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Abstract 
The aim of this study was to shed light on the phenomenon of sex purchase amongst men 
from the perspective of professionals working at KAST*. Our main research questions 
concerned who the sex-purchasing men are, what their incentives are and furthermore how 
the professionals depict their work with these clients. In order to examine this we conducted 
three qualitative research interviews. The theoretical framework used to examine our results 
consisted of social constructivism and professional acting space. Main results show, contrary 
to research, that the “typical” sex buyer does not exist, nor do specific motives. Instead, our 
interviewees prefer to speak of a mutual pattern amongst the sex buyers, referred to as an 
obsessive-compulsive sexual behaviour. In addition, our interviewees emphasize the 
importance of distinguishing between the act and the individual. Other findings show that 
although none of the units use evidence-based practice, all interviewees claim their methods 
are effective and moreover they all describe their professional acting space as almost 
unlimited. With our interviewees’ testimonies differing in several ways from the image of 
sex buyers common amongst the public and some researchers, we hope our findings can 
contribute to a more nuanced view of sex buyers.  

 

* Abbreviation for the unit within the social services working with sex buyers 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Som första land i världen införde Sverige den 1 januari 1999 en lagstiftning som 

kriminaliserade köp, men inte försäljning av sexuella tjänster, Lag (1998:408) om förbud 

mot köp av sexuella tjänster1. Motivet till förbudet var att det ansågs finnas ett angeläget 

samhälleligt intresse att motverka prostitutionen, som i och med kriminaliseringen skulle 

kunna bekämpas på ett mer effektivt sätt än tidigare. Förbudet förmodades kunna inverka 

avskräckande på potentiella sexköpare, vilket därmed skulle minska prostitutionens 

utbredning (SOU 2010:49).  

Utifrån den forskning vi har tagit del av på området, har vi funnit att kunskapen kring 

gruppen sexköpare är begränsad. Sociala stödinsatser har sedan länge riktats mot de 

personer som har utnyttjas i prostitutionen, men som ett resultat av att köp av sexuella 

tjänster kriminaliserades har vikten av att erbjuda stöd och hjälp även till sexköparna 

betonats (SOU 2010: 49). Även av den internationella forskningen framkommer att gruppen 

sexköpare hittills har varit mer eller mindre outforskad, vilket bland annat påvisas i en 

kanadensisk studie om sexköpare (Farley et al., 2011), en grupp som beskrivits som “the 

invisible subjects of the sex industry” (Marttila, 2008).  

Den 24 april 2008 beslutade Regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera 

tillämpningen av sexköpslagen och dess effekter. Utredningen gavs namnet Utredningen om 

utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49). I utredningen konstateras 

att förbudet aldrig kan utgöra mer än ett komplement i arbetet med att bekämpa 

prostitutionen, och att ett fortsatt och ihärdigt socialt arbete är nödvändigt, särskilt med 

ökade insatser som riktas till sexköparna. Utredarna anser att det här behövs fortsatt 

forskning om vilka personerna är som köper sex samt om lämpliga behandlingsmetoder för 

sexköparna.  

Den ökade fokusen på sexköparna framkommer även tydligt i den för i år nyutkomna 

kartläggning och rapport som författats av forskare vid Lunds och Linköpings universitet. 

Rapporten, som publicerades den 1 mars 2012, genomfördes i samarbete med 

Socialstyrelsen och på uppdrag av Regeringen, med syfte att bland annat utvärdera och 

                                                
1 Hädanefter refererad till som sexköpslagen. 
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utveckla det arbete inom kommuner som rör insatser riktade till sexköpare (Svedin et al., 

2012). Inom den kommunala verksamheten är det KAST-enheterna som har i uppdrag att 

erbjuda stöd och behandling till sexköpare och personer med ett tvångsmässigt sexuellt 

beteende. KAST står för Köpare av Sexuella Tjänster och finns representerade i Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  

1.2 Problemformulering och relevans 
Ovan nämnda rapport beskrivs som den mest omfattande som genomförts i Sverige på 

området säljare och köpare av sexuella tjänster (Svedin et al., 2012). Ett av rapportens 

huvudsakliga resultat är att den behandling som erbjuds sexköpare vid KAST-enheterna i 

Sverige, har haft god effekt i form av förbättrat psykiskt mående och minskat sexmissbruk. 

Ytterligare ett resultat är dock att KAST-enheternas behandlingsmetoder saknar starkt 

vetenskapligt stöd, d.v.s. att det i nuläget inte går att tala om en evidensbaserad praktik, 

något som det ställs allt högre krav på inom socialt arbete (Svensson et al., 2008). Vidare är 

KAST-enheternas behandlingsverksamhet inte tydligt beskriven, och metoderna skiljer sig 

åt mellan de olika enheterna. I rapporten konstateras även att KAST-enheterna endast når en 

begränsad del av sexköparna.  

Författarna menar således att det, rapportens omfattning till trots, fortfarande finns bristande 

kunskap om vilken typ av behandlingsarbete, om något, som är effektivast. Vi anser också 

att det är mycket svårt att dra några generella slutsatser om gruppen sexköpare, med tanke på 

att endast ett 15-tal sexköpare deltagit i undersökningen. Den utvärdering om sexköpslagen 

(SOU 2010:49) som utfördes på Regeringens uppdrag 2010, påvisade dels ett behov av ökad 

kunskap kring vilka sexköparna är och vilka deras motiv till sexköp är, dels ett behov av 

ökade stödinsatser riktade till sexköpare. Baserat på den senaste utvärderingens resultat kan 

det konstateras att det behovet förefaller kvarstå. Utöver detta upplever vi inte att den 

befintliga forskningen, som vi har tagit del av, ger en enhetlig utan snarare en något splittrad 

och otydlig bild av sexköparna och deras motiv till sexköp. Förutom att Svedin et al. (2012) 

i sin utvärdering konstaterar att det saknas kunskap om behandlingsarbetet och dess 

effektivitet, har vi inte kunnat finna någon övrig forskning som behandlar arbetet med 

sexköparna. 

Vi upplever inte att de socialarbetare som arbetar med sexköpare har fått komma till tals i 

någon större utsträckning i ovan nämna utvärdering eller inom den övriga forskning vi har 

tagit del av. Detta är något som vi överraskades av med tanke på att de socialarbetare som 
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arbetar på KAST-enheterna är de professionella som rimligtvis borde ha störst erfarenhet av 

och kunskap om gruppen sexköpare. Forskningen kring sexköparna förefaller kluven, men 

hur upplever socialarbetarna själva sin målgrupp? Hur upplever de själva sitt arbete med 

sexköparna när det dels saknas forskning om arbetet med målgruppen, dels har konstaterats 

att deras arbetsmetoder saknar vetenskapligt stöd? Mot bakgrund av detta finner vi det 

därmed både intressant och relevant att ta del av de professionellas egna erfarenheter och 

upplevelser av arbetet med denna målgrupp. Vi har därför valt att genomföra djupintervjuer 

med en socialarbetare från respektive KAST-enhet i Sverige, för att på så vis 

förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse av gruppen sexköpare och arbetet med dessa. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa fenomenet köp av sexuella tjänster utifrån, inom KAST 

verksamma, socialarbetares perspektiv.  

1.4 Frågeställningar 
- Hur kan man förstå och förklara köp och köpare av sexuella tjänster utifrån 

socialarbetarnas berättelser och erfarenheter? 

- Vilken syn på sexköpare kommer till uttryck i socialarbetarnas berättelser? 

- Hur arbetar socialarbetarna med köpare av sexuella tjänster? 

1.5 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
Sexköpslagen: Sexköpslagen är den vardagliga benämningen på Lag (1998:408) om förbud 

mot köp av sexuella tjänster. Lagen upphävdes den 1 april 2005 genom SFS 2005:90 och 

regleras nu i 6 kap § 11 Brb; ”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 

skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till 

böter eller fängelse i högst ett år.” 

Sexköpare: Med begreppet sexköpare avses i denna studie en man som köper sexuella 

tjänster av en kvinna i utbyte mot pengar eller annan form av ersättning. Vi har valt att 

fortsättningsvis använda oss av begreppet sexköpare i stället för köpare av sexuella tjänster. 

Vi vill dock poängtera att vi är medvetna om att användandet av termen sexköpare, liksom 

termen missbrukare, kan signalera en uppfattning om att handlingen definierar individen. 

Detta är en uppfattning som vi bestämt tar avstånd ifrån och valet att använda termen 

sexköpare har gjorts enbart p.g.a. utrymmesskäl.  
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Säljare/prostituerad: Avser i denna uppsats en kvinna som säljer sexuella tjänster. 

KAST: Står för Köpare av Sexuella Tjänster och är en kommunal verksamhet som vänder sig 

till personer som köper sexuella tjänster eller har funderingar kring sexköp, men även till 

personer som upplever sig ha ett tvångsmässigt sexuellt beteende (även kallat 

"sexmissbruk"). I Sverige finns sammanlagt tre KAST-enheter; i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Att vända sig till KAST för samtal, rådgivning eller terapi är helt frivilligt och man 

har möjlighet att vara anonym under kontakten. Besök på enheterna i Stockholm och Malmö 

är avgiftsfria medan besök på KAST i Göteborg är avgiftsbelagda.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Inledning 
I detta kapitel ämnar vi sammanfatta den forskning om sexköpare som vi anser vara relevant 

för vår studie. Vi har valt att dela in kapitlet i fyra underrubriker; vilka är köparna, vilka är 

köparnas motiv, synen på sexköp samt arbetet med sexköpare. Under dessa rubriker redogör 

vi för kunskapsläget både inom svensk och internationell forskning.  

2.2 Sökprocess och avgränsningar 
Genom sökningar i olika kataloger och databaser som universitetsbibliotekets söktjänst, 

Libris, Sage journals, Google Scholar samt Pro Quest, införskaffade vi litteratur som gav oss 

en övergripande bild av kunskapsområdet samt av de mest framträdande forskarna inom 

ämnet. Sökorden vi använt oss av är: prostitution, sexsäljare, sexköp, könsköp, könshandel, 

torskar, sexköpslagen, KAST, prostitutionsgrupp, prostitutionsenhet, socialkonstruktivism, 

handlingsutrymme. Vid sökandet efter internationell forskning använde vi oss av de 

engelska sökorden: prostitution, sex sellers, sex purchase, sex buyers, sex trade, johns, 

social constructivism, professional acting space. Sökorden har använts enskilt och i olika 

kombinationer samt med trunkering för ett så heltäckande resultat som möjligt. Dessa 

sökningar resulterade i ett stort antal träffar som vi gjorde en övergripande granskning av för 

att bedöma vilket material som kunde vara relevant för vår studie. Vi har även fått tillgång 

till litteratur samt tips på aktuell forskning under ett besök på en prostitutionsenhet i 

Stockholm. Ett av tipsen resulterade i en mailkorrespondens med en av landets mest 

framträdande forskare på området som varit oss behjälplig med den fortsatta 

litteratursökningen. Utöver detta blev vi tipsade våra intervjupersoner om vidare relevant 

litteratur inom ämnet. 

2.3 Vilka är köparna? 
Inom den forskning som vi har tagit del av och som avhandlar vilka sexköparna är, så råder 

delade meningar om huruvida det är möjligt att urskilja några specifika karaktärsdrag hos 

sexköparna. Uppfattningarna skiljer sig åt både över tid, mellan svensk och internationell 

forskning, samt inom den svenska forskningen. 

Den prostitutionsforskning som fokuserar på sexköparna sträcker sig i Norden endast 

tillbaka till början på 1980-talet. Studierna av sexköparna utgjordes till en början inte av 
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intervjuer som forskarna själva genomförde med männen i fråga, utan baserades bland annat 

på register från polis- och sociala myndigheter, intervjuer med kvinnor som sålt sexuella 

tjänster samt observationer i prostitutionsmiljöer (se t.ex. Borg et al., 1981; Persson, 1981). 

Slutsatser från dessa tidiga studier om de könsköpande männen var att gruppen utgjordes av 

”normala”, ”vanliga” män som inte på något sätt var avvikande eller tillhörde någon speciell 

klass. Persson (1981) framhöll att hans studie påvisade att den genomsnittlige sexköparen 

var en ”medelsvensson”, men att det även fanns en mindre grupp män som utgjordes av 

kriminella som ofta rörde sig i prostitutionsmiljöer. 

Sandell et al (1996) genomförde 40 djupintervjuer med sexköpare och utifrån dessa har 

författarna försökt beskriva vad som karaktäriserar gruppen. Resultatet visar att männens 

åldersspann sträckte sig från 20 till 76 år, medelåldern var 45 år, hälften av dem var arbetare, 

en fjärdedel var tjänstemän och de resterande var i huvudsak egna företagare eller 

akademiker. Hälften av männen var gifta eller sammanboende och hälften av männen hade 

barn. Av de män som var gifta upplevde majoriteten att de överlag var nöjda med sin 

relation. Majoriteten av männen var både uppvuxna i och bodde för närvarande i en stad. 

Hälften av männen hade främst positiva bilder av uppväxten. Hälften av männen upplevde 

sig ha svårigheter i kontakten med kvinnor och det framkom stora variationer i antalet 

sexualpartners. Sandell et al. menar att de utifrån sina 40 djupintervjuer kan urskilja fem 

stycken typer av sexköpande män; allkonsumenterna, relationsundvikarna, 

kompletteringsköparna, relationssökarna samt de refuserade (se sid. 11). Kulick (2005) 

riktar skarp kritik mot Sandell et als. kategoriseringar, och menar att denna typ av 

resonemang implicerar att sexköpare lider av någon form av psykisk störning. Kulick menar 

vidare att kategoriseringar av ovan nämnda slag suddar ut gränserna mellan beteende och 

identitet, vilket han anser likställer handlingen med personligheten. Detta tankesätt 

omöjliggör enligt Kulick att en sexköpare samtidigt kan vara både normal och välanpassad. 

Monto (2000) kommenterar att flertalet forskare i sina studier av sexköpare gärna vill 

understryka att det rör sig om “vanliga”, “normala” män, och inte socialt missanpassade 

eller sexuellt avvikande män. Monto instämmer å ena sidan i dessa påståenden och menar att 

de flesta sexköpare inte överensstämmer med den senare beskrivningen. Å andra sidan 

menar han att beskrivningen av sexköparna som “vanliga” män implicerar att sexköp skulle 

vara ett naturligt inslag i den manliga sexualiteten. I en av sina egna studier av sexköpare i 

USA, menar Monto (1999) att sexköparna i större utsträckning än kontrollgruppen var 
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heltidsarbetande, hade en högre konsumtion av pornografiskt material, oftare var ogifta eller 

separerade och hade fler sexualpartners. Utöver dessa karaktäristika uttrycker Monto en 

skepsis gentemot kategoriseringar och menar att de allt som oftast är intetsägande och 

missvisande. 

 
Månsson (2004) beskriver i sin studie att ett stort antal sexuella partners är ett tydligt 

mönster bland sexköparna. Månsson menar vidare att det är möjligt att dela in sexköparna i 

två grupper; tillfällesköparna och vaneköpare. Den senare gruppen menar Månsson har ett 

gemensamt drag vilket är en sexualiserad och problematisk relation till kvinnor, vilket bland 

dessa män innebär att våld och förnedring av kvinnorna är vanligt förekommande. Månsson 

konstaterar vidare i sin studie att sexköpare finns i alla samhällsskikt, men att mäns 

benägenhet att betala för sex varierar kraftigt från land till land och mellan olika kulturer. 

Månsson menar att allt sexuellt beteende, därmed också sexköpet, måste förstås utifrån sin 

kontext och sexuella handlingar kan tolkas olika beroende på vilken innebörd individen 

förknippar den med. Ålder, etnicitet, klass och kulturell bakgrund är några faktorer som 

spelar in. Sexuella norm- och kodsystem är dessutom tidsbundna och utvecklas för att 

individen ska kunna hitta godtagbara sätt att uttrycka sin sexualitet på. 

 
Farley et al. (2011) konstaterar i sin studie om sexköpare i Boston, USA, i vilken de jämfört 

101 sexköpare med en kontrollgrupp om 100 män, att männen med erfarenheter av att köpa 

sex hade haft betydligt fler sexualpartners än kontrollgruppen. Vidare menar författarna att 

andra forskares slutsatser om att gemene man köper sex; d.v.s. att vilken man som helst kan 

vara en sexköpare, inte stöds av studien. Tvärtom, framhåller författarna, delar sexköparna 

vissa attityder, erfarenheter och beteenden som skiljer dem från männen som inte köper sex. 

Samma studie visar att kriminaliteten bland sexköparna var betydligt högre än bland de 

övriga, och när intervjupersonerna tillfrågades rapporterade sexköparna en högre sannolikhet 

att begå våldtäkt än de icke-sexköpande männen.  

 
Dessutom framhåller Farley et al. (2011) att sexköparna uppvisade en lägre grad av empati 

för de prostituerade kvinnorna än de män som inte köpte sex. Därtill framkom av studien att 

pornografi hade utgjort sexualundervisning i högre utsträckning för sexköparna än för 

kontrollgruppen. Vetskapen om att de kvinnor de köpte sex av exploaterades, hade fallit 

offer för trafficking och/eller hade en hallick avhöll inte männen från att köpa sex. 
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Sexköparna föreföll även ha gemensamt att rättfärdiga köpen med att prostituerade kvinnor 

väsentligen skiljer sig från kvinnor som inte säljer sex.  

 
I den senaste kartläggningen av prostitution i Sverige (Svedin et al. 2012) uppskattas att 5 % 

av den svenska befolkningen (10,2 % av männen och 0,1 % av kvinnorna) över 18 år någon 

gång köpt sex, vilket sägs motsvarar ca 260,000 – 330,000 personer. Under rapportåret 

2009-2011 kom 209 enskilda personer i kontakt med någon av KAST-enheterna, av dessa 

var 54 % köpare av sexuella tjänster och 42 % hade ett problematiskt sexuellt 

beteende/sexmissbruk. Av dessa 209 personer mottog 20 % behandling. Rapportens 

utvärdering av det behandlingsarbete som KAST-enheterna utför baseras på sammanlagt 29 

personers (28 män och 1 kvinna) medverkan och av dessa uppger endast 15 personer (52 %) 

att de någon gång köpt sex. I en befolkningsbaserad delstudie som forskarna genomförde, 

kunde de konstatera att de sexköpande männen skilde sig från de män som uppgav att de inte 

hade köpt sex på ett flertal punkter. Bland annat rapporterade sexköparna en förhöjd 

alkohol- eller drogkonsumtion, flera traumatiska händelser under uppväxten, förekomst av 

våld i tidigare eller pågående parrelationer, stort antal sexualpartners, ett mer aktivt 

användande av Internet i sexuella syften samt en förhöjd förekomst av ett tvångsmässigt 

sexuellt beteende.  

2.4 Vilka är köparnas motiv? 
Sandell et al. (1996) menar att motiven till sexköp överensstämmer med deras tidigare 

nämnda kategorisering av sexköparna. Allkonsumenterna köper sex för att bekräfta sitt eget 

mansideal; en konservativ, affärsmässig machobild. Relationsundvikarna är män som är 

livrädda för nära långvariga relationer och vill undvika att fastna med en specifik partner. 

Kompletteringsköparna upplever inte att de får sina behov och önskningar tillgodosedda i 

sin relation, och de känner sig “stympade” som män. Relationssökarna bär på en stark 

längtan efter gemenskap och värme tillsammans med en partner, men saknar förmågan att 

upprätthålla en “normal” relation. De refuserade är män med så låg självkänsla att de inte 

vågar försöka få till stånd en relation till en partner. 

 
Monto (2004) menar att sexköpares främsta motiv är deras syn på kvinnor som en vara, och 

att männen anser sig har sexuella rättigheter till kvinnors kroppar. Månsson (2004) menar att 

sexköpet är en meningsbärande handling på flera nivåer, en handling som både har en 

individuell och en samhällelig dimension. För att kunna förstå varför vissa män väljer att 
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köpa sex menar Månsson att det är nödvändigt att analysera det komplexa samspelet mellan 

dessa dimensioner. På det individuella planet handlar det ofta om en längtan efter att 

uppleva “någonting annat”. På det samhälleliga planet kan det bl.a. handla om en 

könsspecifik normativitet och sexuella normer. Utifrån sin forskning beskriver Månsson 

sexköparnas motiv och syn på den prostituerade kvinnan utifrån fem kategorier; Fantasin 

om den smutsiga horan - avspeglar motsägelsefulla känslor av förtjusning och förakt. 

Föreställningen om en annan sexualitet - sexuell frustration i kombination med 

föreställningar om en viss typ av sex som inte kan upplevas med en icke-prostituerad 

kvinna. Föreställningen om den godhjärtade trösterskan - blyghet, rädsla, ålder samt fysiska 

och psykiska handikapp försvårar eller omöjliggör andra former av relationer. 

Föreställningen om sex som förbrukningsvara - handlar om en upplevd rätt till att stilla 

återkommande manliga sexuella behov. Föreställningen om en annan sorts kvinna - har att 

göra med svårigheter att anpassa sig till förändrade könsrelationer och förlorad könsmakt. 

Liknande kategoriseringar återfinns i en brittisk rapport som sammanställer ett flertal studier 

om sexköp från olika länder, däribland Finland, Nederländerna och Australien (Wilcox et 

al., 2009) 

Enligt Farley et al. (2011) var det vanligaste motivet som uppgavs av sexköparna i deras 

studie omedelbar tillfredsställelse och njutning. Det näst vanligaste motivet var att sexköpet 

erbjöd en okomplicerad sexuell kontakt som inte kräver känslomässigt engagemang. Övriga 

motiv som sexköparna uppgav var att deras partners inte kunde tillfredsställa deras sexuella 

behov, att sexköpet var spännande och tabubelagt, att de vill utöva kontroll, dominera eller 

förnedra en kvinna. 

I Svedin et als. (2012) kartläggning av prostitution i Sverige, framkommer att de vanligaste 

motiven som de sexköpande männen uppgav var en stark sexuell lust, enkelt och snabbt sex, 

alkohol- eller drogpåverkan, behov av sällskap eller intimitet samt en oförmåga att få sex på 

annat sätt (jmf Xantidis & McCabe, 2000).  

2.5 Synen på sexköp 
I Regeringens kvinnofridsproposition på vilken sexköpslagen grundades, och som 

överlämnades till riksdagen 1998, ses köp av sexuella tjänster som ett uttryck för mäns våld 

mot kvinnor. I propositionen framkommer följande resonemang: 
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“Köparna av prostitution har hittills varit tämligen osynliga. Utredningen ställer frågan hur 

det kan komma sig att ”vanliga män” som ofta är gifta eller sammanboende, deltar i en 

verksamhet som de borde vara medvetna om är destruktiv, för dem själva, för deras familjer 

och framför allt för de kvinnor som de köper sexuella tjänster av. Utredningen konstaterar 

att den i särklass vanligaste formen av prostitution är den heterosexuella, med män som 

köpare och kvinnor som säljare, och finner att om könshandeln skall kunna förhindras 

måste uppmärksamheten i högre utsträckning riktas mot köparna. Både 

Kvinnovåldskommissionen och Prostitutionsutredningen tar således upp frågor som till stor 

del berör förhållanden mellan kvinnor och män, förhållanden som har betydelse för 

jämställdhet, såväl i det enskilda fallet som i samhället i stort. På detta sätt kan frågorna 

sägas vara besläktade med varandra. Mäns våld mot kvinnor är inte förenligt med 

strävandena mot ett jämställt samhälle och måste bekämpas på alla sätt. I ett sådant 

samhälle är det också ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella 

förbindelser med kvinnor mot ersättning.” (Prop. 1997/98:55). 

 
Kulick (2005) menar att det i Sverige har inrättats en slags nationell sexualitet som alla bör 

ansluta sig till, och den officiella sexualiteten är den enda begripliga, den goda sexualiteten. 

Kulick beskriver att sexköpare därmed närmast har patologiserats eftersom de bryter mot de 

socialt accepterade normerna för sexualitet. Sexköpet ses inte enbart som en handling, utan 

köparen identifieras med sin handling och förefaller inte längre vara en individ med en 

historia, ett förflutet och en barndom.  

 
Vad gäller allmänhetens syn på sexköp så påvisar Svedin et al. (2012) i en 

befolkningsbaserad delstudie i deras utvärdering av prostitutionen i Sverige, att 49,8% av 

männen och 80,1 % av kvinnorna vill behålla sexköpslagen. En majoritet av deltagarna i 

studien svarar vidare att de anser att prostitution uppstår ur sociala och ekonomiska problem, 

medan färre ansåg att prostitution bör betraktas som ett vanligt arbete. En majoritet av de 

tillfrågade männen och kvinnorna anser även att det är skadligt att köpa sex samt att sexköp 

orsakar sociala problem. Vidare konstateras det i studien att få av deltagarna i studien skulle 

vara bekväma med att deras egna barn sålde sex.  

2.6 Arbetet med sexköparna- vad fungerar? 
När det kommer till teorier om hur arbetet med sexköpare skulle kunna utformas så skiljer 

sig uppfattningarna åt. Sandell et al. (1996) utgår delvis ifrån sina kategorier av sexköparna 
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när de resonerar kring hur arbetet med målgruppen ska se ut, och insatserna menar de kan 

variera från social träning till psykoterapi eller par- och familjerådgivning. Vidare betonar 

de att förebyggande insatser är av stor vikt för att minska prostitutionen, främst propagerar 

de för informationsspridning och påverkansarbete bland ungdomar på skolor och 

fritidsgårdar etc. 

Farley et al. har i tre olika studier utförda i Skottland (2011), England (2009) respektive 

USA (2011), frågat sexköpare vad som skulle hindra dem från att fortsätta med sina 

handlingar. De vanligaste svaren var att hamna i ett nationellt register över sexualförbrytare 

samt att få sitt foto publicerat i en tidning eller på Internet. De tillfrågade hävdade även att 

avtjäna tid i fängelse skulle ha en avskräckande effekt för fortsatta sexköp. Utbildning 

ansågs ha den minst effektiva inverkan enligt deltagarna i studien. 

I den utvärdering som Svedin et al. (2012) utförde, framkommer att få att deltagarna ansåg 

att sexköpslagen var avgörande för om de skulle upphöra med sina handlingar. Vidare visar 

utvärderingen att majoriteten av de sexköpare som genomgått behandling på någon av 

KAST-enheterna upplever en förändring i sitt beteende. Behandlingen vid de tre KAST-

enheterna skiljer sig; på en enhet arbetar man med en psykodynamisk och kognitiv 

inriktning, på en annan utifrån en psykodynamisk och systemisk grund och på den tredje 

arbetar man mer lösningsfokuserat och med motiverande samtal. Författarna till rapporten 

konstaterar dock att tidigare behandlingsstudier över sexköpare saknas, och att deras studie 

därför kan ses som en första utvärdering av behandlingen. Det poängteras även att resultaten 

bör tolkas med försiktighet eftersom undersökningsgruppen var så pass liten och att det är 

svårt att yttra sig om huruvida en behandlingsmodell är mer framgångsrik än en annan.  

2.7 Sammanfattning av kunskapsläget 
Utifrån den forskning vi har tagit del av går att konstatera att det råder delade meningar om 

hur gruppen sexköpare kan beskrivas. Å ena sidan finns forskare som beskriver sexköparna 

som “medelsvensson” d.v.s. som “vanliga” män, som inte skiljer sig från den övriga 

populationen. Å andra sidan hävdar andra forskare att det går att urskilja vissa specifika 

karaktärsdrag som förefaller sammankopplas med olika former av social missanpassning 

eller psykisk- och/eller missbruksproblematik. Det går även att utläsa att majoriteten av 

forskarna på området är benägna att kategorisera sexköpare utifrån deras motiv till sexköp. 

Även om kategorierna skiljer sig något åt mellan forskarna så förefaller grunddragen i 

beskrivningarna överensstämma; det handlar bland annat om mannen som inte vågar eller 
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förmår att närma sig kvinnor på annat sätt i kontrast till mannen med många sexualpartners 

som upplever sig har rätt till kvinnors kroppar.  

Vad gäller den syn på sexköpare som förmedlas via lagen så speglar den otvivelaktigt en 

bild av mannen som förövare och av kvinnan som offer då sexköp i förarbetena till lagen 

jämförs med mäns våld mot kvinnor. Utöver Kulicks skarpa kritik mot denna skildring av 

sexköpare har vi inte kunnat återfinna någon ytterligare forskning som motsätter sig denna 

syn på sexköparen. Den forskning som finns om allmänhetens uppfattning om sexköp kan 

sägas skildra en negativ syn på företeelsen, även om män överlag tycks vara mer positivt 

inställda än kvinnor.  

Vi vill med den forskning vi har presenterat påvisa att kunskapsläget om sexköpare och 

deras motiv är något tvetydigt; det förekommer ett flertal olika uppfattningar om hur 

sexköparna kan beskrivas och varför de köper sex. Så vitt vi kan konstatera är Svedin et al., 

med sin utvärdering av prostitutionen i Sverige, de enda forskarna som presenterar resultat 

från det praktiska arbetet med sexköparna. De övriga forskarna utgår endast från teoretiska 

antaganden och resonerar kring vad som skulle kunna vara effektivt i arbetet med 

sexköparna.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Inledning 
I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi ämnar använda oss av i 

analysen av vårt resultat. Inledningsvis följer en redogörelse för utvalda delar av det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Därefter går vi igenom handlingsutrymmet som 

teoretisk utgångspunkt. Avsnittet avslutas med en motivering till varför dessa teorier är 

relevanta för analysen av vårt resultat.   

3.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är en riktning inom samhällsvetenskapen som utgör en kritisk kraft då 

den inte betraktar det direkta eller till synes uppenbara och naturliga som självklart. I stället 

avser socialkonstruktivismen att avslöja de direkta fenomenen som existerar i samhället som 

ytliga företeelser vilka styrs av bakomliggande orsaker. Den söker efter den ”verkliga 

verkligheten” genom att demaskera eller säga sanningen om verkligheten, för att finna den 

egentliga grundvalen. Socialkonstruktivismen motsätter sig att människans sociala 

handlingar är bestämda av naturen, och menar att vid en djupare analys så är alla handlingar 

”socialt konstruerade”. Utgångspunkten är således att man bör vara försiktig med att 

betrakta sociala handlingar som naturliga - i det avseendet att de inte skulle kunna vara 

annorlunda (Wenneberg, 2000). 

Ofta existerar motstridiga uppfattningar om hur ett förhållande verkligen är beskaffat, vad 

som orsakar det, dess konsekvenser samt i vilken riktning och takt det utvecklas. Detta kan 

förklara varför forskare och beslutsfattare kan välja information och teorier som 

överensstämmer med deras föreställningar om samhället och dess behov. Genom att hänvisa 

till nya eller andra faktorer än de som tidigare anförts, eller genom en ny bedömning av den 

framtida utvecklingen, kan ett problem nedtonas eller förstärkas. Den typen av observationer 

om det relativa beroendet mellan subjektiva och påstådda objektiva aspekter har ofta använts 

som argument för ett konstruktivistiskt perspektiv på sociala problem (Sahlin, 2002). Payne 

(2005) menar att sociala problem uppstår när en social grupp, främst genom media, med 

framgång yttrar sig om en viss social frågeställning som är problematisk och kräver sociala 

och politiska ingripanden. Hur sociala problem konstrueras av media och myndigheter 

inverkar på hur individer tolkar sina personliga bekymmer och svårigheter (Sahlin, 2002).  
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Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet är kunskap inte något som existerar av sig 

självt, utan finns eller skapas utifrån ett sammanhang; en kontext. Kunskap är inte heller 

något absolut utan något relativt, och framträder endast i förhållande till något annat. 

Socialkonstruktivismen försöker besvara hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap 

och avser inte att avgöra huruvida kunskap är sann eller giltig, utan vill istället studera hur 

den har producerats. Vidare menar man inom socialkonstruktivismen att den kunskap som 

produceras styrs av sociala och irrationella faktorer, såsom makt och intressen (Wenneberg, 

2000).  

Socialkonstruktivismen utgår i hög grad från Marx tankegångar om att människors tankar 

och uppfattningar om verkligheten påverkas av deras sociala position och klasstillhörighet. 

Marx menar att vad som i ett visst samhälle betraktas som sanning och tas förgivet är det 

som är i harmoni med den samhällssyn som legitimerar den rådande samhällsordningen. 

Socialkonstruktivismen stannar inte vid att konstatera att en viss problemuppfattning gynnar 

exempelvis makthavare, utan försöker även förstå hur det konkret fungerar när ”sanningar” 

föds och etableras. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är ett visst problem i sig inte 

socialt, men kan däremot typifieras som sådant genom att det skildras på ett visst sätt och 

förses med specifika orsaker och lösningar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att ett 

visst beteende ”kriminaliseras”, vilket innebär att det ses som ett brott och ansvaret för att 

åtgärda det tillskrivs rättsväsendet. Om problemet istället ges en biologisk förklaring och 

medicinsk behandling föreskrivs, har problemet istället typifierats som sjukdom (Sahlin, 

2002). 

3.3 Handlingsutrymme 
Socialarbetarrollen innebär dels att vara en representant för den organisation man arbetar 

för, dels att ha direktkontakt med de individer som är i behov av hjälp från organisationen 

(Svensson et al., 2008). Denna roll har av Lipsky (1980) beskrivits som street level 

bureaucrat, gräsrotsbyråkrat, en term som åsyftar den position som bl.a. socialarbetare 

befinner sig i när de som myndighetsrepresentant möter medborgaren (Svensson et al., 

2008). Lipsky beskriver hur denna position medför ett inbyggt dilemma då socialarbetaren i 

klientmötet å ena sidan är en medmänniska som möter en annan människa, å andra sidan 

begränsas i sitt handlingsutrymme av de ramar som organisationen socialarbetaren företräder 

har skapat. Socialarbetarens uppgift är således att länka samman klientens behov och 

organisationens uppdrag på ett sätt som båda parter uppfattar som korrekt, en uppgift som 
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socialarbetaren ska genomföra med stöd av sin egen kunskap samt organisationens resurser 

(Lipsky, 1980). Hur pass stort socialarbetarens handlingsutrymme är avgörs således i hög 

utsträckning av organisationens uppdrag. Därutöver inverkar ett flertal andra faktorer på 

socialarbetarens handlingsutrymme, däribland rutiner, professionella tolkningar, traditioner, 

individuella faktorer hos både socialarbetare och klient samt interaktionen dem emellan. 

Arbetet som socialarbetare innebär en frihet att utföra sitt arbete och samtidigt ett ansvar att 

följa de lagar och regler som styr arbetet. Friheten och ansvaret kan till stor del sägas bero på 

hur socialarbetaren hanterar det utrymme som ges. Med andra ord kan handlingsutrymmet 

användas på olika sätt av olika individer (Svensson et al., 2008). 

Svensson et al. (2008) diskuterar kunskap i förhållande till socialt arbete och mer specifikt 

till det handlingsutrymme som finns i det sociala arbetets praktik.  När det gäller insyn i och 

styrning av de organisationer som bedriver praktiskt socialt arbete, är ett sätt att bedöma 

insatsernas resultat och effektivitet evidensbaserad praktik (EBP). För att uppnå ett idealt 

evidensbaserat arbete bör det finnas ett underlag från tre olika källor: klienternas personliga 

erfarenheter, värderingar och synpunkter; de professionellas erfarenheter, gemensamma 

samtal och dokumentation samt forskning. För att det sociala arbetets insatser ska gå att 

jämföra med varandra krävs att praktiken är uppbyggd på ett sätt där insatserna är 

standardiserade (Anttila, 2006). När EBP lanserades i Sverige hamnade fokus dock på 

forskningens roll och kunskapen den kan ge, medan klienterna och de professionellas 

erfarenheter har fått spela en mindre betydande roll (Svensson et al., 2008). Enligt Payne 

(2005) menar socialkonstruktivisterna att förespråkare av EBP producerar resultat som inte 

speglar en rik och komplex verklighet. De anser även att EBP skildrar en naiv inställning 

och menar att ju fler metoder som undersöker hur människor skapar mening i de sociala 

situationer som de befinner sig i desto bättre. En grundläggande idé är den om ”tyst 

kunskap”, d.v.s. den praktiska insikten om hur saker och ting fungerar i vår sociala struktur, 

som dock sällan ombildas till formell och utforskad kunskap.  

3.4 Motivering av teorival 
Vi har valt teorier som kan sägas vara kopplade till kunskap och det utrymme som finns för 

hur kunskap tillkommer, används och värderas. Med hjälp av socialkonstruktivismen ämnar 

vi belysa hur föreställningar om ett visst fenomen kan konstrueras olika utifrån den kontext i 

vilken kunskapen tillkommer samt vad som styr denna process. Valet av handlingsutrymme 

som teoretisk utgångpunkt grundar sig i det förhållande som finns mellan kunskap och 
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handlingsutrymme i det sociala arbetets praktik. Vi menar att denna teoretiska utgångpunkt 

möjliggör en analys av hur graden av handlingsutrymme påverkar hur kunskap används och 

värderas.  
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4. Forskningsmetod 

4.1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för vårt val av forskningsmetod och 

vetenskapsfilosofisk utgångpunkt. Därefter följer en redogörelse för urvalet i studien samt 

dess avgränsningar. Vidare redogör vi för vårt tillvägagångssätt under forskningsprocessen 

och kapitlet avslutas med en genomgång av studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

samt våra forskningsetiska överväganden.  

4.2 Metod och vetenskapsfilosofisk position 
Då vi i denna studie var intresserade av att undersöka hur socialarbetare utifrån deras egna 

erfarenheter beskriver manliga sexköpare och arbetet med dessa, fann vi det lämpligt att 

använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden bygger på att 

forskaren försöker nå kunskap om en individs subjektiva värld utifrån dennes egna ord, 

uttryck och meningsbeskrivningar. Forskaren försöker via en empatisk inlevelse förstå hur 

intervjupersonens inre livsvärld upplevs utifrån dennes perspektiv. Man strävar därmed efter 

att “uppleva vad den andre upplever” eller att “uppleva världen ur den andres ögon” 

(Larsson et al., 2005). Vi har därmed strävat efter att erhålla intervjupersonernas subjektiva 

beskrivningar av sexköpare, baserat på deras erfarenheter av att möta och arbeta med denna 

målgrupp.  

Vi har i uppsatsen valt att utgå ifrån en hermeneutisk-fenomenologisk vetenskaplig position, 

då denna kombination bland annat kan ge fördelar då man genom fenomenologiska 

skildringar har möjlighet att skapa en bra databas som sedan kan utgöra en grund för 

hermeneutiska tolkningar (Larsson et al., 2005). Med det fenomenologiska perspektivet 

strävar man efter att tona ner forskarens personliga inblandning samt förkunskaper om det 

studerande fenomenet, och istället fokusera på exakta beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld (Ibid).  Målet med detta är att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av 

fenomenets väsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Inom hermeneutiken undersöker man 

tolkning av texter och syftet är att få en giltig och gemensam förståelse av meningen i en 

text. Medan man inom fenomenologin strävar efter objektivitet, genom att sätta 

förkunskapen åt sidan, så ligger tonvikten inom hermeneutiken just på uttolkarens 

förkunskap om en texts innehåll. Tolkning av meningen är det centrala temat och särskild 

fokus läggs på det slags meningar som eftersöks och de frågor som ställs till en text (Ibid).  
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Vi hade redan innan genomförandet av intervjuerna skaffat oss en relativt bred förförståelse 

om fenomenet sexköp, dels genom besök på en prostitutionsenhet i Stockholm, dels genom 

att studera relevant ämneslitteratur samt satt oss in i den pågående debatten om 

sexköpslagen. Denna förförståelse kan anses problematiskt ur ett fenomenologiskt 

perspektiv då målet är att samla in förutsättningslösa beskrivningar. Larsson et al. (2005) 

påpekar detta paradoxala förhållande inom den kvalitativa forskningen, där forskaren å ena 

sidan ska sträva efter att erhålla förutsättningslösa beskrivningar medan hon å andra sidan 

behöver vara påläst och ha en god förkunskap för att överhuvudtaget kunna föra ett initierat 

samtal med intervjupersonen. Denna spänning ställer enligt Larsson et al. (Ibid) krav på att 

forskaren är medveten om vikten av öppenhet inför den intervjuades livsvärld, samtidigt 

som det krävs en förkunskap och möjligen en förtrogenhet med adekvata analysverktyg för 

att förstå meningen i vad som sägs.  Valet att kombinera ett hermeneutiskt och ett 

fenomenologiskt perspektiv gjordes med förhoppningen om att vi dels genom att vara 

medvetna om vikten av öppenhet skulle kunna tona ner vår förförståelse och därmed ha 

möjlighet att samla in ett brett empiriskt material, dels kunna använda oss av vår 

förförståelse för att kunna göra en djupgående analys av textens mening.  

4.3 Urval  
Urvalet av intervjupersoner skedde mot bakgrund av vad vi ämnade studera, nämligen 

socialarbetare som arbetar direkt med gruppen sexköpare i sitt dagliga arbete. Vi valde att 

inrikta oss på de kommunala KAST-enheterna dels för att vi var intresserade av 

professionella socialarbetares erfarenheter av och uppfattningar om gruppen sexköpare. Dels 

för att en stor del av den tidigare forskningen som vi funnit på området var inriktad på just 

dessa verksamheter.  Utöver detta valde vi att inte använda oss av några övriga 

urvalskriterier då det endast finns tre KAST-enheter i Sverige med totalt fem verksamma 

antal socialarbetare, vilket således innebär en mycket begränsad population. Om 

populationen hade varit större skulle vi exempelvis ha kunnat utöka urvalskriterierna till en 

viss tid av erfarenhet inom området för att kunna få så uttömmande beskrivningar som 

möjligt. Vi skickade ut en förfrågan om deltagande i studien till samtliga KAST- enheter, för 

att sedan intervjua de som visade intresse av att delta. På denna förfrågan visade tre 

socialarbetare intresse av att delta i studien, en från vardera KAST-enhet. Vi kan därmed 

sägas ha gjort ett s.k. bekvämlighetsurval då dessa tre personer var de enda som besvarade 

vår förfrågan (Esaiasson et al., 2007).  
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4.4 Förfarande 

4.4.1 Informell intervju 
Innan vi påbörjade arbetet med vår studie genomförde vi en informell intervju med en 

anställd på FAST-enheten (Försäljare av Sexuella Tjänster) på Prostitutionsgruppen i 

Stockholm. Vid tidpunkten för denna intervju hade vi inte studiens fokus helt utstakat för 

oss och syftet med intervjun var därför att få en klarare bild samt att skapa en djupare 

förståelse för ämnet prostitution och de verksamma aktörerna inom denna. Intervjun 

resulterade bl.a. i att vi kom närmare syftet för vår studie samt att vi fick tips på relevant 

litteratur och kontaktuppgifter till verksamma inom KAST. Denna intervju har inte 

transkriberats då intervjuns innehåll i sig inte har varit relevant för studiens resultat.  

4.4.2 Intervjuguide 
Under intervjuerna använde vi oss av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) i vilken 

vi fokuserade på vissa förbestämda teman som vidare innehöll förslag på olika frågor. Denna 

typ av intervju möjliggör för forskaren att ha ett antal tydligt angivna frågor som hon ställer 

till intervjupersonen, samtidigt som forskaren kan följa upp intervjupersonens svar. Detta 

öppnar upp för en fråga-svardialog (Aspers, 2007). Det som skiljer den halvstrukturerade 

intervjun från ett vardagligt samtal är att den inbegriper ett syfte och en specifik teknik, det 

är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Syftet med en 

halvstukturerad intervjuguide är att försöka förstå teman i den upplevda vardagsvärlden 

utifrån intervjupersonernas egna synvinklar.  I en halvstrukturerad intervju försöker man 

erhålla en beskrivning av intervjupersonens livsvärld baserad på en tolkning av innebörden 

hos de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vid utformandet av vår intervjuguide identifierade vi ett antal teman som vi ville att samtalet 

skulle kretsa kring. De teman vi under intervjun valde att utgå ifrån var; Socialarbetarnas 

syn på köp av sexuella tjänster som handling, Socialarbetarnas syn på lagstiftningen, 

Socialarbetarnas syn på personer som köper sexuella tjänster samt Arbetet med personer 

som köper sexuella tjänster. Anledningen till att vi valde en halvstrukturerad intervjuguide 

var att vi ville undvika att låsa oss vid våra forskningsfrågor för att inte riskera att 

intervjupersonerna fråntogs möjligheten att själva definiera sin berättelse (Aspers, 2007). 

4.4.3 Genomförandet av intervjuerna 
Samtliga intervjuer genomfördes i de respektive KAST-enheternas lokaler i Malmö, 

Göteborg respektive Stockholm. Vid intervjutillfällena var båda uppsatsförfattarna 
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närvarande och samtliga intervjuer spelades in i sin helhet med hjälp av digitala bandspelare. 

Den första intervjun som genomfördes på KAST-enheten i Malmö tog sammanlagt ca 65 

minuter att genomföra. Intervjun på KAST-enheten i Göteborg varade sammanlagt ca 95 

minuter och den sista av intervjuerna genomfördes på KAST-enheten i Stockholm och 

varade sammanlagt i ca 72 minuter. Det praktiska förfarandet gick till på så vis att en av 

uppsatsförfattarna bar huvudansvaret för att ställa intervjufrågorna medan den andra 

ansvarade för att föra anteckningar samt att se till att den tekniska utrustningen fungerade. 

Dessa roller skiftade mellan de olika intervjutillfällena.  

Intervjuerna inleddes med några generella frågor som rörde intervjupersonernas akademiska 

och yrkesmässig bakgrund. Därefter följde vi de teman som vi konstruerat för 

intervjuguiden, dock avbröt vi inte intervjupersonerna om de avvek från ämnet utan lät dem 

avsluta sin berättelse innan vi återgick till temat.  

4.4.4 Transkribering av intervjumaterialet 
Transkriberingen av intervjumaterialet följde tätt inpå slutförandet av empiriinsamlingen, 

detta för att vi ville ha så klara minnen av intervjuerna som möjligt. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och även pauser, ljud och ickeverbal kommunikation 

inkluderades. Transkriberingsarbetet delades upp mellan uppsatsförfattarna så att den ena av 

oss gjorde första halvan av intervju och den andra slutförde, därefter läste vi igenom den 

andres transkribering samtidigt som vi lyssnade till det inspelade materialet. Detta gjorde vi 

för att garantera att vi båda hade uppfattat meningsinnehållet på samma sätt (Larsson et al., 

2005). Vidare är transkriberingen av ett intervjumaterial är en fråga om tolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2009), och vi ville försäkra oss om att våra tolkningar av materialet 

överensstämde i möjligaste mån.  

4.4.5 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Efter att transkriberingen av materialet var slutförd fortsatte vi med att meningskoncentrera 

resultatet, vilket innebar att huvudinnehållet i intervjupersonernas utsagor gjordes om till 

korta, kärnfulla formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskoncentreringen gjorde 

även det omfattande materialet mer lätthanterligt och överskådligt. Därefter tematiserade vi 

det koncentrerade materialet, d.v.s. delade in det under tre huvudteman, vilka var; Att förstå 

och förklara köp och köpare av sexuella tjänster, synen på köp och köpare av sexuella 

tjänster samt arbetet med köpare av sexuella tjänster. De fyra teman som utgjorde grunden i 

vår intervjuguide blev således efter meningskoncentreringen till ovan nämnda tre teman. 
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Detta med anledning av att dessa teman bättre överensstämde med studiens frågeställningar. 

Därefter gjorde vi materialet mer hanterbart och lättläst genom att utifrån dessa huvudteman 

utforma underrubriker till respektive tema, baserat på vad intervjupersonerna själva lyfte 

fram i sina utsagor. I resultatdelen använde vi oss av autentiska citat, tagna direkt ur 

transkriberingsmaterialet, och använde dessa för att understryka meningen i det 

sammanfattade materialet samt för att exemplifiera resultatet som har legat till grund för vår 

analys (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet eller giltighet till sanningen innebär i vardagligt språkbruk riktigheten och styrkan i 

ett yttrande. En valid slutsats är korrekt härledd utifrån sina grunder och ett giltigt argument 

är ett som är välgrundat, går att försvara och som övertygar. Det handlar slutligen om 

huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka eller om man mäter det man tror 

att man mäter. Eftersom kvalitativ forskning inte strävar efter att nå mätbara resultat skulle 

den, ur validitetssynpunkt, kunna ses som ogiltig, förutsatt att studien inte resulterar i 

mätbara siffror. Ur ett bredare perspektiv kan man dock tolka validiteten som “den 

utsträckning som våra observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som 

intresserar oss”, vilket då är relevant för kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vår intervjuguide har utformats med detta i åtanke och vi har noggrant kontrollerat huruvida 

de teman och frågor vi konstruerat verkligen speglar studiens syfte och täcker in 

frågeställningarna. Trots detta går det inte att utesluta möjligheten att våra frågor var 

utformade på ett sådant sätt att de kunde missförstås eller tolkas olika av intervjupersonerna, 

vilket i den händelsen utgör ett problem för validiteten. För att undvika denna typ av 

missförstånd i möjligaste mån, informerades våra intervjupersoner inför intervjuerna om att 

de när som helst under intervjutillfället fick ställa frågor om de upplevde att någonting var 

oklart. Vidare har uppsatsförfattarna kontinuerligt under forskningsprocessen reflekterat 

över och diskuterat sinsemellan i vilken utsträckning det utvalda materialet som slutligen 

presenteras i resultatdelen, verkligen överensstämmer med vårt syfte och våra 

frågeställningar, d.v.s. vad vi med studien ämnar undersöka.  

Reliabilitet diskuteras ofta i relation till frågan om huruvida ett resultat är reproducerbart, 

d.v.s. om andra forskare kan komma till samma slutsatser vid en annan tidpunkt; det handlar 

om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

uppnå en hög reliabilitet krävs därför att måttet är stabilt och inte påverkas av variationer i 
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tid, plats, intervjuare etc. (Larsson et al., 2005). Reliabilitet handlar också om att undvika 

slumpmässiga fel; ju färre fel desto högre reliabilitet (Eljertsson, 2005). Kvale & Brinkmann 

(2009) diskuterar reliabilitet i relation till tre olika moment under forskningsprocessen; 

under intervjun, under transkriberingen samt under analysen. När det gäller reliabiliteten 

under intervjun handlar det främst om användandet av ledande eller olikt formulerade 

frågor, och hur dessa oavsiktligt kan påverka resultaten. Det handlar därmed om att vara 

noggrann med hur frågorna formuleras samt att undvika att ställa ledande frågor. För att 

undvika missförstånd har vi i vår intervjuguide använt oss av öppna frågor och vi har 

noggrant kontrollerat formuleringen av dessa för att så långt som möjligt försäkra oss om att 

de inte ska kunna misstolkas. Vad gäller reliabiliteten under transkriberingen av intervjun så 

avser det noggrannhet under själva utskriften för att undvika att resultatet förvanskas p.g.a. 

misstolkningar eller slumpmässiga fel. För att försäkra oss om att detta inte skulle ske så 

lyssnade vi igenom det inspelade materialet ett flertal gånger och vidare kontrollerade vi 

noggrant våra egna samt varandras respektive utskrifter. Reliabilitet under analysfasen har 

enligt Kvale & Brinkmann (Ibid) att göra med hur forskaren väljer att kategorisera den 

insamlade empirin, vilket kan påverka hur materialet tolkas och därmed också 

reproducerbarheten av resultatet. Uppsatsförfattarna är medvetna om att vår kategorisering 

gjordes utifrån vår egen tolkning av materialet och att möjligheten finns att en annan 

forskare hade gjort en annorlunda tolkning av samma material. Vi har däremot eftersträvat 

att i största utsträckning lyfta fram det centrala i intervjupersonernas berättelser.  

Vad gäller generaliserbarheten, d.v.s. i vilken utsträckning resultaten är överförbara till 

andra situationer och undersökningspersoner, så är en vanlig invändning mot kvalitativ 

forskning att det finns för få observationer för att kunna generalisera resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I vårt fall har vi dock intervjuat tre av totalt fem yrkesverksamma 

socialarbetare inom KAST vilket utgör en majoritet av populationen. Det är därmed 

sannolikt att vi genom våra intervjuer har samlat in en stor del av den kunskap och 

erfarenhet som finns på området och att resultatet därmed i hög grad kan sägas vara 

representativt för den totala populationen. Istället för att bedöma om ett resultat är 

generaliserbart i allmänhet kan man enligt Kvale & Brinkmann se till huruvida den kunskap 

som producerats under en intervju kan överföras till andra relevanta situationer. Trots att det 

inte finns några direkta motsvarigheter till KAST-verksamheterna så är dock en tänkbar 

möjlighet att resultatet är relevant och överförbart till yrkesverksamma inom verksamheter 

som arbetar med andra stigmatiserade grupper. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 
Under genomförandet av en intervjustudie är man som forskare tvungen att ta ställning till 

etiska problem som kan uppstå under forskningsprocessen. Det är särskilt känsligt när det 

handlar om kvalitativa intervjuer eftersom användandet av denna metod innebär att 

intervjupersonens privata upplevelser, beskrivningar eller åsikter står i fokus och vidare kan 

komma att presenteras för offentligheten. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att det inte är 

forskarens roll att “lösa” etiska problem som uppstår under forskningsprocessen, utan det 

handlar snarare om att ha ett öppet förhållningssätt inför de dilemman, konflikter och 

mångtydigheter som dyker upp. Fokus hamnar således på forskarens etiska kapacitet, 

snarare än på de etiska riktlinjerna i sig. Vidare nämner Kvale & Brinkmann ett antal 

områden som brukar behandlas i relation till forskningsetiska riktlinjer, däribland informerat 

samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser. Kravet om informerat samtycke uppfylls i vår 

undersökning genom att vi vid första mailkontakten bifogade ett följebrev där vi 

informerade deltagarna om syftet med studien, studiens upplägg samt vilka risker och 

fördelar som kunde förknippas med deltagandet. Vi informerade även om att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avslutas under intervjun, samt att samtalet skulle spelas 

och inspelningen sedan förstöras efter transkribering. Denna information upprepades även 

muntligt innan respektive intervju inleddes.  

I och med att vår urvalsgrupp var så liten, totalt endast fem yrkesverksamma personer inom 

KAST, gjorde det att vi inte kunde garantera att deltagarna anonymitet, trots att namnen i 

uppsatsen är fingerade. I situationer som dessa är det enligt Kvale & Brinkmann viktigt att 

man får respondenternas godkännanden, vilka vi erhöll. Kvale & Brinkmann menar vidare 

att man som forskare måste beakta de möjliga konsekvenser som ens studie kan komma att 

få både för deltagarna och den större grupp den representerar. Dessa konsekvenser bör 

ställas i konstrast till vilket vetenskapligt värde deras deltagande i studien kan medföra. 

Uppsatsförfattarna har reflekterat noggrant över det faktum att ämnet för studien kan 

betraktas som känsligt. Vi har dock gjort bedömningen att frågorna inte är av en direkt 

känslig karaktär för intervjupersonerna, då de i första hand berör deras erfarenheter och 

upplevelser i deras arbete med sexköparna. Vidare innehåller studien generella uppgifter om 

sexköpare och ingenstans förekommer specifika exempel som skulle gå att sammankoppla 

med någon specifik individ. Vi har även beaktat det faktum att antalet verksamma på KAST-

enheterna i Sverige är mycket få, vilket skulle kunna innebära en risk för att 

intervjupersonerna kan identifieras. Dock har vi vidtagit åtgärder för att försvåra 
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identifieringen av intervjupersonerna, bland annat genom att undvika ingående 

beskrivningar om deras ålder, kön, akademisk och yrkesverksam bakgrund etc. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Inledning 
Följande kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av våra intervjupersoner varpå en 

presentation av studiens resultat följer. Vi har valt att dela in resultatdelen utifrån tre 

huvudteman; Att förstå och förklara köp och köpare av sexuella tjänster, Synen på köp och 

köpare av sexuella tjänster samt Arbetet med köpare av sexuella tjänster. Dessa tre 

huvudteman är vidare indelade i underrubriker för att underlätta analysen och läsningen av 

materialet. I slutet av respektive huvudtema följer en delanalys i vilken vi analyserar empirin 

utifrån tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av samtliga 

teman utifrån våra valda teorier.  

5.2 Intervjupersonerna 
Vi har intervjuat tre socionomer från respektive KAST-enhet i Sverige, d.v.s. Stockholm, 

Malmö och Göteborg. I studien är intervjupersonernas namn fingerade av anonymitetsskäl. 

Med tanke på att KAST-enheterna i Sverige endast har ett fåtal anställda så har vi av samma 

anledning valt att inte ge någon mer ingående beskrivning av våra intervjupersoner.  

5.3. Att förstå och förklara köp och köpare av sexuella tjänster 

5.3.1 Vilka är personerna som köper sexuella tjänster? 
Två av intervjupersonerna framhåller att det inte existerar någon ”typisk” köpare av sexuella 

tjänster och att de stereotypa skildringar som förekommer om målgruppen inte 

överensstämmer med verkligheten. Det generella intrycket från intervjuerna är att en köpare 

av sexuella tjänster är gemene man, d.v.s. kan vara “vem som helst”. I intervjuerna 

framkommer dock att de individer som köper sexuella tjänster i viss mån kan sägas ha 

gemensamma nämnare i form av exempelvis handlingsmönster och erfarenheter under 

uppväxten.  

Ida beskriver att de klienter som kommer till deras KAST-enhet är en mycket heterogen 

grupp när det kommer till faktorer som ålder, läggning och preferenser. Vidare menar hon 

att det är omöjligt att urskilja några gemensamma karaktärsdrag hos deras klienter, och anser 

att det snarare handlar om ett handlingsmönster som ofta återkommer hos många klienter. 

Ida berättar att hennes klienter inte är dömda för våldsbrott i större utsträckning än 

normalpopulationen. Hon menar vidare att det visserligen kan vara så att hennes klienter har 
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fler sexualpartners än den övriga befolkningen, men kommenterar att det vore mer relevant 

att tala om det sexuella självförtroendet hos individerna för att förstå deras 

handlingsmönster. 

Lotta kommenterar att det är viktigt att inte se gruppen som köper sexuella tjänster som en 

homogen grupp. Vad gäller hennes klienter menar Lotta att de inte har någon lång 

våldsproblematik eller extremt många relationer. Hon menar vidare att det visserligen skulle 

gå att göra kategoriseringar men att det i slutändan är ganska meningslöst då hon anser att 

det mer eller mindre kan finnas lika många kategorier som antal individer som köper 

sexuella tjänster. Lotta betonar även att de på KAST endast kommer i kontakt med en liten 

del av de som köper sexuella tjänster och att hon enbart kan yttra sig om just sina klienter. 

Hon menar att de har ett gemensamt karaktärsdrag; den höga motivationen till en förändring 

av beteendet. Samtidigt kommenterar hon att hon inte tvivlar på att det finns de som inte ser 

något problem i att de köper sexuella tjänster. 

Lotta avfärdar medias ofta förekommande bild av “den typiske sexköparen”, en bild som 

skildrar ett snitt på sexköparens ålder och inkomst, som totalt ointressant. Vidare säger Lotta 

att om hon trots allt måste kategorisera sina klienter i grova drag så utgörs de av ett tvärsnitt 

av den manliga befolkningen i Sverige mellan 25 och 75 år, med två lite större kluster. 

Dessa är dels de som söker hjälp på deras KAST-enhet på grund av att de köper sexuella 

tjänster, dels de som kommer för att de definierar en problematik kring sin egen sexualitet. 

De senare är en grupp som Lotta menar slarvigt kallas för “sexmissbrukare”, och som hon 

själv väljer att beskriva som personer med ett tvångsmässigt sexuellt beteende. Grovt indelat 

utgörs målgruppen idag till ca 60-65 % av individer med ett tvångsmässigt sexuellt beteende 

och resterande tillhör de som köper sexuella tjänster, menar Lotta. Den förra beskriver Lotta 

har en yngre snittålder, och de individer som tillhör den senare gruppen har en högre 

medelålder. Lotta kommenterar också att den senare gruppen till en början var större men att 

den förra gick om bara några år efter det att KAST öppnade sin verksamhet. Utöver detta 

menar Lotta att en gemensam nämnare hos hennes klienter är en erfarenhet av ett fruset 

trauma från ett tidigt stadium i livet. Det kan exempelvis handla om en förlust av en 

närstående person, en betydelsefull relation eller en avsaknad av ett viktigt behov såsom 

närhet. Lotta betonar att det visserligen är många vuxna som delar den problematiken utan 

att den resulterar i att de köper sexuella tjänster, men hon vill lyfta fram att det är något 

signifikant hos hennes klienter. 
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Mona menar att en person som köper sexuella tjänster kan vara precis vem som helst, och 

även om det går att göra generaliseringar så anser hon de vara väldigt intetsägande 

”…de finns i alla läger på nått vis och du vet inte vem det är. Det kan va din pappa, din 

granne liksom det är det man inte vet.” (Mona) 

Samtidigt menar Mona att det går att se vissa generella drag hos de klienter som hon möter; 

hon beskriver att målgruppen utgörs av medelålders individer varav ca hälften har familj och 

barn. Vidare beskriver hon sina klienter som socialt anpassade, med arbete och utan 

missbruk. 

5.3.2 Motiv till sexköp 
Intervjupersonerna beskriver olika motiv till köp av sexuella tjänster, bland annat berättar de 

att klienter beskriver köpet som en form av ångestreduktion och frånvaro av prestationskrav.  

Andra motiv sammankopplas med dåligt självförtroende och tomrum orsakade av något 

trauma under uppväxten. Ida betonar att det finns många bakomliggande motiv men att det 

dock, på samma sätt som det är poänglöst att göra en indelning av köparna utifrån 

gemensamma faktorer, inte heller tjänar någonting till att kategorisera köparna utifrån deras 

motiv. 

“Men det kan du göra med drickande också. Vanedrickarna, rekreationsdrickarna eller asså 

det kan du göra med vilken handling som helst egentligen... Så att visst vi kan alltid hitta 

nya kategorier att putta in folk i, det är inga problem!” (Ida) 

Ida menar att kategoriseringar säkert kan fylla en funktion när det exempelvis kommer till 

att utforma riktade preventiva insatser, men att hon i sitt arbete undviker att kategorisera och 

väljer att se individerna istället. 

Enligt Ida är ett motiv till köp av sexuella tjänster att slippa prestationskrav och hon menar 

att många köper sig bort från upplevda krav att prestera sexuellt, gentemot exempelvis en 

partner, när de betalar för sexuella tjänster. Hon menar vidare att de flesta män köper vanligt 

“vaniljsex” och inte vad som kan kallas extremt sex, en bild som kanske inte 

överensstämmer med den allmänna uppfattningen. 

“...om man pratar med personer som säljer sex så kan man ju få höra liksom att ”ja ibland 

köper män för att få ge oralsex” och det är ju inte den bilden man har direkt. Eller att få 

skeda.” (Ida) 
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Även Lotta beskriver att köp av sexuella tjänster för många av hennes klienter innebär ett 

kravlöst möte där de befrias från ansvar. Hon menar vidare att många har behov av kravlöst 

sex eftersom deras självförtroende är gott men däremot inte deras självkänsla. Hon utvecklar 

detta genom att beskriva att självkänslan handlar om att bekräftas som den man är utan att 

behöva prestera, vilket kan förklara att det på så sätt blir kravlöst och befriande att köpa 

sexuella tjänster. Lotta menar också att många, men inte alla, är väldigt prestationsinriktade 

och framgångsrika i sitt jobb och att de på något sätt betalar sig fria från all form av ansvar 

när det köper sexuella tjänster. Dessutom menar hon att det appellerar till den låga 

självkänslan att kunna betala för att inte bli bortkörd eller avvisad.  

Lotta menar att det tomrum som kan ha orsakats av något trauma i barndomen, liksom i alla 

beroendebeteenden, måste fyllas med någonting och att det i dessa individers liv är sex som 

används som substitut för någonting annat. 

”... det är någon form av ångest som har stegrats, eh så den här handlingen den reducerar 

den istället, alltså så den är ju ångestreducerande, alltså ”yes” det är lite grann som kicken 

så här, ”wow” nu känns det ju ändå bra så nu, va… och så går det en stund och... så 

kommer ångesten tillbaks igen, och dessutom för den handling som de har gjort, va… så det 

lagras ju på” (Lotta) 

Men även om ångesten späds på till följd av handlingen, så menar Lotta att minnet av kicken 

och erfarenheten gör att individen försöker leta efter liknande situationer eller personer som 

kan ge en ny kick. 

Mona talar också om att många av hennes klienter ofta använder sex som en form av 

ångestreduktion. Hon menar att det hos vissa klienter handlar om ett inlärt beteende som har 

utvecklats i tidig barndom då de använt onani för att fly undan problem, ett 

handlingsmönster som sedan följer med in i vuxenlivet. 

“...vissa sätter sig å dricker vin för att man inte orkar med riktigt. Andra gör det här alltså 

det finns ju nått för oss alla, det vet man ju själv alltså ingen går ju ångestfri livet igenom 

och man har ju sina olika sätt.” (Mona) 

Mona säger också att många av hennes klienter ofta har fått axla ett stort ansvar i tidig ålder 

genom att de tvingats ta en fadersroll i sina familjer, då pappan kanske lämnat familjen eller 

varit mentalt frånvarande.   
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Ytterligare ett motiv kan enligt Mona vara ensamhet i kombination med ett lågt 

självförtroende. Hon berättar om en klient som sökte sig till prostituerade i gatumiljö endast 

för att få kontakt med kvinnor, och att det räckte att en kvinna pratade med honom för att 

han skulle vara nöjd och återvända hem. Att bli avvisad av dessa kvinnor skulle vara 

förödande för självförtroendet, anser Mona. 

5.3.3 Hur ser deras handlingsmönster ut? 
Av intervjupersonernas utsagor framkommer bland annat att klienterna som kommer till 

KAST-enheterna ofta befinner sig i en slags ond cirkel, en spiral av ett tvångsmässigt 

beteende som kan liknas vid ett missbruk. Ytterligare en beskrivning är att 

handlingsmönstret går att likna vid en form av självskadebeteende. En intervjuperson 

beskriver det som om flertalet av hennes klienter genom att köpa sexuella tjänster flyr ifrån 

smärtsamma känslor. 

Ida beskriver hur klienterna hon möter oftast har hamnat i vad hon kallar för en 

handlingscirkel i vilken individens beteende konstant trappas upp och handlingarna blir 

alltjämt grövre och gränsöverskridande. 

“Det är därför jag inte blir förvånad över att folk besöker barnporrsidor, utan att vara 

pedofiler, för det är att gå över en gräns till, att bli till slut så äcklad av det man gör att man 

söker hjälp eller gör nåt åt det, så det kan va en del av det." (Ida) 

Ida förklarar hur individen behöver gå över fler och fler gränser för att uppleva samma kick, 

och på så sätt kan vad som kanske börjar med porrsurfande stegvis leda fram till köp av 

sexuella tjänster. 

“Alltså nån form av känsla triggar i gång en form av sökande. Sökandet i sin tur triggar 

igång en handling. Handlingen ger omedelbar tillfredställelse. Den brukar inte vara så 

länge, och så kommer en konsekvens och den konsekvensen i sin tur skapar en ny känsla. 

Och hur handskas man med känslan? Jo man går in och söker och sen är man liksom fast i 

det här hjulet och för att få samma liksom tillfredställelse eller samma liksom känsla av att 

va i en bubbla som man får här, så kan det eskalera.” (Ida) 

Ida liknar handlingsmönstret med de mekanismer som styr ett självskadebeteende som hon 

beskriver initieras med att individen har en känsla inom sig som denne försöker hantera. 
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“Du börjar söka efter sätt att handskas med den (känslan). Du skär dig själv, det är en 

omedelbar tillfredsställelse så blir konsekvensen att du får ärr på armarna vilket gör att du 

känner dig ännu mer utanför och så är det igång.” (Ida) 

Mona talar också om ett tvångsmässigt sexuellt beteende som upptar en stor del av 

personernas liv och skapar problem eftersom de ägnar stora delar av sin vakna tid med att 

sitta framför datorn och porrsurfa. Hon berättar att många av hennes klienter har börjat med 

att porrsurfa ett antal år innan sitt första köp. Det finns också de som har köpt sex i tidig 

ålder men sedan inte återfallit på många år utan i stället använt sig av porrsurfande och 

telefonsex. Mona menar vidare att det för vissa individer kan börja med att de köper sexuella 

tjänster en gång, ofta utomlands och för spänningens skull, och att det för yngre personer 

ofta kan handla om grupptryck eller en känsla av att ha bråttom in i vuxenlivet. Denna 

njutning eller spänning kan göra att man provar en gång till och att handlingarna sedan kan 

eskalera till ett problematiskt beteende där man inte längre kan kontrollera konsekvenserna 

av sitt handlande. 

Lotta menar att hennes klienter sexualiserar andra starka känslor såsom, sorg, vrede eller en 

känsla av övergivenhet, vilket hon menar visar på att det egentligen inte handlar om sex utan 

att individen snarare misshushåller sin sexualitet. Hon beskriver vidare ett slags 

flyktbeteende där det för individerna handlar om att fly från grundproblemet då söker sig till 

Internet för porrsurfande eller sexchattande eller till gatuprostitutionsmiljön. 

Lotta betonar att det tvångsmässiga beteendet många gånger även förekommer hos de som 

köper sexuella tjänster, trots den grova uppdelning hon nämner mellan dessa och personer 

med tvångsmässigt sexuellt beteende. Hon påpekar samtidigt att det finns de som kanske 

endast har köpt sexuella tjänster vid enstaka tillfällen och ändå upplever det som mycket 

problematiskt även om det inte innefattar ett tvångsmässigt beteende. Lotta tror att de som 

har ett tvångsmässigt sexuellt beteende kan löpa större risk än andra att så småningom köpa 

sexuella tjänster, eftersom det kan handla om en sista liten gränsöverskridning från ett redan 

riskfyllt beteende. Många har dessutom, enligt Lotta, ett väldigt destruktivt beteende i det 

avseende att de inte är så omsorgsfulla mot sig själva rent fysiskt och därmed slarvar med 

användandet av kondom. 

5.3.4 Delanalys  
Intervjupersonerna upplever att gruppen sexköpare är en mycket heterogen grupp och att det 

inte går att tala om en ”typisk” sexköpare. Det framkommer att det visserligen går urskilja 
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vissa mycket generella drag, så som exempelvis ålder, men det sammantagna intrycket från 

intervjuerna är att generaliseringar om sexköpare är meningslösa och bör undvikas. Faktorer 

som enligt intervjupersonerna är mer relevanta att lyfta fram är sexköparnas 

handlingsmönster, deras höga motivation till att förändra sitt beteende samt frusna trauman i 

barndomen. Vi uppfattar det som att intervjupersonernas beskrivningar av målgruppen i stor 

utsträckning skiljer sig från den tidigare forskning vi tagit del av. Inom den tidigare 

forskningen finns en benägenhet att kategorisera sexköparna utifrån gemensamma drag (jmf 

Sandell et al., Farley m.fl.), något som våra intervjupersoner verkar ta avstånd ifrån. En del 

av den tidigare forskningen beskriver dock sexköparna som ”vanliga” normala 

medelsvenssons, och visserligen har även våra intervjupersoner också beskrivit att 

sexköparen kan vara vem som helst. Dock menar vi att deras beskrivningar skiljer sig från 

den tidigare forskningen i den mening att de framhåller att dessa män har gemensamt att de 

har ett destruktivt handlingsmönster och att de upplever sin situation som problematisk, 

något som inte framkommer inom den tidigare forskningens beskrivningar av de ”vanliga” 

männen.  

Även då det kommer till motiven för sexköp så finns en diskrepans mellan den tidigare 

forskningen och intervjupersonernas berättelser. Inom den tidigare forskningen kategoriseras 

sexköparnas motiv i relation till vilken ”typ” av sexköpare de beskrivs vara. Framförallt 

skildras sexköparens motiv som ett sökande efter omedelbar och okomplicerad sexuell 

njutning. Delar av den tidigare forskningen nämner också en oförmåga att ha relationer, låg 

självkänsla och fysiska och psykiska handikapp som motiv till sexköp (jmf Månsson, 

Sandell et al.). Flera av de motiven som våra intervjupersoner lyfter fram kan sättas i 

relation till en låg självkänsla och/eller ett dåligt mående. Ett motiv som dock inte 

framkommer inom den tidigare forskningen är att sexköpet används som en form av 

ångestreduktion, en slags självmedicinering, vilket av våra intervjupersoner framhålls som 

den huvudsakliga anledningen bakom sexköp. 

Något som framträder tydligt i intervjupersonernas berättelser är sexköparnas 

handlingsmönster som dels liknas vid ett självskadebeteende, dels beskrivs som ett 

tvångsmässigt sexuellt beteende. Detta handlingsmönster behandlas överhuvudtaget inte 

inom den tidigare forskning vi har funnit.  
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5.4 Synen på köp och köpare av sexuella tjänster 

5.4.1 Kring allmänhetens syn på köp av sexuella tjänster 
Sammantaget är intervjupersonerna av den uppfattningen att allmänhetens syn på köp av 

sexuella tjänster är överhängande negativ. Dock menar en av intervjupersonerna att 

allmänheten på senare tid har blivit mer öppen när det kommer till att tala om fenomenet. 

Vad gäller medias roll och dess påverkan på allmänheten så framkommer två kontrasterande 

uppfattningar i intervjuerna. Dels beskrivs en uppfattning om att media förmedlar en negativ 

bild av personer som köper sexuella tjänster, dels framkommer ett resonemang om att media 

även kan underlätta för individerna. 

Enligt Ida varierar allmänhetens syn på köp av sexuella tjänster beroende på faktorer som 

ålder, etnicitet och ursprung, men hon tror att ungdomar generellt tenderar att vara mer 

positiva till företeelsen än äldre samt att män generellt är mer positiva inställda än kvinnor. 

Hon tror däremot att debatten i allmänhet är väldigt dömande gentemot personer som köper 

sexuella tjänster. 

“...om man tittar på tidningsdebatter och liknande eller artiklar, så behöver du ju bara som 

politiker va anklagad för sexköp för att vara död, som politiker.” (Ida) 

Ida menar dock att media även kan ha en positiv inverkan genom rapporteringen av kända 

personer som avslöjas med att köpa sexuella tjänster. Hon nämner Tiger Woods-affären2 

som en händelse som bidrog till en kraftig ökning av klientinflödet till KAST. 

Rapporteringen kring Tiger Woods förehavanden har enligt Ida haft en slags normaliserande 

effekt, och reducerar därmed känslan hos många av att vara ensam med sina problem och att 

inte veta vart de ska vända sig. 

“Och jag tror att vi behöver prata om det här på ett annat sätt och prata mer om det. För ju 

mer talbart vi gör nånting desto större finns ju chansen att folk faktiskt förstår att ”jag är 

inte ensam”. Titta på alkoholister, hur det såg ut för 50 år sen och hur det ser ut i dag.” 

(Ida) 

Lotta beskriver att det från allmänhetens håll finns många tabun och stigman kring köp av 

sexuella tjänster, och hon tror inte att det är något man som individ vågar prata öppet om. 

Lotta tror att en vanlig uppfattning hos allmänheten är att personer som köper sex är en 
                                                
2 Avser medias rapportering av den professionella golfspelaren Tiger Woods påstådda sexköp 
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patetisk grupp som “behöver” köpa sex. Hon menar att det är vanligt förekommande med en 

nedvärderande syn på personer som köper sex, något som återspeglas i skällsord såsom 

”torsk”. 

Mona anser att allmänhetens syn på sexköp vittnar om en alltmer öppen inställning ju mer 

problemet diskuteras och därmed synliggörs. Hon berättar att många av hennes klienter ofta 

har levt ett dubbelliv under lång tid, och aldrig talat med någon om sin problematik. Genom 

att allmänheten börjar tala mer öppet om sexköp så kan känslan av att vara isolerad och 

ensam med dessa problem minska. Detta menar hon, skulle kunna innebära att stigmat kring 

företeelsen avtar och få till följd att fler söker hjälp för sin problematik. Samtidigt anser hon 

att media alltjämt förmedlar en negativ och stereotyp bild av personer som köper sexuella 

tjänster. 

“Media, dom skriver som dom vill… oavsett. Dom vill ju sälja, ja… och då kanske man 

undantar vissa saker. Mm, för jag undrar vad… vad liksom samhället skulle säga om de 

skrev ”dessa stackars män till offer”… jag vet inte riktigt.” (Mona) 

Mona menar att medias och allmänhetens bild av en person som köper sex inte 

överensstämmer med verkligheten. 

“... media beskriver som en ganska snuskig ensamstående liten kuf, ja lite… lite äcklig 

sådär. Jag tror att allmänhetens syn på sexköpare, tror jag är lite av den jag säger nu. Att 

dom tycker att det är en liten äcklig person… som inte kan hålla sina drifter, köper han sex 

så…asså du får ju ett helt paket med liksom nått snusk i på nått vis.” (Mona) 

5.4.2 Kring lagens syn på sexköp och sexköpare 
När det kommer till sexköpslagens betydelse och effekter för köpare av sexuella tjänster så 

råder delade meningar bland intervjupersonerna. I intervjupersonernas utsagor kan man både 

urskilja en tilltro till lagen men också en skepsis inför vilka effekter den faktiskt har haft i 

avseendet att minska antalet sexköp. En av intervjupersonerna anser inte att det går att 

enbart lagstifta bort problemet och understryker nödvändigheten av att kombinera lagen med 

goda sociala insatser. Ett par av intervjupersonerna uttrycker även att lagen signalerar en 

förenklad bild av problematiken, mot bakgrund av att lagen utformades utifrån synen att 

prostitution är den del av mäns våld mot kvinnor. 

Ida anser att sexköpslagen å ena sidan har möjliggjort att det finns KAST-enheter i Sverige 

överhuvudtaget, å andra sidan kommenterar hon att det finns verksamheter som riktar sig till 
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köpare av sexuella tjänster i exempelvis Danmark och Tyskland, länder som inte har en 

lagstiftning som motsvarar Sveriges. 

Ida menar att det är svårt att veta hur lagens funktioner och egentliga utrymme ska tolkas 

juridiskt, då de flesta fall med personer som har köpt sexuella tjänster sällan prövas i rätten. 

Hon menar att de flesta erkänner på plats och betalar sina böter, vilket innebär att lagen inte 

ger några prejudicerande domar. Ida säger att lagen är utformad med syfte att minska 

gatuprostitutionen, men poängterar att den ändå minskar i hela Europa oavsett ländernas 

lagstiftning. Ida talar även om Internets utbredning som ytterligare en faktor som försvårar 

uppskattningen av lagens effekter på prostitutionen, eftersom en stor del av 

gatuprostitutionen har flyttat inomhus och kontakterna allt oftare tas via internet. 

Ida menar att lagen kan ha en viss betydelse genom de normativa signaler den sänder.  

Samtidigt påpekar hon att lagen inte har någon avgörande effekt på de personer som söker 

sig till deras KAST-enhet, utan att det snarare handlar om att individernas agerande har fått 

för stor negativ inverkan på deras liv. 

“Och det var samma sak när jag jobbade med heroinister, det var väldigt få heroinister som 

kom till mig och sa att: asså jag har insett, heroin är olagligt, jag måste få hjälp att sluta. 

Det är när konsekvenserna av det man gör och det liv man har blir för stort” (Ida) 

Ida tror heller inte på skärpta straff eller att det enbart går att lagstifta bort ett komplext 

problem utan att det måste ske i kombination med extremt goda sociala insatser på många 

nivåer. Ida framför kritik mot SOU-utredningen och menar dels att författarna vill påvisa att 

lagen har inneburit en minskning av gatuprostitutionen, dels att den saknar internationell 

forskning såsom WHO:s och UN AIDS:s rekommendationer att inte lagstifta mot köp av 

sexuella tjänster. 

Angående det faktum att utredarna i förarbetet till sexköpslagen gav uttryck för att 

prostitution skulle ses som en del av mäns våld mot kvinnor, anser Ida att det ger en 

förenklad bild av de män som kommer till deras KAST-enhet. Hon beskriver hur många av 

deras klienter har uppgett att den enda kroppsliga kontakt de har med andra är via de 

sexuella tjänster de köper, och att de upplever sig vara i ett underläge gentemot de 

prostituerade kvinnorna. Vidare beskriver Ida hur flera klienter köper sexuella tjänster av en 

och samma person år efter år, faktum som kanske kan sägas gå stick i stäv med uttrycket 

“tillfällig sexuell förbindelse” i lagtexten. Dessutom menar Ida att alla deras klienter är 
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hypersexuella och har ett sexmissbruk, något hon anser att de som säljer sexuella tjänster är 

medvetna om och i vissa fall utnyttjar. 

“Så om man då försöker sluta och hålla upp en månad säg, och verkligen så här  

’aaaaaaah’ och så får man det här sms:et  ’hej älskling, var har du varit, är det inte dags 

för en träff snart?’ så triggar det ju igång ett jättesug hos dom.” (Ida) 

Samtidigt förtydligar Ida genom att säga att hon inte är för en kriminalisering av försäljning, 

utan att hon endast menar att verkligheten är mer komplex än vad lagen kanske signalerar. 

Vidare ifrågasätter Ida huruvida lagstiftning är det mest effektiva sättet att uppnå förändring. 

Lotta anser att den normativa lagstiftningen överensstämmer väl med vårt moderna samhälle 

där man strävar efter jämställdhet mellan könen. Hon menar vidare att nu när lagen har varit 

i kraft några år så kan man urskilja en attitydförändring hos allmänheten, och allt fler 

uttrycker sitt stöd för lagen. Lotta beskriver dessutom att många av de personer som hon har 

mött inom könshandeln har uttryckt sitt stöd för lagen. 

“Och jag tycker också att det är personer, både säljare och köpare som genom åren har 

vittnat att den här lagen är bra för att det har kunnat hjälpa dem, alltså den har varit som 

en liten räcka eller krycka eller vad man ska säga, för att ta sig ur...” (Lotta) 

Hon menar att lagen på ett effektivt sätt har haft en normerande inverkan på vad som är 

acceptabelt och inte, vilket enligt Lotta också var lagens egentliga syfte vid sidan av att 

minska prostitutionen. Hon tycker inte heller att det var förvånande att lagen trädde i kraft i 

Sverige som första land eftersom svenskarna är ett laglydigt folk vilket är en bra 

utgångspunkt för en normativ lag. 

Lotta tror att lagen kan ha en avskräckande effekt på de som köper sexuella tjänster eftersom 

hon menar att de i grund och botten är laglydiga personer, och att lagen kan fungera som en 

slags yttre gräns när individen inte har klarat av att hålla sig inom sin inre gräns. 

”nej, jag vill i varje fall inte bli en lagöverträdare på något sätt” (Lotta) 

Hon uppger vidare att polisen många gånger har vittnat om att lagen har fungerat 

avskräckande för de som har velat etablera en mer organiserad kriminell form av 

människohandel för sexuella ändamål. 
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Mona ifrågasätter lagens avskräckande effekt och att den vid införandet bidrog till att 

minska prostitutionen. Hon påpekar att samtidigt som lagen infördes började människor få 

tillgång till datorer i hemmen och många började i och med det att använda sig av 

pornografiskt material på Internet. Hon menar dock att lagen kan ha avskräckt de som 

kanske använde sig av sådant material och hade funderingar på att köpa sexuella tjänster, 

men som efter att lagen trädde i kraft inte vågar göra det. 

“… jag tror också att det kan vara bra för att jag menar det… Det kan kanske också ha 

stoppat upp väldigt många… köpare att, att gå och köpa man kanske porrsurfar fortfarande, 

det gör ju många då men, men att man går inte ut å köper för man törs inte riskera och 

det…då är det ju bra, då har man fått bort… då har man ju på nått vis i alla fall stoppat 

upp. Mindre köpare och mindre lidande.  (Mona) 

Även Mona tror att lagen har haft en avskräckande effekt på eventuella aktörer inom 

människohandel för sexuella ändamål. Hon tror dock inte på att ytterligare skärpa straffet 

eftersom hon menar att för de personer som kommer till deras KAST-verksamhet så är inte 

straffet den primära anledningen till att man söker sig dit, utan det är den problematik de inte 

längre själva klarar av att hantera. 

Vad gäller den bild av mannen som förövare och kvinnan som offer som lagen kan sägas 

förmedla, så menar Mona att männen många gånger verkar uppleva ett underläge gentemot 

kvinnan eftersom det är mannen som gör en förfrågan och kvinnan svarar ja eller nej, det är 

kvinnan som bestämmer priset och det är kvinnan som kan hota med att gå till media. Hon 

menar vidare att det kanske lätt glöms bort att mannen också kan vara ett offer för 

exempelvis någonting som hänt i barndomen. 

5.4.3 Socialarbetarnas syn på sexköp och sexköpare 
Samtliga intervjupersoner understryker hur angeläget det är att skilja mellan individ och 

handling när det kommer till synen på personer som köper sexuella tjänster och betonar 

vikten av att se köp av sexuella tjänster som just en handling. En av intervjupersonerna 

framhåller även betydelsen av hur man namnger den målgrupp man arbetar med, då vissa 

benämningar kan ha en stigmatiserande effekt för klienterna. 

Ida berättar att de har valt att kalla sin enhet för ”Köp av sexuella tjänster” istället för 

”Köpare av sexuella tjänster, ett val hon menar utgör en grundbult i verksamheten då det 

syftar till att markera distinktionen mellan handling och identitet. 
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”Det är något du gör och ett handlingsmönster kan du förändra. Det är inte någonting du 

är, du är inte student 24 timmar om dygnet även om det känns så när man skriver C-uppsats. 

Du är inte utan det är någonting du gör och det kommer också att förändras över tid och 

genom tid.” (Ida) 

Även Lotta beskriver att det för henne är centralt att markera verksamhetens syn på 

klienterna genom att benämna dem på ett adekvat sätt. Hon betonar liksom Ida relevansen av 

att inte göra en hel individ av ett beteende, men till skillnad från Ida menar hon att de gör 

klienterna rättvisa genom att kalla dem ”köpare”. Hon ställer benämningen i kontrast till 

uttryck såsom ”torsk”, ett ordval som enligt henne är totalt uteslutet att använda sig av då 

det personifierar individen med beteendet. 

Mona uttrycker även hon att det är viktigt att skilja individ från handling och anser att det är 

viktigt att kunna hålla isär sitt arbete med klienten och sin egen privata syn på klientens 

handlingar som fenomen. 

”…det är ju litegrann som att jobba med nån som har mördat nån eller nått. Asså man 

tycker ju inte om att folk går å har ihjäl varann men du, du måste ju på nått vis ta hand om 

människan där, här och nu, och sen jobba med den problematiken.” (Mona) 

På frågan om huruvida intervjupersonerna ser köp av sexuella tjänster som ett problem, och i 

så fall för vem/vilka, skiljer sig svaren. Ida menar att det i allra högsta grad är ett problem 

för de personer som kommer till deras enhet. 

“Alltså för dom som kommer till oss gör ju det inte drivet av liksom en upptäckarlust och 

nyfikenhet och glädje utan snarare, ehm så upplever dom det som ett tvång eller att det är 

någonting som är problematiskt för dom i antingen i sina relationer eller i förhållandet till, 

framförallt till sig själva och sina egna moraliska gränser och värderingar.” (Ida) 

Ida påpekar dock att det i en nationell kartläggning över personer som köper sexuella 

tjänster framkommer att det finns vissa som inte upplever sitt handlande som problematiskt. 

Hon menar att det är viktigt att undersöka anledningarna till detta, men anser det inte vara en 

uppgift för KAST då de personer som söker sig dit faktiskt upplever sig ha ett problem. 

Lotta beskriver att hon utifrån sin erfarenhet i allra högsta grad ser köp av sexuella tjänster 

som ett problem, först och främst på individnivå, d.v.s. för personen som köper, men även 

på det strukturella planet där handlingen utgör ett problem för jämställdheten. 
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“…så, så då tänker jag att det här går tillbaka till frågan om hur jag ser på det, om det är 

ett problem, så ja, i allra högsta grad så är det ju det, för det är ju det som individen själv 

tillstår, alltså det är ett bekymmer för dem själva, och det är där jag kommer in så att säga, 

som samtalspart då för att bistå dem med det här förändrade beteendet.” (Lotta) 

5.4.4 Delanalys 
Intervjupersonernas berättelser ger intrycket av att de upplever att allmänhetens syn på 

sexköpare och sexköp överlag är väldigt negativ. Den allmänna synen på sexköpare och 

sexköp beskrivs av intervjupersonerna som dömande och hos majoriteten belagd med tabun 

och stigman. Exempel som intervjupersonerna ger på allmänhetens syn på sexköpare är att 

de bl.a. ses som ensamma, patetiska eller snuskiga. Dock bör poängteras att 

intervjupersonernas upplevelser även vittnar om att allmänhetens syn på sexköpare och 

sexköp börjar bli något mer öppen, och då kanske framförallt bland ungdomar. Med öppen 

avses en större benägenhet att tala om och problematisera fenomenet. Detta kan jämföras 

med Svedin et al. (2012) som uppger att en majoritet av allmänheten ser sexköp som ett 

socialt problem och är positivt inställd till sexköpslagen.  

Då våra intervjupersoner talar om lagens syn på och effekter för sexköparna och deras 

handlingar så verkar deras utsagor gå isär. En intervjuperson anser att det är svårt att 

uppskatta lagens effekter och motsätter sig att lagen skildrar de sexköpande männen som 

förövare (jmf Prop. 1997/98:55). En annan intervjuperson uttrycker sig endast positivt om 

lagens avskräckande och normativa effekt medan den tredje är positiv till lagens 

avskräckande effekt men negativ till dess syn på sexköparen som förövare. Ingen av dem är 

för en skärpning av straffskalan.  

När det kommer till socialarbetarnas egna syn på sexköpare och sexköp är det framför allt 

ett förhållningssätt som tydligt framträder nämligen vikten av att skilja mellan individ och 

handling. De uppfattar sexköp som ett problem först och främst för köparen själv, och menar 

att arbetet på individnivå i förlängningen kan leda till förändringar på det strukturella planet. 

Inom den tidigare forskningen har vi inte återfunnit något som betonar vikten av att skilja på 

individ och handling utan istället verkar handlingen ofta personifiera individen. 

5.5 Arbetet med köpare av sexuella tjänster 
I följande avsnitt redogör vi för respektive intervjupersons beskrivningar av deras 

arbetsmetod och hur de upplever att arbetet med målgruppen fungerar. Eftersom arbetssättet 



 
 

 

43 

skiljer sig åt mellan de olika enheterna har vi i detta avsnitt valt att skapa en underrubrik för 

varje intervjuperson.  

5.5.1 Ida 

Ida berättar att de arbetar utifrån konceptet “let the client lead you”. 
 
“…om man går långsamt så får man mer gjort. Så ibland bromsar vi lite och ibland följer vi 

efter och vi låter klienten själva värdera och bedöma och använda dom orden dom vill 

använda och vi följer efter det. Man äger sin berättelse och den kan också förändras genom 

handlingssamtalens gång…” (Ida) 

 
Ida beskriver vidare att de arbetar utifrån en salutogen bas men säger samtidigt att de inte 

jobbar strikt lösningsfokuserat. De använder sig även av skattningsskalor vilka gör det 

möjligt för klienten att utvärdera insatsen, detta för att försäkra sig om att behandlingen har 

varit adekvat för ändamålet och för att ständigt kunna förbättra verksamheten. Ida förklarar 

att det är av stor vikt att se till individens sammantagna handlingsmönster när det kommer 

till sexuella beteenden. Hon menar att alla människor är i behov av bekräftelse, närhet och 

en frisk och sund sexualitet, och att den behandling de erbjuder har som syfte att komma till 

insikt om vad som är sunt och friskt för varje enskild individ.  

 
“Så det gäller ju också att hjälpa till att hitta, vad e då det sunda, var går mina gränser, vad 

tycker jag e ok och vad e inte ok, hur gör jag om jag upptäcker att jag är på väg mot min 

gräns, hur stoppar jag de, såna saker.” (Ida) 

Ida berättar även att en tredjedel av de som kommer till deras KAST-enhet är anhöriga, och 

att de också erbjuder par- och nätverkssamtal. Hon betonar att de håller en väldigt öppen 

inställning till olika familjekonstellationer för att klienter ska känna att de kan ta med de 

personer som de själva räknar in i sitt nätverk.  

 
“...vi jobbar väldigt systemiskt och tänker väldigt mycket nätverk.” (Ida) 

 
Ida säger att det behandlingsarbete KAST bedriver är framgångsrikt och att samtal är en 

mycket effektiv behandlingsform, vilket hon menar att det finns starkt stöd för i forskningen. 

 
“Samtal, att få berätta och återberätta sin historia gör ju nånting med människor, absolut. 

Jag tror ju att samtal är ett av dom mest effektiva verktyg som finns för att förändra något.... 

Men när hörde man senast det? När stod det senast i Socionomen, tidningen? ”Samtal är 
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bättre än penicillin!”, asså det görs ju inte för vi (socionomer) är skitdåliga på att säga vad 

vi faktiskt gör och vad samtalet faktiskt gör med oss.” (Ida) 

 
Ida beskriver sitt handlingsutrymme som relativt stort, även om det skiftar beroende på 

nämnden och vilka uppgifter som åläggs KAST-enheten. Hon säger även att det nordiska 

KAST-nätverket har fungerat som en plattform för utbyte av tankar kring metoder och 

utveckling av arbetet. 

5.5.2 Lotta 
Lotta beskriver hur de var först i Sverige med att starta upp en KAST-verksamhet och att de 

därmed fick fria händer i formandet av verksamheten. Hon menar att de inte bestämde sig 

för en specifik metod innan utan samskapade verksamheten tillsammans med klienterna 

utifrån vad de efterfrågade och behövde. Hon säger att hon har haft en oerhörd nytta av 

målgruppen i utvecklingen av arbetet och hon beskriver arbetet som mycket spännande, 

mycket tack vare att målgruppen är väldigt motiverad.  

 
Att man arbetar med olika metoder i de olika städerna beror enligt Lotta dels på de 

varierande politiska uppdragen, dels på vilken enhet man samarbetar med, men hon 

kommenterar även att det var annorlunda för deras del när de startade.  

 
“... eftersom dels var vi ju först då och det var ju ”med vilken metod går det att nå 

målgruppen”...så den metoden samskapade vi ju här och den får jag kalla att den är 

eklektiskt idag att jag har tagit lite från de psykodynamiska, och sen är det den 

psykoanalytiska, och sen är det mer kognitivt och där, där finns en mer ... ett systemiskt 

förhållningssätt... Så den är, den är en mischmasch...” (Lotta) 

 
Lotta beskriver det som ett väldigt fint uppdrag att arbeta med personer som ber om hjälp 

med att förstå varför de handlar som de gör. Hon menar att det inte bara handlar om att bryta 

beteendet utan också att hjälpa klienterna att förstå sitt handlande, något hon anser ofta 

kräver långa behandlingstider, speciellt med tanke att individer ofta tar återfall under 

behandlingens gång. Vidare säger hon att signifikant för arbetet är att den låga självkänsla 

som de flesta klienterna har när de börjar förbättras markant, liksom den psykiska hälsan.  

 
Lotta kommenterar vidare att vad arbetet får för inriktning beror i hög grad på behandlaren 

och vad denne har för teoretisk grund och synsätt. Hon nämner rapporten från 

Socialstyrelsen och menar att det är svårt att tala om en slags evidensbaserad praktik, dels 
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eftersom det inte finns några tidigare studier att falla tillbaka på, dels för att det inte fungerar 

att använda sig av randomiserade grupper eftersom målgruppen är så pass liten. I slutändan 

menar hon att hon ändå har bevis för att det arbete som bedrivs fungerar, oavsett metod.  

 
“det vi gör, att det är ändå att välja den bästa kunskap utifrån de bästa förutsättningar som 

finns, alltså när det gäller den här målgruppen då...så att det har vi i alla fall ett kvitto på, 

vi har ett kvitto på att, att jag jobbar evidensbaserat, praktiskt.” (Lotta) 

5.5.3 Mona 
Mona berättar att hon arbetar psykodynamiskt men med kognitiva inslag med fokus på att 

bryta klientens destruktiva handlingsmönster och att hjälpa klienten att ta makten över sina 

egna beslut. Hon säger också att det är viktigt med kontinuiteten och att klienterna på KAST 

kommer dit för samtal en gång i veckan under relativt lång tid.  

Mona ser inget direkt hinder i avsaknaden av evidensbaserade metoder som inriktar sig 

specifikt på personer som köper sex, utan menar att deras problematik egentligen inte skiljer 

sig från exempelvis narkotikamissbrukares. Hon påpekar att det på området 

narkotikamissbruk finns omfattande forskning men att man trots detta använder sig av olika 

metoder i arbetet med narkotikamissbrukare. Hon menar att det viktigaste är att utgå från 

individen och anpassa arbetet utifrån dennes behov samt att fokusera mer på vad som 

fungerar och inte stelbent följa ett särskilt arbetssätt.  

 
”men det kan vi ju se, alltså om vi tittar tillbaka på de vi har haft, så har det ju gett bra 

resultat, och då får man väl kanske inte behöva bry sig så mycket om vilka skolor det är, 

utan att det går bra för personen i fråga...” (Mona) 

 
Hon säger också att arbetssättet naturligtvis skiljer sig från behandlare till behandlare och 

menar att oavsett om de tre KAST-enheterna har olika arbetsmetoder, så har de ett 

gemensamt mål vilket är att minska prostitutionen och att de som köper sexuella tjänster ska 

förbättra sin livssituation. Mona anser att den behandling de bedriver är effektiv, baserat på 

klienternas egna utsagor.  

 
“Ja, jag tycker ju det eftersom de säger att det går bra... och det är det enda jag kan liksom, 

det är det enda jag kan gå på...” (Mona) 
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Mona beskriver att behandlingstiden ofta är lång och hon betonar att för henne är det 

centrala i arbetet en tillitsfull relation mellan behandlare och klient, vilken skola man sedan 

väljer är sekundärt. Att det finns tillit mellan parterna menar hon är extra viktigt just med 

dessa personer, då är vanligt att de har hemlighållit sitt handlande under en längre tid.  

 
“... då vill man ju liksom att det ska finnas en tilltro till den man går till, som har en 

kunskap och som inte, alltså som tar till sig den och inte förlöjligar på något vis eller...“ 

(Mona) 

 
Vidare förklarar Mona att det kan vara problematiskt att göra någon uppföljning med 

klienterna då många dels inte vill bli kontaktade när behandlingen är över, dels vill vara 

anonyma. Hon berättar dock att det på senare tid har blivit enklare att följa upp klienter, 

något Mona tillskriver det faktum att alltfler har anhöriga känner till deras problematik. 

Mona berättar även att det händer att klienter kontaktar verksamheten efter att behandlingen 

är avslutad, när de upplever att de eventuellt är nära att ta ett återfall. Detta är något som 

Mona menar att hon uppmuntrar och ser som något positivt, då det indikerar att klienten 

känner tillit nog att våga ta kontakt igen.  

 
Något som Mona beskriver som en begränsning i arbetet är det faktum att det kan vara svårt 

att nå ut till de som köper sexuella tjänster eller har ett tvångsmässigt sexuellt beteende. Om 

hon hade obegränsat med resurser säger hon att det vore optimalt att annonsera i många 

olika tidningar för att nå ut till så många som möjligt. Hon menar att just annonseringen är 

ett smidigt sätt att nå ut till människor.  

 
“... att ja men det är ju i alla fall att heller inte kliva på för mycket, utan att man kan läsa 

själv i lugn och ro, man kan ta den annonsen och spara om man vill och... om man inte 

riktigt vet om har problem eller inte...” (Mona) 

 
Mona tycker att hon har ett relativt stort handlingsutrymme i sitt arbete men att hon är 

tvungen att hålla sig inom verksamhetens ekonomiska ramar, vilket stundtals kan vara 

begränsande då KAST annonserar i tidningar för att marknadsföra sig, vilket är väldigt dyrt 

enligt Mona.  

5.5.4 Delanalys 
Som tidigare nämnts så arbetar man utifrån olika metoder på de respektive enheterna. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att samtliga upplever att deras arbetsmetod fungerar på 
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ett tillfredställande sätt, en uppfattning som baseras både på deras egen erfarenhet samt 

klienternas återkoppling efter avslutad behandling. Ytterligare ett gemensamt drag är att 

samtliga enheter utgår ifrån klienten och ser till dennes behov och önskemål, vilka sedan får 

definiera behandlingsarbetet. Detta förefaller vara en av de huvudsakliga anledningarna till 

att till att intervjupersonerna i så stor utsträckning upplever sig ha ett stort 

handlingsutrymme.  Enligt Sandell et al (1996) kan arbetet med sexköparna variera från 

social träning till psykoterapi eller par- och familjerådgivning, ett synsätt som kan sägas 

överensstämma med arbetet på KAST då båda utgår ifrån individen och dennes behov. Ett 

synsätt som speglar ett mer repressivt resonemang (jmf Farley et al. 2009; 2011) är dock inte 

förenligt med KAST-arbete då intervjupersonerna endast inriktar sig på stöd och hjälp till 

sexköparna. Svedin et al. (2012) menar att även om deras utvärdering av KAST-enheternas 

behandlingsverksamhet gav goda resultat så borde dessa tolkas med försiktighet dels då 

tidigare behandlingsstudier saknas, dels för att undersökningsgruppen var så pass liten.  

5.6 Övergripande analys 
En möjlig förklaring till att intervjupersonernas utsagor skiljer sig från stora delar av den 

tidigare forskningen, skulle kunna återfinnas i de socialkonstruktivistiska tankegångarna om 

hur exempelvis forskare kan hänvisa till vissa faktorer för att nedtona eller förstärka ett 

problem (Sahlin, 2002). Med detta menar vi att man kan tolka det som att det finns en 

tendens inom forskningen att förstärka en existerande, redan negativ, bild av sexköparna 

genom att kategorisera dem utifrån stereotypa uppfattningar av gruppen. Vidare beskrivs det 

inom socialkonstruktivismen att det ofta förekommer motstridiga uppfattningar om ett visst 

problem, dess orsaker och konsekvenser samt hur det utvecklas. Detta kan förklara varför 

forskare kan välja information och teorier som motsvarar deras uppfattning om samhället 

och dess behov (Ibid). Utifrån detta tankesätt är en möjlig tolkning av diskrepansen mellan 

den tidigare forskningen och våra intervjupersoners utsagor att forskarna främst ser 

sexköparna som ett problem för samhället. Forskningen å ena sidan kan därför sägas ha som 

mål att beskriva målgruppen på ett sätt som underlättar åtgärder från samhällets sida för att 

bekämpa problemet. Våra intervjupersoner å andra sidan fokuserar i stället på sexköparna, 

deras problem och individuella behov. Vi tolkar det som att det gemensamma målet på sikt 

är att minska sexköpen men att forskarna möjligtvis har en tendens att lyfta fram de till 

synes uppenbara förklaringarna, medan våra intervjupersoner möjligtvis kan se individen 

bakom den socialt konstruerade bilden av sexköpare.  
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En socialkonstruktivistisk tolkning av allmänhetens negativa syn på sexköpare är att de kan 

ses som avvikande från en socialt konstruerad bild av vad som anses vara en sund och 

naturlig sexualitet (jmf Kulick, 2005).  Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv bör man 

dock vara försiktig med att betrakta människans sociala handlingar som bestämda av naturen 

(Wennerberg, 2000). I förarbetena till lagen kan man även se ett uttryck för att sexköp är en 

avvikande och förkastlig handling då den jämställs med mäns våld mot kvinnor (Prop. 

1997/98:55). Vi menar att detta kan ses som ett exempel på hur ett socialt problem 

konstrueras genom att en grupp i samhället, i detta fall lagstiftarna, beskriver ett fenomen 

som problematiskt och kräver sociala och politiska ingripanden (Payne, 2005). Utifrån våra 

intervjupersoners berättelser anser vi att de ger uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 

sexköp som social konstruktion, då de betonar vikten av att skilja på handling och individ. 

Genom att inte personifiera sexköparna med deras handlingar tolkar vi det som att de tar 

avstånd från den tillsynes ”naturliga” och självklara bilden av sexköparen som synonym 

med en avvikande och missanpassad person. 

Arbetet med sexköparna skiljer sig åt mellan de olika KAST-enheterna trots att målet med 

verksamheterna är desamma. Ett gemensamt drag för enheternas arbetsmetoder är dock att 

de arbetar med klienten i fokus, vilket innebär att man utgår från klientens behov och 

önskemål. Vi får intrycket av att samtliga intervjupersoner upplever sig ha ett relativt stort 

handlingsutrymme i sitt arbete. Socialarbetarrollen kan beskrivas som en ständig balansgång 

mellan organisationen man arbetar för och kontakten med klienten (Svensson et al., 2008), 

något som Lipsky (1980) beskriver som ett inbyggt dilemma. Lipsky menar vidare att 

socialarbetarens handlingsutrymme i hög utsträckning avgörs av organisationens uppdrag. 

Vi tolkar det dock som att detta inte gäller för våra intervjupersoner då de inte upplever sig 

vara begränsade av organisationens uppdrag, utan snarare kan beskrivas ha närmast fria 

händer i sitt klientarbete. Ett undantag som nämns av en intervjuperson är vissa ekonomiska 

begränsningar när det kommer till att marknadsföra verksamheten.  

I och med att KAST-verksamheten är relativt ny och det därmed saknas ett brett 

forskningsunderlag för att utvärdera effektiviteten av det arbete som utförs med sexköparna, 

är det inte möjligt att tala om en evidensbaserad praktik. Anttila (2006) menar att insatserna 

inom det sociala arbetets praktik måste vara standardiserade för att kunna jämföras med 

varandra. Som tidigare nämnts finns ingen enhetlig arbetsmetod för KAST-enheterna vilket 

således innebär att insatserna inte är standardiserade. Svensson et al. (2008) menar att då 
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EBP lanserades i Sverige fick forskningen den mest framträdande rollen i 

kunskapsproduktionen medan klienten och socialarbetarens erfarenhet tonades ned. Svedin 

et al. (2012) konstaterar i sin utvärdering att forskningen är bristfällig vad gäller vilken typ 

av behandlingsarbete som är effektivast när det kommer till KAST-verksamheternas arbete. 

Trots att forskning som visar på en mätbar effektivitet saknas på området så är vår 

uppfattning att både socialarbetare och klienter upplever att den behandling som erbjuds på 

respektive KAST-enhet är effektiv och har gett tillfredställande resultat. Utöver muntlig 

återkoppling från klienterna så används även skattningsskalor på en av enheterna vilket 

innebär att klienterna har möjlighet att utvärdera insatsen efter avslutad behandling för att på 

bästa sätt kunna kvalitetssäkra arbetet. 

Efter att ha konstaterat att det verkar råda en diskrepans mellan forskningen och 

socialarbetarnas upplevelser i sitt arbete, har det i vårt medvetande fötts en fråga, nämligen 

hur denna skillnad kan förklaras på ett djupare plan? Vi tänker oss att en mer djupgående 

analys utifrån socialkonstruktivismen i kombination med ett resonemang om 

handlingsutrymme och dess koppling till EBP skulle kunna ge ett möjligt svar på frågan. Vi 

har en tanke om att det i grund och botten handlar om vilka krafter och intressen som styr 

synen på kunskap samt vad som värderas som kunskap. För att kunna förstå den diskrepans 

vi talar om kan det vara fruktbart att se till i vilken kontext, d.v.s. i vilket sammanhang, de 

olika uppfattningarna om hur verkligheten skall tolkas och vad som är kunskap har 

uppkommit. Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt styrs den kunskap som produceras av 

sociala och irrationella faktorer som exempelvis makt och intressen (Wenneberg, 2000). Vi 

menar att en tolkning är att sexköpslagstiftningen och uppkomsten av denna är ett exempel 

på detta, då det var politiker, d.v.s. makthavare som genom kvinnofridspropositionen 

definierade hur sexköparna skulle betraktas ur ett samhälleligt perspektiv. Propositionen 

grundar sig i en konsensus om att jämställdhet är något självklart och eftersträvansvärt 

varför sexköp således jämställs med mäns våld mot kvinnor. Makthavarna kan därmed sägas 

ha konstruerat en alltigenom negativ bild av sexköparna som förövare och ett hot mot 

jämställdheten. Med denna syn på sexköparen som förövare, och därmed brottsling, kan man 

återkoppla till Sahlin (2002) som talar om typifierande av sociala problem. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär detta att ett problem i sig inte är socialt, men 

däremot kan typifieras som sådant genom att det beskrivs på ett visst sätt och förses med 

specifika orsaker och lösningar. Utifrån detta resonemang hade fenomenet sexköp i en annan 

kontext kunnat typifieras som exempelvis en psykisk problematik och den dominerande 
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synen på sexköparna hade möjligtvis konstruerats mer i linje med den bild som våra 

intervjupersoner ger av gruppen.   

Vidare är att en möjlig tolkning att anledningen till varför forskarnas syn på fenomenet 

sexköp skiljer sig från våra intervjupersoners utsagor, kan återfinnas i ett 

socialkonstruktivistiskt resonemang om att människors uppfattningar om verkligheten 

påverkas av deras sociala position. Detta resonemang grundar sig i Marx tankegångar om att 

vad som i ett samhälle betraktas som sanning är det som harmonierar med den samhällssyn 

som legitimerar den rådande samhällsordningen (Sahlin, 2002). Vi menar att detta skulle 

kunna vara en möjlig förklaring till varför flertalet av forskarnas beskrivningar av fenomenet 

till stor del överensstämmer med den allmänt konstruerade bilden av sexköparen. I vår 

mening skulle det kunna föreligga en risk då den kunskap som inte harmonierar med den 

rådande samhällssynen inte betraktas som ”sanning” då den således inte legitimerar den av 

makthavarna konstruerade bilden av vad som är rätt och fel i samhället.   

En fråga som kvarstår är då varför socialarbetarna har konstruerat en annorlunda bild av 

sexköparna? En möjlig förklaring skulle kunna återfinnas i klientrelationen d.v.s. det faktum 

att de regelbundet träffar klienterna ansikte mot ansikte. Detta kan möjligtvis underlätta 

intagandet av ett mer empatiskt förhållningssätt till individen och därmed en förmåga att 

kunna se människan bakom handlingen. Slutligen tänker vi att handlingsutrymmet och 

frånvaron av en evidensbaserad praktik inom verksamheten kan spela en avgörande roll i 

varför socialarbetarnas upplevelser ser annorlunda ut. Med detta menar vi att avsaknaden av 

EBP skulle kunna innebära att våra intervjupersoner inte påverkas i särskilt stor utsträckning 

av den allmänt konstruerade bilden av sexköparna. Denna tolkning kan sägas ha stöd i 

socialkonstruktivismens kritik av att EBP producerar resultat som inte speglar en rik och 

komplex verklighet och inte tar hänsyn till den ”tysta kunskapen” d.v.s. den praktiska 

förståelsen av saker och ting som sällan ombildas till formell och utforskad kunskap (Payne, 

2005). 
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6. Slutsatser och diskussion  
I detta kapitel följer en genomgång av studiens huvudsakliga slutsatser och därefter följer en 

diskussion kring dessa. Vi för sedan en vidare diskussion om vårt metodval och 

avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Syftet med vår studie var att belysa fenomenet köp av sexuella tjänster utifrån 

yrkesverksamma socialarbetare på KAST. Vår inledande frågeställning var hur köp och 

köpare av sexuella tjänster kan förstås utifrån berättelser och erfarenheter från socialarbetare 

på KAST. De svar vi erhöll från våra intervjupersoner var att det inte går att tala om en 

”typisk” sexköpare, och istället beskrivs gruppen som mycket heterogen. Intervjupersonerna 

betonar att de ser det som fruktlöst att generalisera sexköparna utifrån specifika kategorier 

och de understryker istället vikten av att tala om ett handlingsmönster som de återkommande 

ser hos sina klienter, ett mönster som beskrivs som ett tvångsmässigt sexuellt beteende som 

för vissa mynnar ut i sexköp. När intervjupersonerna talar om motiven till sexköp framträder 

huvudsakligen att sexköpet används som en form av ångestreduktion, vilket utgör ett led i 

det tvångsmässiga beteendet som närmast liknas vid ett självskadebeteende.  

Vi var även intresserade av att ta reda på hur synen på sexköpare kommer till uttryck i 

socialarbetarnas berättelser.  Intervjupersonerna beskriver allmänhetens syn på sexköp och 

sexköpare som generellt sett väldigt negativ; dömande och belagd med tabun och stigman. 

Samtidigt tror sig intervjupersonerna se en tendens, framför allt bland yngre, till en mer 

öppen syn på fenomenet; öppen i den bemärkelsen att det finns en större benägenhet att tala 

om fenomenet. I intervjupersonernas utsagor framkommer vidare olika uppfattningar vad 

gäller den syn som sexköpslagen förmedlar, dels kritik mot att lagen skildrar männen som 

förövare dels en positiv inställning till lagens avskräckande och normativa effekt. Samtliga 

är negativt inställda till en skärpning av straffskalan. Intervjupersonernas gemensamma 

hållpunkt som de betonar vikten av är att inte låta handlingen personifiera individen. Detta 

förhållningssätt uttrycker samtliga är av mycket stor betydelse, både i deras arbete och i 

samhället i övrigt.  

Vår tredje frågeställning gällde hur socialarbetarna arbetar med köpare av sexuella tjänster 

och resultatet visar att samtliga intervjupersoner upplever att deras respektive arbetsmetoder 

fungerar på ett tillfredsställande och framgångsrikt sätt. Denna upplevelse baserar de dels på 
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sina egna erfarenheter av arbetet, dels på klienternas utsagor. Något som är gemensamt för 

de olika enheterna är att de alla arbetar med klienten i fokus, vilket innebär att arbetet utgår 

ifrån klientens behov och önskemål. Intervjupersonerna beskriver att de inte ser någon 

begränsning i det faktum att det inte existerar en gemensam evidensbaserad arbetsmetod att 

arbete utifrån på de tre enheterna. Samtliga intervjupersoner beskriver sitt 

handlingsutrymme som stort. 

6.2 Diskussion 
Vi anser att det övergripande syftet med vår studie har uppnåtts; våra intervjupersoner har 

genom sina berättelser bidragit till en ökad förståelse samt en mer nyanserad bild av 

fenomenet köp och köpare av sexuella tjänster. Utöver detta har vi, som tidigare 

presenterats, funnit en diskrepans mellan våra intervjupersoners berättelser och den tidigare 

forskningen. Vi vill dock betona att det inte är vår avsikt att värdera vems eller vilkas 

utsagor som är rätt eller fel. Enligt vår mening är det viktiga inte att konstatera vilken 

kunskap som är giltig utan att föra ett resonemang kring hur och varför kunskap kommer till. 

Vi har tidigare ämnat belysa kontextens betydelse för hur kunskap konstrueras och bedöms, 

och vi vill poängtera att vikten av att även problematisera i vilken kontext våra 

intervjupersoners kunskap har formats. Det finns en möjlighet att socialarbetarnas 

beskrivningar av sexköparna präglas av det organisatoriska sammanhang de befinner sig i, 

nämligen att de bedriver behandlingsarbete med en grupp som frivilligt har sökt kontakt och 

därmed är motiverade till förändring. Enligt både socialarbetarna själva och utvärderingen 

av prostitutionen i Sverige (Svedin et al., 2012) når KAST endast en liten del av det 

uppskattade antalet sexköpare i Sverige. Detta skulle kunna innebära att KAST-enheternas 

klienter inte är representativa för gruppen sexköpare i stort, vilket skulle kunna förklara 

diskrepansen mellan forskarnas och socialarbetarnas beskrivningar av gruppen. Även om 

den möjligheten föreligger, anser vi att våra intervjupersoners berättelser är ett värdefullt 

bidrag i debatten om och synen på fenomenet sexköp. 

Svensson et al. (2008) menar att införandet av evidensbaserad praktik ger ökad insyn i 

organisationer som utövar praktiskt socialt arbete och möjliggör en bedömning av 

insatsernas resultat och effektivitet. Utifrån vår studies resultat ställer vi oss frågan huruvida 

ökad insyn kan innebära ett minskat handlingsutrymme, då de som utövar det sociala arbetet 

i och med en evidensbaserad praktik i högre utsträckning blir bundna till bestämda riktlinjer 

och metoder. Kan detta i så fall styra hur deras kunskap kommer till användning? Om man 
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ökar insynen finns en möjlighet att kunskapen kommer att värderas högre i och med att den 

blir evidensbaserad. I nuläget förefaller socialarbetarna på KAST ha stort 

handlingsutrymme, men innebär detta att deras kunskap inte värderas lika högt, då det stora 

handlingsutrymmet i stor utsträckning kan sägas bero på en avsaknad av evidensbaserade 

metoder? Vi anser att vår studie kan belysa vikten av en fortsatt diskussion kring kunskap, 

hur den uppkommer och hur den värderas.  

6.3 Metoddiskussion 
Innebörden av ordet metod var ursprungligen ”vägen till målet”, och för att kunna nå fram 

till målet måste det först identifieras (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet, d.v.s. syftet, med 

vår uppsats var att utifrån yrkesverksamma socialarbetares perspektiv belysa fenomenet köp 

av sexuella tjänster. Den väg (metod) vi valde för att nå fram till vårt syfte var den 

kvalitativa forskningsintervjun, då vi önskade ta del av intervjupersonernas egen syn på 

målgruppen de arbetar med samt deras erfarenheter av arbetet. Kvantitativ metod var inte ett 

alternativ för vår studie, dels då KAST-verksamheterna i Sverige sammanlagt har fem 

yrkesverksamma personer vilket inte hade utgjort ett tillräckligt underlag för en kvantitativ 

studie. Dels hade en kvantitativ metod inte varit tillämpbar för vårt syfte då vi eftersökte 

intervjupersonernas beskrivningar och berättelser, vilka inte hade framkommit via 

kvantitativ metod.  

Vidare har vi reflekterat över det faktum att vår studie baseras på endast tre intervjuer, vilket 

kan anses utgöra ett för tunt underlag. Vi är medvetna om att detta kan vara förenat med 

vissa risker, då ett lågt antal deltagare kan innebära att möjligheten till generaliseringar 

försvåras (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock menar Kvale & Brinkmann att ett bra svar på 

frågan om hur många intervjupersoner som behövs för en studie är att ”intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (s. 129). Även om det, ur 

generaliserbarhetssynpunkt, hade kunnat vara förtjänstfullt med fler intervjupersoner så är vi 

av den uppfattningen att vår insamlade empiri har varit fullt tillräcklig för syftet med vår 

studie. Dels anser vi att vårt syfte har besvarats, d.v.s. att vi via våra tre intervjupersoner fick 

reda på det vi behövde veta. Vi genomförde tre djupintervjuer varav samtliga resulterade i 

uttömmande och fylliga svar. Dels intervjuade vi en verksam socialarbetare från respektive 

KAST-enhet i Sverige, vilket således innebär att samtliga enheter finns representerade i vår 

studie.  
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Vi har även beaktat det faktum att det endast finns fem yrkesverksamma personer inom 

KAST i Sverige, och hur detta i sin tur kan ha påverkat i vilken utsträckning 

intervjupersonernas anonymitet har kunnat garanteras. Även om vi har vidtagit åtgärder för 

att så långt som möjligt skydda intervjupersonernas identitet, så föreligger en mindre risk för 

att intervjupersonerna kan komma att identifieras p.g.a. det låga antalet personer som arbetar 

inom verksamheten. Dock har vi gjort den bedömningen att detta inte utgör något större 

problem då intervjupersonerna dels var införstådda med denna risk, dels informerades både 

innan och vid intervjutillfällena om att uppsatsen skulle publiceras på Diva och därmed blir 

tillgänglig för offentligheten. Vi vidare reflekterat över det faktum att även om 

intervjupersonerna gav sitt godkännande till att delta i studien, så är det tänkbart att 

vetskapen om att de löper risk att identifieras kan ha påverkat deras berättelser, vilket i så 

fall skulle utgöra ett validitetsproblem. Vi menar likväl att då intervjupersonerna valt att 

bidra med sitt deltagande i studien trots eventuella risker att bli identifierade, så finns det all 

anledning att anta att deras berättelser är rakt igenom uppriktiga och genuina.  

6.4 Förslag på vidare forskning 
Resultatet från vår studie visar bl.a. att en stor del av sexköparna lider av ett s.k. 

tvångsmässigt sexuellt beteende, och det är vår uppfattning att området ”sexmissbruk” är 

relativt outforskat. Våra intervjupersoner utgör några av de få personer som på uppdrag av 

kommunerna arbetar med målgruppen sexköpare, och samtliga intervjupersoner uttrycker en 

önskan om att det ska läggas mer resurser på arbetet med deras målgrupp. Enligt vår mening 

skulle det vara både intressant och av stor vikt att det forskades mer kring ämnet 

tvångsmässigt sexuellt beteende, då det ofta förefaller ha ett starkt samband med fenomenet 

sexköp. Vi är av den uppfattningen att ökad kunskap om tvångsmässigt sexuellt beteende 

skulle kunna skapa möjligheter att ingripa på ett tidigare stadium för att minska 

prostitutionen.  Hur kan individer med ett tvångsmässigt sexuellt beteende fångas upp innan 

beteendet mynnar ut i sexköp? Vad är det som leder till att vissa individer börjar använda sig 

av just sex på ett tvångsmässigt sätt, istället för exempelvis alkohol, narkotika eller mat? 

 

I vår studie har vi uteslutande inriktat oss på frågor som rör den vanligaste formen av 

sexköp, den heterosexuella prostitutionen där män köper sexuella tjänster av kvinnor. 

Givetvis skulle det vara av yttersta vikt och intresse att forska mer kring andra 

konstellationer inom könshandeln. Finns det skillnader i motiven till att kvinnor köper 
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sexuella tjänster? Ser anledningarna till att män köper sexuella tjänster av män annorlunda ut 

än för de män som våra intervjupersoner skildrar?  
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7.2 Laghänvisningar  
 
6 kap 11 § Brottsbalken 
 
Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster 
 
Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid. 

SOU 2010:49. Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008. Stockholm 
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Bilaga  

Intervjuguide 
 

Inledande frågor till intervjupersonen  

-‐ Vad har du för utbildning? 

-‐ Vad har du för yrkesmässig bakgrund? 

-‐ Hur länge har du arbetat inom KAST? 

Tema 1 – Socialarbetarnas syn på köp av sexuella tjänster som handling 

-‐ Hur ser du på köp av sexuella tjänster som företeelse?  

-‐ Skulle du beskriva sexköp ett problem och i så fall varför/på vilket sätt? 

-‐ Hur skulle du beskriva den allmänna uppfattningen om köp av sexuella tjänster?  

Tema 2 - Synen på personer som köper sexuella tjänster 

-‐ Hur skulle du beskriva personer som köper sexuella tjänster som grupp? 

-‐ Upplever du att personer som köper sexuella tjänster har något/några gemensamma 

karaktärsdrag, och i så fall vilka? 

-‐ Varför tror du att personer köper sexuella tjänster? Hur kan man förstå sexköp? 

-‐ Vilka anledningar till att ta kontakt med KAST uppger personer som köper sexuella 

tjänster?  

-‐ Hur ser du på personer som köper sexuella tjänster utifrån ett offer-

/förövarperspektiv?  

Tema 3 – Socialarbetarnas syn på lagstiftningen  

-‐ Vad anser du om sexköpslagen och dess effekter/konsekvenser för personer som 

köper sexuella tjänster? 

-‐ Vilken syn på personer som köper sexuella tjänster tycker du att lagen signalerar? 

-‐ Vilka för- och nackdelar ser du med dagens lagstiftning? 

-‐ Vad anser du om förslagen om att skärpa straffen för personer som köper sexuella 

tjänster och vilken effekt tror du att det skulle kunna få?  
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-‐ Hur upplever du att lagstiftningen påverkar hur ni arbetar inom KAST, om 

den gör det? 

Tema 4 – Arbetet med personer som köper sexuella tjänster 

-‐ Hur skulle du beskriva arbetet med personer som köper sexuella tjänster? 

-‐ Hur skulle du beskriva utbudet av stöd- och hjälpinsatser till personer som 

köper sexuella tjänster?  

-‐ Vilka metoder och riktlinjer har du att utgå ifrån och förhålla dig till i ditt 

arbete? 

-‐ Vilka möjligheter och begränsningar ser du i ditt arbete med personer som 

köper sexuella tjänster? 

-‐ Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme och vilka faktorer tror du kan 

påverka det? 

-‐ Upplever du att KAST skulle kunna nå ut till fler personer som köper sexuella 

tjänster, och i så fall hur? 

-‐ Hur effektivt anser du att det behandlingsarbete som KAST utför är, när det 

kommer till att få KAST-klienterna att minska eller upphöra med köp av 

sexuella tjänster?  

-‐ Vad skulle du beskriva som den största utmaningen i ditt arbete med personer 

som köper sexuella tjänster? 

-‐ Om du hade helt obegränsade resurser och befogenheter hur skulle du idealt 

vilja arbeta med sexköpare? 

Övrigt  

-‐ Är det någonting du vill tillägga? 

-‐ Är det någonting du tycker att vi borde ha frågat om? 

-‐ Kan vi återkomma till dig om ytterligare frågor skulle komma upp? 

 

 

 

 


