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Abstract 

The purpose of this essay is to examine who sells and buys sexual favours and why. More 

specifically, it will explore how the sexual moral affect laws about sex which in turn causes 

stigmatisation. Using terms such as ‘whore stigma’ and ‘sex negativity’ this essay will discuss 

how moral and stigmatisation affects prostitutes. Sweden has a contradictory law on prostitution 

which makes it possible to sell sex but illegal to buy sex. Furthermore, it is illegal to help 

someone sell sex that makes it more difficult for sex workers to sell sex. By comparing and 

contrasting different texts and interviews this essay will examine how prostitutes are affected 

by the law and why the law doesn’t work. The stereotypical prostitute is a victimised woman; 

however, this is not the actual case. In recent years, more men have been selling sex, in some 

ages more than women. There is also an idea that only old men buy sex, this is also not 

completely true, there are women, young men, and handicapped people that also buy. These 

contradictions makes it difficult to understand prostitution and an investigation on this subject 

is needed for a change of law can be possible. 
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1 Inledning 

I Sverige existerar det idag en lag om sexköp som gör det är lagligt att sälja men olagligt att 

köpa. I denna lag finns en paragraf om koppleri som är till för att förhindra trafficking, det är 

olagligt att sälja någon och/eller hjälpa någon att sälja sex. Kopplerilagen sätter blir ett hinder 

för de prostituerade som hjälper varandra att sälja, genom att exempelvis arbeta i samma 

lokaler, ge skjuts och så vidare, samt att hyresvärdar kan vräka prostituerade från deras hem 

och arbetslokaler. Å ena sidan är det lagligt att sälja sex men å andra sidan är det olagligt att 

hjälpa varandra. Dessa två lagar presenteras som grunden för att rädda kvinnor från mäns våld. 

Det gör att manlig prostitution döljs som i sin tur skapar otrygga förhållanden då de inte kan få 

hjälp at myndigheter om det skulle behövas. För kvinnor skapas stigmatisering vilket gör att de 

kvinnor som vill ta sig ur prostitutionen inte kan det. Lagen är i teorin könsneutral men i 

praktiken är den inte det.  

 De som för talan om prostitution i Sverige är myndigheter, som polis och 

sjuksköterskor, och politiker med feministisk bakgrund. Däremot är det inte många 

prostituerade som får ta ställning i diskussionen. De sexsäljare som får ta ställning politiskt är 

de som ser sig själva och andra prostituerade som offer. Manliga, homosexuella, lesbiska och 

transsexuella får inget utrymme att finnas till i debatten. Kvinnor som ser positivt på sexarbete 

tystas ner genom att bli portade från öppna politiska möten. Sexsäljare får alltså inget utrymma 

att berätta varför de väljer prostitution. Anledningarna är många men framförallt handlar det 

om ekonomi eller lust. 

 De som köper sex får överhuvudtaget inte uttala sig om prostitution. Politiker och 

myndigheter utgår från den stereotypiska bilden av att köparen är gamla gubbar, framförallt 

inga kvinnor. Det är dock så att det finns kvinnor som köper sex, det stämmer heller inte att det 

är gamla gubbar då det finns unga och känslosamma män, handikappade män och så vidare. De 

personer som köper sex gör det av olika skäl men många gör det för att de känner att de inte 

vågar träffa människor på annat vis. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att för det första visa på att det finns andra röster i 

prostitutionsdebatten än den stereotypiska missbrukande kvinnan. Det finns de kvinnor som 

aktivt väljer prostitution. Dessutom blir det alltmer vanligt för män att sälja sexuella tjänster 

men som inte alls syns i debatten. För det andra vill jag visa hur lagar om prostitution påverkar 

sexarbetarna och sexköparna. Regeringen säger att sexköpslagen är till för att hjälpa kvinnorna 
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som tvingas sälja sexuella tjänster. På grund av moral och stigmatisering får de prostituerade 

mer problem av en lagstiftning än om det var legaliserat.  

 Utifrån en litteraturstudie där jag jämför olika rapporter och intervjuer vill jag 

adressera frågan vilka säljer och köper sexuella tjänster och varför? Framförallt kommer jag att 

visa hur sexualmoral påverkar lagstiftningen om prostitution som i sin tur stigmatiserar 

prostituerade. Prostitutionsdebatten måste förändras i Sverige. Politiker måste ta hänsyn till alla 

röster som finns inte bara den missbrukade kvinnan. 

1.2 Metod och material 

Empiriska material för den här litteraturstudien tas från etnografier och rapporter där det 

förekommer intervjuer och kartläggning av prostitutionen i Sverige. Jag kommer även använda 

mig av historisk litteratur för att lyfta fram varför lagstiftningen kring prostitution ser ut som 

den gör. 

 Utifrån Östergrens (2006) etnografi Porr, horor och feminism kommer jag främst 

att använda intervjuer samt diskussioner som hon för. Hon träffade ett flertal sexarbetare för 

intervjuer och resonerar om problemet kring den svenska sexköpslagen – hur den påverkar de 

prostituerade, vilka som var med och lagstiftade den och hur debatten fördes. En del av 

sexarbetarna var med när lagen trädde i kraft, stred mot den och förlorade mot den. Sexarbetarna 

är i olika åldrar från 20 år till 65 år och enbart kvinnor. Kulick och Rydström (2015) har färre 

intervjuer att använda men däremot ett större teoretiskt omfång i sin etnografi Loneliness and 

its opposite: sex, disability, and the ethics of engagement. Deras studie behandlar skillnaden 

mellan Danmark och Sverige när det gäller sex och sexualitet för människor med handikapp. 

De sexarbetare som tas upp och som intervjuas är både män och kvinnor.  

Jag använder även empiriskt material från polisens hemsida och tidningsartiklar 

(Polisen, 2017). Eftersom polisen ofta hänvisar till Länsstyrelsens olika rapporter kring 

prostitution kommer detta också att tas upp med fokus på Länsstyrelsen i Stockholm och 

Jönköping. Länsstyrelsen i Stockholms rapport: Prostitutionen i Sverige 2014 visar bland annat 

en markant ökning av manlig prostitution bland unga  (Mujaj & Netscher, 2015).  Länsstyrelsen 

i Jönköpings rapport Osynlig, synlig, verklighet beskriver en skillnad mellan manlig och 

kvinnlig prostitution där manliga är mer utsatta än de kvinnliga. Denna rapport skiljer sig från 

Stockholm eftersom de inkluderar dialog med prostituerade (Roth & Söderberg, 2015). Även 

RFSLs1 rapport Osynlig, synlig aktör: HBT-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa 

                                                 

 

1 Förkortning av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheters 
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sexuella tjänster (2011) av Suzann Larsdotter, Jonas Jonsson, Mina Gäredal är viktig då de för 

en dialog med sexsäljare där dessa får uttrycka problem med exempelvis myndigheter. Till sist 

kommer jag att använda Amnesty Internationals sammanfattning av deras tvååriga studie om 

prostitution och sexarbete i Papua Nya Guinea, Hong Kong, Argentina och Norge: Sex Workers 

at Risk: A Research Summary on Human Rights (Amnesty International, 2016)2. Utifrån denna 

studie kom förslaget om universell legalisering av prostitution vid ICM (International Council 

Meeting) den internationella Amnestyrörelsens högsta beslutande organ 2015 (Amnesty 

International Sverige, 2015). Alla dessa rapporter lyfter fram viktiga teman som stigmatisering, 

manlig och kvinnlig prostitution samt myndigheternas arbete mot prostitution.  

 Idéhistorikern Susanne Dodillet ger en historisk beskrivning av Sveriges 

lagstiftning kring prostitution i hennes doktorsavhandling Är sex arbete?: Svensk och tysk 

prostitutionspolitik sedan 1970-talet (2009). Främst kommer kapitel tre att tas upp då det har 

ett större fokus på 80-talet och framåt i Sverige. Jag vill utifrån det historiska perspektivet visa 

problematiken inom prostitutionsdebatten. Lagstiftningen utgick ifrån att kvinnor alltid är offer 

för manligt våld, även om lagen i sig inte är könsfördelad är den i grunden heller inte 

könsneutral. Detta leder till, som jag kommer att diskutera, att kvinnlig prostitution är fokuset 

i polisens utredande och då framförallt den missbrukande kvinnan.  Ett tema som reproduceras 

är likheten ’prostitution = mäns våld mot kvinnor’. Även antropologen Marie-Louise Janssen 

(2014) ger ett historiskt perspektiv dock i en större skala då hon talar om västvärlden, där 

Sverige inkluderas i artikeln.  

I Är Svensken Människa? ger historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh 

(2015) en historisk bild på hur stat och individ har för relation i Sverige. Staten och individen 

är väl förankrade i varandra vilket har skapat den klassiska svenska individualismen. Denna 

individualism betonar värdet av oberoende och självständighet. Utifrån detta har den 

konservativa feminismen skapats i Sverige: man kan bara älska och lita på att bli älskad om 

man är självförsörjande ekonomiskt och juridiskt (p. 69). Utifrån detta perspektiv vill jag visa 

på attityder kring prostitution som inte är lätt att bryta. 

1.3 Teori om feminism och sexualmoral 

Inom feminismen finns det två utgångspunkter när det talas om prostitution, en som är mer 

konservativ där kommersiell sex är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Den andra är mer 

liberal och menar att kommersiell sex är en form av sexuellt uttryck (Rubin, 1992; Shrage, 

                                                 

 

2 Denna studie publicerades för allmänheten 2016 men användes vid International Council Meeting 2015. 
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1994; Janssen, 2014). I denna uppsats används den konservativa utgångspunkten för att 

dekonstruera texter och attityder som visar på hur prostituerade stigmatiseras av de lagar som 

skapas utifrån en sexualromantisk feminism som avses. När jag talar om feminism i denna 

uppsats är det alltså de konservativa feministerna. 

 Ett begrepp som är viktig för den här uppsatsen är ’horstigma’. Horstigma är 

resultatet av kvinnor som inte står inom gränsen av var kvinnor ska vara. Att bli kallad hora kan 

vilken uppnosig kvinna som helst råka ut för men bland de prostituerade kan det ha juridiska 

och ekonomiska konsekvenser (Östergren, 2006, p. 203). Utifrån hostigmat kommer jag att visa 

på hur problematiskt prostituerades liv kan bli. 

 När det gäller lagstiftningen kommer jag att använda mig av ’sexnegativitet’ och 

’moralpanik’ för att diskutera hur lagar om sex grundas i attityden om sex. Dessa begrepp går 

hand i hand med den konservativa feminismen i västvärlden (Janssen, 2014, p. 178)Väl 

förankrat i den kristna traditionen finns det god och dålig sex där prostitution är dålig sex (p. 

179) Lagstiftningen om prostitution styrs av moral vilket gör att stigmatisering slår hårdare mot 

sexarbetarna (Rubin, 1992, p. 297). 

1.4 Reflektion 

När jag talar om prostitution i denna uppsats är det just sexarbetare – människor som väljer att 

sälja sex självmant. Jag behandlar inte trafficking eller människohandel i denna uppsats. Min 

fokus ligger på prostitutionen i Sverige men i vissa fall gör jag en kort jämförelse med andra 

länders lagar. När det gäller mitt material från polisen har jag valt att ta det från deras hemsida. 

På sin hemsida beskriver polisen vilken syn på prostitution de utgår ifrån i sitt arbete. Det är 

just denna samhälleliga bild av arbetet jag vill nå fram till eftersom det belyser ämnen som ’den 

trasiga kvinnan i offerkofta’.  

1.5 Disposition 

För att visa på hur prostitutionen ser ut, och hur sexarbetare påverkas av lagar och stigmatisering 

kommer jag först att beskriva olika motivationer till sexhandel, varför säljer och varför köper 

folk sex? Den stereotypiska bilden tyder på att drogmissbrukande kvinnor säljer och gamla 

gubbar köper. I kapitel två lägger jag fram en annan bild av prostitutionsbranschen där en annan 

typ av säljare och köpare framkommer. Den feministiska synen på prostitution skapar problem 

för de manliga säljarna och kvinnliga köparna då de göms i diskussionen – vilket jag talar om i 

kapitel tre. I kapitel fyra diskuterar jag västerländsk kristen stigmatisering och moral för att visa 

hur prostituerade blir behandlade och tystade. Den konservativa feminismen reproducerar den 

kristna ideologiseringen om sex för att påverka samhällets attityd och den politiska regleringen 
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av prostitution. Polisen, Socialstyrelsen och regeringen lägger sin fokus på kvinnlig prostitution 

där kvinnan alltid är offret i mäns våld mot kvinnor. Polisen använder inte enbart sexköpslagen 

för att försvåra livet på sexarbetarna de använder även kopplerilagen för att ’rädda kvinnor från 

att utnyttjas i människohandel och prostitution’. Detta tas upp i kapitel sex för att sedan övergå 

till kapitel sju där jag för en slutgiltig diskussion om mitt arbete. Jag menar att det krävs en 

förändring av lagar om sex där fler aktörer finns med i debatten.  
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2 Sexhandel 

Lauri Shrage (1994) diskuterar “the socialist feminist origin” utifrån Christine Overall som 

menar att köpare alltid är mer privilegierad genom klass, ålder, etnicitet eller genus än säljaren 

(p. 91). Sexarbete kan aldrig vara jämställt mellan två parter eftersom den ene är mer beroende 

av den andre. Om sexarbete var oberoende skulle det handla om en sexuell händelse eller 

relation (p. 90). I kontrast ställer Overall hushållsarbete och barnomsorg som två oberoende 

entiteter eftersom dessa två aldrig kan handla om en händelse eller relation, det är alltid ett 

arbete (ibid). 

 Overalls teori är problematiskt av olika anledningar. För det första kan 

maktdynamiken se annorlunda ut vilket är något som Östergren (2006) visar då hon snarare 

menar att i ’sex-pengar-makt’ dynamiken är det sexarbetaren som har makten eftersom säljaren 

har det som kunden vill ha. Hen bestämmer pris, vilka tjänster och var det ska ske. Östergren 

lyfter fram att många heterosexuella kvinnor upplever ”att de hamnar i underläge om en man 

betalar något för dem; en drink, en måltid, ett klädesplagg eller en resa. Då finns en förväntning 

att hon ska betala tillbaka »in natura»” (p. 217). Vidare diskuterar Mauss (2002) ”the ‘constant’ 

payment made by the man to his wife, as a kind of salary for sexual services” (p. 93). När en 

person köper en drink eller måltid kan det ses som en gåva där denne förväntar sig något 

tillbaka. Även när det gäller barnomsorg med en förälder som tar hand om sitt barn finns där en 

förväntan att barnet ska ta hand om föräldern när hen är gammal. Därför fungerar inte Overalls 

diskurs eftersom ett utbyte aldrig är oberoende det finns alltid en förväntan att få någonting 

tillbaka. 

 För det andra utesluter Overall helt och hållet anledningen till varför någon köper 

eller säljer sex. Utifrån Kulick och Rydström (2015) finns det en stor andel människor med 

funktionsnedsättning som köper sex. Dessa personer är inte särskilt priviligierade på grund av 

sin nedsättning. Många har ont om pengar men köper sex eftersom de inte kan ha sex eller 

närhet på annat vis. Det finns kvinnor som köper av kvinnor, kvinnor av män, män av män och 

så vidare. En prostituerad som arbetat länge kan ha en bättre ekonomi än den som de säljer till. 

Det finns många studenter som räknas till medelklass som säljer sex (Östergren, 2006, p. 220). 

Om dessa individer säljer sex till någon av arbetarklass är köparen mindre privilegierad än 

säljaren. Att utesluta anledningen till varför någon säljer och varför någon köper 

problematiserar diskussionen om prostitution. 

 Det finns många anledningar till varför kvinnor och män väljer att sälja sex. Det 

kan handla om ekonomi, man behöver kanske extra pengar till studier eller för att sätta mat på 
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bordet varje kväll. Karin, en kvinna som Östergren (2006) intervjuade, berättade att hon valde 

prostitution eftersom hon ville skapa ett bättre liv för sig själv och sitt nyfödda barn: ”Pengar 

är inte allt, men det är jävligt viktigt. Du kan skaffa dig privat vård, du kan resa, du kan göra 

det som alla människor vill göra” (p. 182). Hon specificerade att hon såg prostitution som ett 

jobb för henne och inget annat. Hon jämför även prostitution med massage och menar det är 

ändå något som händer mellan två vuxna människor mellan. Det är dock viktigt för Karin att 

poängtera att inte vem som helst bör eller kan göra jobbet. Man måste kunna lämna känslorna 

hemma liksom de som arbetar i sjukvården inte bör gå och fundera över en döende patient när 

de är hemma (p. 184). En annan kvinna som Östergren intervjuade, Johanna, jämförde även 

hon sexhandel och massage: ”massage är också i stort sett samma sak som prostitution, hon 

masserar bara »andra regioner med en eller annan kroppsdel»” (p. 187).  

 Andra säljer sex som ett extraknäck, till exempel när man studerar, vid sidan av 

ett annat jobb eller som Maud i Östergens etnografi, som är pensionär med lite pengar. Maud 

tyckte, som även Karin och Johanna, att yrken som restaurangbranschen var mer slitigt och 

sämre betalt är sexarbete. Som pensionär är det heller inte lätt med ekonomin så istället för att 

förbli fattigpensionär väljer hon att fortsätta att sälja sex (p. 195). 

 Det är dock inte alla som säljer utifrån att skapa en säkrare ekonomi, vissa gör det 

även för att de vill arbeta med något som de gillar, som i detta fall är sex. En kvinna, Camille, 

som Kulick och Rydström (2015) intervjuade började sälja sex efter att hon börjat gå på olika 

swingers klubbar: ”I discovered that – wow [hold da op], I’m not just someone who likes sex; 

I’m someone who likes sex as something central in my life.” (p. 189). Camille upptäckte även 

att klienter behandlade henne bättre än många män hon hade dejtat tidigare: ”When they pay 

for it, it’s really uncommon that men treat you with no respect.” (ibid). Utifrån dessa perspektiv 

verkar det som att prostitutionsdebatten talar om något helt annat än det som sexarbetarna själva 

säger att de gör. Östergren (2006) ställer frågan till Johanna om inte sex ska vara speciellt: ”för 

den underliggande sexualmoralen i porr- och prostitutionsmotståndet är ju att sex inte ska vara 

något som kan köpas eller säljas hur som helst. »Jo», svarade hon, men påpekade att då kan 

man säga det åt alla som går på krogen. »Så då får man ge fan i det här med one-night stands 

totalt.»” (p. 190).  

 Det finns två sätt som den prostituerade kvinnan porträtteras: den lyckliga horan, 

som är den lustfyllda nymfomanen som älskar att ha sex, och den trasiga, utnyttjade och 

drogade kvinnan, ”hon med hemsk barndom och som utsätts för ständiga övergrepp och är i 

händerna på hallickar eller internationella brottssyndikat” (Östergren, 2006, p. 167). Den första 

syns främst i fiktionen; konst, film och så vidare. Den andra realiseras i den svenska debatten: 
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”prostitution är lika med våld, punkt slut” (ibid). Liknande diskuterar Kulick och Rydström 

(2015) hur människor med funktionshinder antingen är asexuella, likt ett barn, eller 

hypersexuella (p. 6). En allmän tanke är att nedsättning är lika med hjälplöshet vilket gör att 

många associerar funktionsnedsatta med barn (p. 5). Vidare förklarar de hur: ”Oversexed 

dwarves are on the flip side of the asexual child coin. Both stereotyped denigrate adults with 

disabilities, and both function to imbue the topic of sex and disability with a sinister shadow of 

threat and danger: of sexuality out of control, of perversion, and of abuse” (p. 7). Utifrån båda 

dessa jämförelser och associationer skapas en sexnegativitet. Förutfattade meningar gör att 

debatten inte tas upp av de som arbetar med sexualitet och jämställdhet och så vidare. 

 Vidare finns det en attityd kring att de med funktionsnedsättning inte kan vara 

sexuella. Kulick och Rydström (2015) tar upp Alison Lapper som beskriver hur människor med 

handikapp fick tala med en psykoterapeut på 70-talet om patienter skulle hålla på med sexuella 

aktiviteter (p. 5). Detta är något som genomsyrar diskussionen än idag i Sverige. Kulick och 

Rydström lyfter fram en debatt från 2007 där författaren Sören Olsson ställer frågan ”är det 

okej att köpa sex till sin son (med down syndrom)?” (p. 176). I Danmark, i en liknande 

diskussion, reagerade det allmänna folket med att det inte skulle vara ett problem, sex är något 

som de flesta har så varför skulle inte de med en nedsättning kunna få det? I Sverige tog 

diskussionen en annan vändning än i Danmark med kommentarer som: ”kvinnor är inga 

sexhjälpmedel”, ”det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att få köpa sex”(ibid).  

 Det förekommer även jämförelser mellan den prostituerade kvinnan och det 

hjälplösa barnet eftersom prostitution och barnmisshandel är symptom på våldsbruk enligt 

Dodillets historiebeskrivning (2009, p. 331). Hon fortsätter med hur kvinnors relation till män 

i prostitutionen jämförs med ”barns underläge gentemot vårdare och fostrare” (p. 332). Även 

sexsäljaren Christina i Östergrens (2006) studie påpekar jämförelsen mellan barn och kvinnor, 

att kvinnor inte förstår ”sitt eget bästa när de väljer prostitution som yrke (p. 220). Christina 

fortsätter att berätta hur sexsäljare alltid får frågan om de skulle vilja att deras dotter skulle sälja 

sex. Frågan ställs aldrig om hennes son. Men som Österberg även kommenterar är det 

egentligen en orelevant fråga eftersom sexsäljaren redan är någons dotter (p. 222). 

 Kulick och Rydström (2015) diskuterar myten om att det enbart finns manliga 

köpare och sexarbetares attityd kring funktionsnedsatta köpare. I Danmark skapades en tv-serie 

”Mormors Bordell” som handlar om prostitution där programledarna står i motsats till varandra, 

den ena vill ändra till den svenska lagen och den andra vill ha kvar den danska lagen. I serien 

reser de runt och talar med prostituerade och sexköpare och olika teman som behandlar dessa 

ämnen. Ett av dessa avsnitt handlar om män som säljer sex till kvinnor. En av de kvinnor som 
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köper sex ville med detta: ”push back a little against [skubbe lidt] people’s prejudices” (Kulick 

& Rydström, 2015, p. 182). Hon är en kvinna som köper sex av en manlig eskort. RFSLs 

Osynlig synlig aktör vittnar även de om kvinnor som köper sex: ”Det är våra kvinnliga 

informanter samt våra transidentifierade informanter som har erfarenhet av att kvinnor gett dem 

ersättning för sexuella tjänster” (Larsdotter, et al., 2011, p. 34). I denna del av rapporten handlar 

det främst om kvinnor som köper av andra kvinnor. Trotts att majoriteten köpare är män går det 

inte att utesluta att kvinnor också köper. 

 Det finns en myt om sexsurrogat, personer som förser med sexuella tjänster men 

utan att vara prostituerade. Dessa personer är tränade i helande eller olika typer av terapi. Sex 

handlar om mer än vanlig sex, det handlar om erotik, terapeutisk sex (Kulick & Rydström, 

2015, p. 184). Med andra ord är de fortfarande prostituerade med ett finare ord och utbildning. 

Dessa surrogat är till för att hjälpa personer med olika handikapp. Många med 

funktionsnedsättning anser dock att det är nedvärderande med sexsurrogat då det ger en antydan 

om att enbart personer med special träning kan ha sex med dem (p. 184). När Kulick och 

Rydström intervjuade sexsäljare om sexhandel med människor med funktionsnedsättning ansåg 

flera att dessa klienter var mest stabila, ekonomiskt för prostituerade. Många av de med en 

nedsättning kom tillbaka flera gånger, även om de inte var de rikaste skapade de ändå en stabil 

ekonomi för de prostituerade (p. 187).  

 Detta med sexsurrogat är intressant eftersom surrogat menar att de är mer 

känslosamma. Cilla, en kvinna som Östergren intervjuade, menade att många av kunderna ofta 

ville ha något mer än sex. De kanske är tillsammans i 2 timmar, men det är bara kanske tio 

minuter av den tiden som de har sex: ”dom vill bara ha någon att prata med och kramas och 

känna den här närheten. Och då tycker jag det är jättebra att det finns, att man kan köpa det” 

(Östergren, 2006, p. 191). Sexköp handlar inte bara om sex mellan två personer utan det kan 

även handla om personer som köper sexhjälp. En kvinna berättar för Kulick hur hon får hjälp 

av en annan kvinna att använda en vibrator (p. 183). Prostitution handlar inte enbart om att ha 

sex med en annan person utan det kan handla om olika typer av kontakt.  

Utifrån Dodillets (2009) historiebeskrivning kan vi se en antydan om att 

prostitution och drogmissbruk går hand i hand. Många politiker och andra myndigheter menar 

att missbruk är orsaken till prostitution. Utifrån en utredning om prostitution som publicerades 

1995 handlade prostitutionen om: ”kvinnor med missbruksproblem, ungdomar, psykiskt sjuka 

och förvirrade, hiv-smittade eller utlänningar […] Friska vuxna svenska kvinnor förekommer 

inte i utredningens beskrivning av säljarna i könshandeln” (p. 378). Detta är något som 

Länsstyrelsen i Stockholm driver på med då de lyfter fram kvinnor som säljer som är mellan 
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20-30 år och där riskgruppen är ”personer med missbruksproblematik, unga i institutionsvård 

och kvinnor på anstalt. […] en annan riskgrupp som lyfts fram på senare år är personer med 

funktionsnedsättning” (Mujaj & Netscher, 2015, p. 29). Korrelationen prostitution = 

missbrukare kommer fram utifrån undersökning av den kvinnliga kriminalvården. Där visade 

det sig att 94%, av de 515 som deltog i undersökningen, hade ett missbruk (2015, p. 77). 

Länsstyrelsen i Jönköping uppger dock att drogmissbruk främst korrelerar till gatuprostitution, 

något som minskat markant de senast 20 åren (Roth & Söderberg, 2015, p. 21). RFSL beskriver 

drog- och alkoholmissbruk såhär:  

Användande av alkohol och droger förekommer bland en del av våra informanter. Några 

talar öppet om drogmissbruk som de har försökt att sluta med, medan några talar om något 

glas vin eller lugnande medicin som de tagit i samband med det sexuella mötet med köpare. 

Vi kan inte dra några slutsatser om alkohol och droger förekommer i större utsträckning 

hos personer med erfarenhet av sex mot ersättning än hos personer som inte har denna 

erfarenhet (Larsdotter, et al., 2011, p. 126). 

Även Östergren (2006) påpekar att det finns de som dricker alkohol i samband med 

sexförsäljning men att det är långt ifrån alla som gör det. Flera av de som Östergren talar med 

menar att missbruk och prostitution generellt inte hör ihop. Har du ett missbruk så har du ett 

problem vare sig du arbetar med servering eller sexarbete. Det blir dock problematiskt att sälja 

sex när droger och alkohol är inblandade eftersom det gör arbetet osäkrare. Många har en 

tendens till att skippa kondomen och det finns de köpare som blir aggressiva (Larsdotter, et al., 

2011, p. 126). Det skulle behövas en större undersökning vad gäller missbruk. Att utgå ifrån 

kriminalvården ger ett falskt perspektiv eftersom de antagligen sitter inne för missbruk, inte för 

prostitution. Det skulle behövas statistik från prostituerade vilket det ännu inte finns mycket av. 

 Vidare finns det en attityd kring att prostituerade alltid är ekonomiskt utsatta och 

därför inte kan ta sig ur sin situation vilket också har med jämställdhet att göra enligt politiker. 

Kvinnor är generellt underlägsna män och prostitution ”innebär kvinnoförakt och 

kvinnoförtryck” (Dodillet, 2009, p. 337). Dessutom finns en inställning om att prostitutionen 

”möjliggörs av den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män i samhället” (ibid). Med 

andra ord betyder detta att prostitution, enligt politiker, inte skulle finnas om kvinnor och män 

var jämställda. På 60-talet började debatten om jämställdhet ordentligt då många kvinnor 

började ta sig ut i arbetslivet. Journalisten Eva Moberg menade då att ”En förutsättning för 

jämställdhet mellan könen är att kvinnorna blir helt ekonomiskt och socialt oberoende männen” 

(Berggren & Trägårdh, 2015, p. 273). Moberg var även av den inställningen att giftermål är det 

samma som prostitution: ” Det är mycket sällsamt att vi fördömer den fria prostitutionen 

samtidigt som vi sanktionerar den äktenskapliga” (p. 277). Berggren och Trägårdh menar att 

kvinnorättskämparna i grunden talar som den klassiska svenska individualismen som 
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”framförallt betonade värdet av oberoende och självständighet” (p. 278). Detta oberoende och 

självständighet är grunden till den svenska teorin om kärlek, ”i detta perspektiv är kärleken som 

grundas i oberoende mer genuin eftersom den inte kompromissar med individernas fria 

subjektivitet utan bygger på den spontana kollisionen mellan två autonoma personer” (p. 69). 

För att förklara detta jämför de med Tyskland och USA med hjälp av en triangel: 

Figur 1 (Berggren & Trägårdh, 2015, p. 80)  

Denna triangel visar förhållandet mellan individ, familj och stat där det finns tre utfall: ”Stat 

och individ enas mot familjen (Sverige), stat och familj enas mot individen (Tyskland), och 

individ och familj enas mot staten (USA)” (p. 80). I Tysklands fall skyddar staten och 

understödjer familjen för att kunna försörja individens välfärd (ibid). I USA:s fall antas det att 

individen ska klara sig själv eller kunna förlita sig på familjens eller samhällets goda vilja, 

staten ska bara hjälpa de som inte klarar sig själva på marknaden eller får/har stöd från familjen 

(p. 81). I Sverige förväntas staten understödja individens självständighet, så att hen inte är 

beroende av familj och vänner (p. 82). Detta är en viktig del i hur Sverige formar lagar, redan 

tidigt kunde oäkta barn ärva sina föräldrar, kvinnor och män kunde lättare gifta sig utan 

föräldrars tillåtelse, förbud mot aga, barns rättigheter och så vidare (p. 83). Denna teori om 

kärlek skapar en moralisk filosofi, menar Kulick och Rydström (2015), som handlar om hur 

relationer mellan människor ska hanteras (p. 230). När någon går emot denna typ av 

moralfilosofi genom att exempelvis ha relationer där någon är beroende av den andre anses det 

vara stötande och motbjudande (p. 231). Med andra ord betyder detta att prostitution går emot 

den svenska teorin om kärlek eftersom det alltid finns ett ekonomiskt och sexuellt beroende. En 

sexarbetare är beroende av det ekonomiska utbytet och sexköparen är beroende av det sexuella 

och det intima.  

 Relationen mellan individ och stat gör att det skapas ett beroende av staten istället 

för beroende av en annan person (Berggren & Trägårdh, 2015, p. 82). Staten kan genom detta 

beroende skapa lagar som är till för ’medborgarens bästa’ där medborgaren är den som följer 



15 

 

lagar och framförallt moraletiken, de som inte gör det är de som straffas hårdast. En av de mest 

aggressiva lagstiftningarna är den som växte fram ur steriliseringspolitiken där fattiga och 

utsatta kvinnor tvångssteriliserades mellan 1934–1975 (p. 426). Sterilisering var något som 

även fortsatte under aidsepidemin under 80-talet, som främst drabbade de homosexuella. Andra 

lagstiftningar om smittspridning drevs fram utifrån denna politik där ”läkare gavs mandat att 

lära ut acceptabla sexuella beteenden och de som inte följde anvisningarna kunde omhändertas 

och sättas i karantän” (p. 427). Detta var något som fortsatte ända in på 90-talet.  

 Problemet blir inte som de konservativa feministerna säger, att jämställdhet 

utplånar prostitutionen. Kvinnor och män kommer fortsätta sälja sex eftersom det fortfarande 

finns en efterfrågan. Det finns kvinnor som köper av kvinnor, män som köper av kvinnor, män 

som köper av män och så vidare på grund av exempelvis ekonomisk utsatthet, inte på grund av 

könsmaktsordern utan på grund av ekonomi och lust. Det finns även de som väljer sex som 

arbete för att de gillar sex, de kommer alltid att finnas liksom det finns de som alltid kommer 

att köpa för att få intimitet. Politiken handlar om moral och rädsla vilket gör att lagar om 

prostitution kan gå igenom.  

 När det gäller ekonomisk utsatthet menar jag inte att motsäga politiken utan 

snarare vill jag visa på att ekonomisk utsatthet inte har med könsmaktsordningen att göra. Med 

detta menar jag att det inte kan handla om könsmaktsordningen när det finns män som säljer 

och kvinnor som köper. Om en kvinna köper av en man är kvinnan varken jämställd mannen 

eller över mannen på grund av könsmaktsordningen. Kvinnan kan vara överordnad ekonomiskt 

men då handlar det snarare om klass eller marknad.  
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3 Män som säljer sex till andra män 

En viktig del i diskussionen kring prostitutionsfrågan är hur regeringen, polisen och 

Socialstyrelsen hanterar manlig och kvinnlig prostitution. Fokuset ligger på den kvinnliga 

prostitutionen där kvinnan alltid är offret och där män utsätter kvinnor för våld – en kvinna kan 

aldrig vara överordnad och ha makt. Detta är tydligt när Petra Östergren (2006) intervjuar Anna 

som är sexarbetare: ”Man är en svag människa, vi är offer. Det här är den politiska grejen, att 

politiker då, eller Roks3, dom kan ju bara föra fram sitt budskap genom att se till att jag är ett 

offer (Östergren 2006, p. 205). 

Att det enbart skulle handla om kvinnor i utsatthet stämmer inte eftersom den 

manliga prostitutionen ökar enligt länsstyrelsen i Stockholms rapport (2015) och länsstyrelsen 

i Jönköpings rapport (2015). Enligt Osynlig, synlig, verklighets resultat från kartläggningen av 

manlig prostitution visar det sig att samtliga profiler, som studerades, uppgav en stor 

destruktivitet (Roth & Söderberg, 2015, p. 35). I samma rapport uppger majoriteten av de 

kvinnliga profilerna säker sex som krav och att det överlag inte fanns en direkt uttalad 

destruktivitet (p. 41). Detta är något som bland annat Johanna i Östergrens (2006) etnografi 

bevisar: ”Ställer hon upp på allt? undrar jag. »Nej, herregud! » svarade Johanna. Redan när de 

förhandlar säger hon att hon inte ställer upp på s/m, att bli bunden eller »wc-sex» (sex med 

avföring eller urin). Annars kan det bli problem med kunden när de träffas, menade hon” (p. 

189). I Prostitutionen i Sverige visar det sig även att transkvinnors annonser om sexförsäljning 

har ökat markant men att det varken finns kunskap eller ett bra bemötande för hbtq-prostitution. 

Fokus är på kvinnors prostituering och ur en heteronormativ synvinkel (Mujaj & Netscher, 

2015). Sexköpslagen är teoretiskt sätt könsneutral men i praktiken är det kvinnor det handlar 

om. 

 När det gäller attityden om manlig prostitution ser det annorlunda ut, där handlar 

det om sexualitet, då främst homosexualitet: ”När jag pratat med socialarbetare och poliser 

kopplar de manlig prostitution till sexualitet. Man ser det som en del i att komma ut som 

homosexuell och upptäcka sin sexualitet. Den kopplingen finns inte alls när man diskuterar 

kvinnor som säljer sex.” (Brevinge, 2013). Detta är intressant eftersom under tidiga 1900-talet 

var det så att homosexuella sålde och köpte sex eftersom det i många delar av världen var illegalt 

att vara homosexuell (Janssen, 2014, p. 186). Janssen (2014) lyfter upp manlig prostitution: 

”The male prostitute posed a problem for the theories of inversion: was a man homosexual if 

                                                 

 

3 Förkortning för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 
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he engaged in sex acts with other men for money” (Janssen 2014, p. 185). Janssen visar 

dessutom på hur den homosexuella prostitutionsmarknaden krympte efter 60-talet i och med 

frigörelsen (2014, p. 187). Hon fortsätter ”Instead, a growing number of often straight 

prostitutes who were ”aggressively masculine in their own self-presentation” took up the sex 

trade” (Janssen 2014, p. 186). Enligt Janssens historiebeskrivning kan det förstås att manlig 

prostitution inte handlar enbart om homosexualitet. Det är många män som inte vågar tala ut 

om sin prostitution på grund av stigmatisering. Enligt Suzann Larsdotter i en intervju från 

Göteborgs universitet: ”finns det en traditionell bild av hur vi ser på mäns och kvinnors 

sexualitet. Den färgar även synen på prostitution. Män förutsätts vara aktiva och själva ta 

initiativ till sexuella förbindelser. Kvinnor ses snarare som passiva offer, som inte kan njuta av 

att sälja sex” (Måwe, 2014). 

 RFSL visar tydligt på att det inte alltid handlar om homosexualitet: ”Samtliga 

män, förutom en, i vår studie har endast sålt sex till andra män. Majoriteten av männen med 

erfarenhet av sex mot ersättning talar om heterosexuella män som köper sex av dem. Även de 

män med erfarenhet vittnar om heterosexuella män som säljer sex till manliga köpare” 

(Larsdotter, et al., 2011, p. 34). När polisen då ger uttalanden om att manlig prostitution handlar 

om homosexualitet och ett sätt för dem att komma ut blir det missvisande. Detta innebär att 

heterosexuella män som säljer sex till män blir definierade utifrån en homosexuell praktik (p. 

137). Problemet att definiera manlig prostitution som homosexuell prostitution har mycket med 

sexuellt överförbara infektioner att göra. ”Manliga sexsäljare har ofta fler sexpartner än övriga. 

Män som sålt sex har också oftare erfarenhet av sexuellt överförbara infektioner. Män som har 

sex mot ersättning har i och med ett större antal sexpartner en ökad risk för få sexuellt överförda 

infektioner och hiv” (p. 136). Om män enbart sålde till andra män skulle smittning av 

exempelvis HIV och andra sjukdomar stanna bland homosexuella (p. 138). Men eftersom så 

inte är fallet är det tydligt att män antingen säljer till kvinnor, vilket är ovanligare, eller så har 

de kvinnliga sexuella partners utöver sexarbetet. Vidare menar RFSL att: ”Män som säljer sex 

har inte definierats som ett socialt problem i samma utsträckning som sexsäljande kvinnor. Det 

kan hänga samman med att experter ännu inte formulerat detta som ett socialt problem (p. 18). 

Detta är en av de största problematikerna inom prostitutionen. När manlig prostitution inte ses 

som ett likartat socialt problem som kvinnlig prostitution kan för det första utsatta män inte få 

den hjälp de behöver. För det andra döljs kvinnor i diskussionen om könssjukdomar samtidigt 

som det stigmatiserar homosexualitet ännu mer. Män som säljer till andra män kan likväl ha 

sex med andra kvinnor som i sin tur har sex med andra män och kvinnor.  
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4 Stigmatisering 

I Sverige är det de sexualromantiska feministerna som har fått störst påverkan på sexköpslagen. 

Diskussionen kring prostituerade sätter kvinnorna i offerposition ”där kvinnorna kommer från 

torftiga miljöer och har personliga problem” (Dodillet, 2009, p. 325). Östergren (2006) ger dock 

en annan bild av diskussionen genom intervjuer med kvinnliga prostituerade. Ingegärd 

uttrycker: ”de vi verkligen är offer för är feministerna!” (p. 179). Enligt Ingegärd handlade 

feminismen om att säga åt kvinnor hur de ska leva och vad som gör dem lyckliga och att ”om 

feministerna verkligen brydde sig om sexsäljare skulle de inte skälla på dem” (ibid). 

Feministerna sätter snarare käppar i hjulen än att hjälpa de sexarbetare som eventuellt vill ta sig 

ur yrket. 

 På grund av stigmatisering från myndigheter och professionella är det många som 

inte vågar, eller rentav inte vill, berätta att de säljer sexuella tjänster. I rapporten Osynlig, synlig 

aktör (Larsdotter, et al., 2011) tas det upp hur stigmatisering är ett hinder för att få hjälp inom 

vården. De intervjuade både myndigheter och sexsäljare varvid en sjuksköterska menade att 

hen hade svårigheter med att ställa frågor om sexhandel. Sexsäljare själva menar att de inte har 

någon att ställa frågor till på grund av stigmatisering. Detta är något som även nämns i rapporten 

Prostitutionen i Sverige, på grund av stigmatisering från professionella vill och vågar inte 

många ”berätta om att de säljer sexuella tjänster” (Mujaj & Netscher, 2015, p. 74) En skillnad 

mellan män och kvinnor var att männen inte kände sig lika stigmatiserade som kvinnorna. 

Kvinnor inom sexindustrin stigmatiseras bland annat eftersom de ”avviker från samhällets 

diskurs om vad som är en respektabel femininitet” (Larsdotter, et al., 2011, p. 166). Genom 

stigmatisering vågar färre tala om prostitution eftersom stigmatiseringen även skapar 

föreställningar om drogmissbruk.  

 Stigmatisering är något som även tas upp i Östergrens (2006) intervjuer, samhället 

och feministerna som kränker sexsäljarna genom stämpla dem som horor eller offer. Horstigmat 

är något som även andra kvinnor kan drabbas av, kvinnor som ”starka, uppnosiga och 

självständiga […] de som var lite för »sexiga» (p. 203). Vem som helst kan hamna i horstigmat 

men det är värre för den sexsäljande kvinnan eftersom de, förutom att få samhället mot sig, får 

det juridiska systemet mot sig. Janssen (2014) menar att kristendomens moral och tradition 

påverkar hur attityder kring sex är format i Västvärlden. Sexualmoralen i kristendomen utgår 

ifrån att sex traditionellt ingår i det heterosexuella giftermålet enbart till för reproduktion: 

”Women who offer sexual services to a high number of different men violate these sexual 

taboos and are therefore morally condemned as ”whores” and ”sluts” (p. 179). Historiskt har 
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kvinnliga prostituerade blivit skildrade som kvinnor med negativa personliga egenskaper. Idag 

är den kvinnliga prostituerade stereotypiserad som någon från låg klass och som arbetar ur 

ekonomisk utsatthet (p. 179). Även Rubin (1992) tar upp hur klass är viktigt i diskussionen 

kring prostitution. När någon har en hög status kommer samhället bry sig mindre när det 

kommer fram sexuellt avvikande beteenden (p. 292). En av sexsäljarna, Anna, i Östergrens 

(2006) studie påpekar liknande då hon menar att sexköparen kommer undan med ”lite böter – 

en klapp på axeln. Han ursäktas med att han var lite kåt och så där är det ibland. Men jag, horan, 

när dom får reda på att jag varit prostituerad i kanske tio år, då kan jag lika gärna gå hem och 

lägga mig” (p. 202). En kvinna som hamnar i horstigmat kan inte ta sig ur, även om hon har 

slutat sälja.  

 Rubin (1992) diskuterar ’sexnegativitet’ som ett begrepp för att beskriva synen 

på sex i västkulturer: ”Most Christian traditions, following Paul, holds that sex is inherently 

sinful” (p. 278). Sex ska enbart vara till för reproduktion liksom könsorgan anses vara 

underordnad alla andra organ. Sex anses generellt vara farligt, destruktivt och negativ. På grund 

av detta kommer allt som har med sex att göra vara misstänksamt: ”sex is presumed guilty until 

proven innocent” (ibid). Rubin ger en bild av hur västvärlden sätter in sex i hierarki där gifta 

reproduktiva heterosexuella är högst upp. Prostituerade kommer näst längst ner där det enda 

värre är sexuella relationer som överskrider generationer (p. 279). Vidare använder hon en 

cirkel för att beskriva ’sexhierarkin’: 

  

Sexualitet som är klassificerad som bra, normal och naturlig är de i den inre cirkeln; 

heterosexuella, gifta, monogama, reproduktiva och gratis. De som hamnar i utsidan är de som 

kan klassificeras som dålig, onormal och onaturlig (p. 281). Denna uppdelning pekar på att 

Figur 2 Sexhierarki (Rubin, 1992, p.281) 
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enbart det som står på ’den goda sidan’ är moraliskt rätt. Om ’gratis’ är på den goda sidan 

hamnar ’mot betalning’ alltid på den motsatta sidan. Vilket i stort sätt gör att prostitution enligt 

denna modellen aldrig kan vara moraliskt rätt. Så länge ’gratis’ sex inte går över linjen spelar 

det ingen roll hur farlig den är utan den kommer alltid att hamna på den ’goda’ sidan. På samma 

vis kan aldrig sex mot betalning förflyttas från den ’dåliga’ sidan. Denna typ av hierarki är vad 

som skapar sexualmoral och vilket gör det problematiskt. Utifrån sexmoral skapas lagar som 

fördömer prostitution, med andra ord startas en moralpanik. 

 Flera av de prostituerade som Östergren (2006) talade med blev på olika vis 

straffade av staten och familjen för att de var prostituerade. Karin förlorade vänner och blev 

nästintill mobbad efter att hon berättat ”var hon fick sina pengar ifrån” (p. 184). Anna berättade 

hur hon förlorat arbetet när det kommit ut att hon eller någon hon kände hade kommit ut med 

att vara före detta prostituerad: ”En kvinna som har varit prostituerad, hon skulle aldrig kunna 

säga i framtiden »ja, jag är en sån där före detta prostituerad», menar Anna. Då får hon gå, 

vilket yrke hon än har” (p. 204). Detta är något som Rubin (1992) också kommenterar, de som 

är ”erotically unconventional risk being unemployed or unable to pursue their chosen careers” 

(p. 292). Rubin fortsätter: 

In addition to economic penalties and strain on family relations, the stigma of erotic 

dissidence creates friction at all other levels of everyday life. The general public helps to 

penalize erotic nonconformity when, according to the values they have been taught, 

landlords refuse housing, neighbours call in the police, and hoodlums commit sanctioned 

battery. The ideologies of erotic inferiority and sexual danger decrease the power of sex 

perverts and sex workers in social encounters of all kinds. They have less protection from 

unscrupulous or criminal behaviour, less access to police protection, and less recourse to 

the courts. Dealings with institutions and bureaucracies – hospital, police coroners, banks, 

public officials – are more difficult (Rubin, 1992, p. 293). 

Stigma skapar problem för sexarbetare genom att hyresvärdar, familjen, grannar och polisen 

kontrollerar deras tillvaro. Amnesty International berättar hur sexarbetare i Norge gång på gång 

blir trakasserade av samhället på grund av sexköpslagen. Något de inte märkte av lika mycket 

innan lagstiftningen (2016, p. 11). Norge har en liknande lag som Sverige. 

 Rubin (1992) menar att ekonomiska sanktioner, trycket från familjen, stigma om 

erotik, social diskriminering, negativa ideologier och bristen av information om erotiskt 

beteende fungerar som ett sätt att göra det svårt för personer att ha okonventionella beslut när 

det gäller sex. Strukturella begränsningar finns till för att förhindra fria val om sex (p. 306). 

Rubin använder sig av ”the brainwash theory” som handlar om att förklara ”erotic diversity by 

assuming that some sexual acts are so disgusting that no one would willingly perform them” 

(ibid). Janssen (2014) beskriver hur de flesta västländerna ser prostitution som ett socialt 

problem där sexarbete måste utrotas från samhället (p. 177). Utifrån den svenska debatten om 
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prostitution är det just detta som används som tillvägagångsätt. Feministerna talar om ett 

förtryck och våld mot kvinnor när de talar om prostitution. De talar om att ingen ska behöva 

utsätta sina kroppar för något så kränkande som prostitution (Dodillet, 2009, p. 340). 

Prostitution har blivit så moraliskt stigmatiserat att det inte finns någon riktig debatt om det i 

Sverige, de som för talan är abolitionsrörelsen – inte sexarbetarna själva. I sin studie om 

prostitution diskuterar Östergren (2006) horstigmat utifrån Gail Pheterson som menar att 

horstigmat ’smittar’ vilket betyder att respektabla kvinnor måste hållas sig på avstånd från 

horan. Östergrens analys är att:  

Horstigmats smittande kvalitet förklarar varför inte fler feminister vill ta sig an 

prostitutionsfrågan ur sexsäljarens perspektiv. Men kvinnorörelsen är, liksom alla andra 

politiska rörelser – vilket Pheterson påpekar – måna om att vinna respektabilitet. Därför 

kan de inte syssla med de »fallna» kvinnornas frågor – annat än ta hand om de som vill 

inlemmas i den »goda» och ärbara kvinnokategorin igen, de som tar avstånd från sitt 

tidigare liv och leverne (Östergren, 2006, p. 231). 

Det blir ännu tydligare när man ser till hur Amnesty International Sverige reagerar på Amnesty 

Internationals förslag om universell legalisering. Deras rapport samt Länsstyrelsens rapporter 

och RFSLs rapport om prostitution i Sverige visar alla på en skev syn på prostitution. Trots 

dessa studier är debatten fortfarande formad kring den hjälplösa kvinnan. Snarare än att arbeta 

mot kvinnoförtryck verkar samhället och staten snarare upprätthålla dikotomin ’män är starkare 

än kvinnor’. Det blir som Östergren (2006) säger: ”Å ena sidan ska kvinnor ha rätt att bestämma 

över sina kroppar, å andra sidan får inte kvinnor välja att göra vad de vill med sina kroppar 

(som att ta betalt för sexuella tjänster). Kvinnor är bara fria att göra de ”rätta” valen med sina 

liv och kroppar” (p. 83). 

  



22 

 

5 Polisens arbete mot prostitution 

Ett sätt för polisen att arbeta mot prostitution är att använda sig av kopplerilagen, alltså: Den 

som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella 

förbindelser mot ersättning (SFS 1962:700). Detta betyder att hyresvärden till en exempelvis 

massagesalong måste anmäla vid misstänksamhet till prostitution. För de prostituerade blir 

detta snarare ett problem än ett hjälpmedel som Karin i Östergrens etnografi talar om: ”På grund 

av kopplerilagen har hon också haft svårt att få behålla sina arbetslokaler och fått betala 

ockerhyror. Hon har också fått pengar konfiskerade av myndigheterna. Under en tid bedrevs 

det nästan en regelrätt klappjakt på henne och hennes kunder” (Östergren, 2006, p. 184). Frågan 

kan dock ställas hur detta egentligen hjälper prostituerade? Om Skatteverket får veta att 

sexarbetare tjänar mer än det de skattar för blir de återbetalningsskylldiga som Maud i 

Östergrens studie som var tvungen att göra: ”göra personlig konkurs och nu dras det över tusen 

kronor i månaden från hennes pension” (Östergren, 2006, p. 195). Det är heller inte så att de 

inte vill skatta. Både Anna och Cilla (Östergren, 2006) berättar att de vill registrera sig som en 

firma eller företag. Men skulle de hyra en lokal kan hyresvärden råka illa ut som för Karin ovan. 

I Amnesty Internationals rapport kan man läsa om hur kopplerilagen fungerar i Norge, som har 

liknande lag som Sverige: 

To evict sex workers for “promotion”, a police representative told us they must identify sex 

workers and where they live and work, and ascertain whether they are selling sex from 

those locations. Police then threaten to prosecute landlords, who in most instances then 

rapidly evict sex workers. Methods to identify sex workers include document checks, and 

officers contacting sex workers through advertisements and posing as potential customers 

(Amnesty International, 2016, p. 16). 

I Sverige ser det liknande ut då polisens arbete utförs genom att antingen spana och rapportera 

sexköpare eller att finnas där problematiken finns: ”vår närvaro gör att köparna inte vill söka 

upp säljarna och det blir brottsförebyggande i sig” (Polisen Uppsala Län, 2014). Även Rosinha, 

som Östergren träffade, påpekar: ”Vi är offer för staten, vi och barnen” (p. 228). Polisen 

patrullerar deras arbetsplats, stänger ateljéer, gör razzior mot sexsäljare – något flera av 

sexsäljarna kommenterade och något så kan läsas på polisens hemsida. 2016 gjorde polisen 

flera undersökningar på massage-salonger efter att de fått in tips från sexköpare. Dock uppger 

de att: ”ingen anmälan om misstänkt köp av sexuell tjänst har upprättats” (Polisen Västra 

Götaland, 2016). De problematiserar arbetet för sexarbetarna som egentligen inte gör något 

olagligt. Rosinha från Östergrens studie berättar: ”Patrullera våra arbetsplatser! Men kan du 

tänka dig va? Att ha poliser som patrullerar din arbetsplats?” (Östergren, 2006, p. 228). Enligt 

polisen stöttar de hyresvärdarna men det är sexarbetarna som blir vräkta. Det som faktiskt 
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försiggår är att sexarbetarna kränks på deras rättigheter. Det är lagligt att sälja men polisens 

arbete skadar dem mer än hjälper dem.  

 Polisen menar att det handlar det om: ”att rädda kvinnor från att utnyttjas i 

människohandel och prostitution” (Polismyndigheten, 2017). Även polisinspektören Mats 

Paulsson talar om kvinnan som offret i prostitutionen: ”Vi vill ge kvinnorna en möjlighet att ta 

sig ur prostitutionsverksamhet, oavsett var den förekommer” (Polisen Västra Götaland, 2016). 

En sådan kommentar driver attityden om att prostitution enbart handlar om kvinnor. Detta är 

något som sociologen Suzann Larsdotter menar problematiserar arbetet mot prostitutionen. I en 

artikel på Göteborgs universitets hemsida förklarar hon att: ”Det får jättestora konsekvenser. 

Ett exempel är en man som hade missbruk och sålde sex och sökte socialtjänsten för att få hjälp. 

De var helt handfallna och visste inte hur de skulle hantera situationen” (Måwe, 2014). 

 Lagen om sexköp ämnar att hjälpa personer ut ur prostitution genom att inte 

fördöma sexarbetarna. Polisen är medvetna om att det är svårt att sätta fast sexköparna eftersom 

ingen vågar tala ut om det (Polisen Värmland, 2011). När Amnesty International bedrev sin 

studie om sexarbete upptäckte de att i länder där prostitution var avkriminaliserat kunde de som 

blivit utsatta för trafficking få mer hjälp. Kriminalisering av sexarbete reducerade alltså inte 

trafficking: 

Criminalization severely limits sex workers’ efforts to organize with peers and with police 

to combat trafficking or establish safe working environments. When not threatened with 

criminalization, sex worker organizations have collaborated with police to identify women 

and children who have been trafficked, and refer them to the necessary services. Equally, 

there is some evidence that traffickers use the existence of criminal law and policy 

enforcement against sex work to control trafficked persons and discourage them from 

approaching police for help (Amnesty International, 2016, p. 19). 

När polisen patrullerar sexarbetares arbetsplatser skapas snarare en otrygghet för sexarbetarna. 

Skulle det handla om ett annat arbete skulle det bli skriverier i media men eftersom prostitution 

enbart är lagligt och inte ansett som ett arbete kan polisen patrullera som de vill. På grund av 

koppleri kan de heller inte hjälpa varandra att sälja i varandras lokaler.  
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6 Diskussion och slutsats 

I Sverige har det länge funnits, och finns än, en attityd om att ingen kvinna skulle kunna sälja 

sig själv självmant (Östergren, 2006, p. 199). Den här föreställningen har skapats och 

reproduceras vidare utifrån debatt och politik inom feminismen (Dodillet, 2009, p. 326). En 

kvinna som säljer sex måste vara en typ av offer, vare sig det handlar om missbruk eller att de 

blivit sexuellt utnyttjade som barn. I min uppsats har jag visat att så inte är fallet. För det första 

finns det både kvinnor och män som säljer sex. För det andra är det ofta inte droger eller sexuellt 

utnyttjande som är grunden till deras val. För det tredje är det fler män än kvinnor som är utsatta 

men det är också de som inte finns med i debatten om prostitution.   

 De män och kvinnor som säljer sex uttrycker olika motivationer för det: några gör 

så på grund av ekonomi, och andra förklarar att de vill ha sex som något centralt i deras liv. När 

det gäller ekonomi är det många som gör det under studietiden eller som ett extraknäck för 

något annat (Östergren, 2006, p. 181). Det fanns även de som hade andra ekonomiska skäl så 

som dålig pension eller de som tyckte att serveringsyrket var lika slitigt bara att det var sämre 

betalt (p. 187). Många är framförallt måna om att de vill betala skatt på sitt arbete (p. 194). Med 

tanke på att man får sälja lagligt borde man också få skatta eftersom de som tjänar utöver de 

arbeten som skattas får betala tillbaka om de blir påkomna.  

 De som köper är heller inte som den stereotypiska gamla gubben, många som 

köper är snarare känsligare män som av någon anledning inte klarade av att träffa människor 

på annat vis. Sex kanske inte är en mänsklig rättighet men människan är trots allt en sexuell 

varelse. Även om majoriteten av köpare är män finns det även kvinnor som köper. Den svenska 

debatten måste lyssna på folk som är involverade i sexhandeln, både som säljare och köpare: 

varför de väljer att sälja eller köpa sex och hur deras relationer regleras på ett bättre sätt för att 

bli tryggare. Att sätta lagar utifrån generella och stereotypiska uppfattningar om vad det tänks 

majoritetens attityd om sex är fungerar inte. Problem som nutidens sex- och kopplerilagar 

skapar bevisar det. För att instifta rätta och funktionella lagar fungerar det inte med abstrakte 

och imaginära uppfattningar, utan det krävs utredningar först. Sådana utredningar skulle 

inkludera alla involverade sidor, inte bara den mäktiga och dominerande majoriteten. Dessa 

utredningar skulle på lång sikt skapa fungerande och rättvisa lagar om prostitution. 

 De rapporter som jag har använt mig av i denna uppsats är framtagna åt 

regeringen. Man kan dock fråga sig hur de har läst rapporterna, om de överhuvudtaget har det 

eller bara läst de delar som de tycker är viktiga. I polisens arbete är det tydligt att de inte 

använder sig särskilt mycket av dem då de fortfarande antar att kvinnor är offer och män säljer 
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sex som ett sätt att komma ut. Alla rapporter som jag har använt mig av som är gjorde av 

myndigheter och RFSL visar att det ökar markant med manlig prostitution och att de manliga 

är väsentligt mer destruktiva än kvinnor.  

 Lagstiftningen är tydligt skapad utifrån en sexualmoral som konservativa 

feminister driver. Det finns tydliga ramar för vad som är rätt och fel sex. Dessa ramar är tydligt 

kristna i grunden men de lever kvar än idag i en tid där religion inte tycks påverka lika mycket. 

Ramarna utgår ifrån att kvinnor inte kan vara sexuella, det är bara horor som är det, vilket i sin 

tur skapar horstigma. Kvinnor ska å ena sidan vara starka och vara jämställda mannen i arbete 

och i hemmet, å andra sidan ska de inte vara sexuella eller tala om sex. Horstigmat gör att 

kvinnor inte kan vara jämställda mannen. Manliga prostituerade förklarade att även om de 

stigmatiseras så är det inte i den grad som kvinnorna. Detta är på grund av att det finns en 

förutfattad mening om att män är mer sexuella än kvinnor. Denna attityd till sex är vad som 

skapar en moralpanik. Det finns en rädsla för sex vilket gör att man skapar lagar om det istället 

för att hantera de faktiska problemen.  

 Stigmatisering gör dessutom att de som kanske vill ta sig ur prostitutionen inte 

kan det. Manliga prostituerade har ingenstans att gå och tala om sexsäljning på grund av 

förutfattade meningar om prostitution och manlighet. Manliga, och kvinnliga, köpare vågar inte 

berätta då de är rädda för att bli arresterade av polisen. Prostituerade som grupp vågar inte tala 

med polisen om de upptäcker trafficking eller liknande då de är rädda att åka fast för koppleri. 

Stigmatisering är resultatet av lagstiftningar om sex; sexualmoral och konservativ feminism är 

orsaken. Lagar om sex är alltid moraliska, det finns rätt och fel sätt att ha sex där sexarbete och 

sexköp är fel typ av sex – enligt de konservativa sexualromantiska feministerna. 

 Ett annat problem som framkommer av lagstiftning om sex har med 

människohandel och trafficking att göra. I de länder där prostitution på något vis är olagligt blir 

rädsla för polisen strängare. I Sverige finns lagen om koppleri vilket gör att prostituerade för 

det första inte kan hjälpa varandra och för det andra kan de bli vräkta av hyresvärden. I de länder 

där det är lagligt med prostitution vågar prostituerade tala med polisen när de upptäcker 

exempelvis trafficking, polisen tar dem dessutom på större allvar eftersom det inte är lika 

stigmatiserat. Detta gör att prostituerade kan hjälpa varandra mycket mer än i länder som 

Sverige. Dessutom får hyresvärdar inte vräka prostituerade på grund av sitt arbete som de får i 

Sverige. I Sverige är det lagligt men olagligt att sälja sex.  

 Lagarna i Sverige är till för att hjälpa de prostituerade men när de stänger alla 

dörrar för dem hur ska de då hjälpas? De prostituerade får inte hjälpa varandra, de får inte hyra 

lokaler och lägenheter, de blir stigmatiserade och förlorar jobb om de har något utanför 
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sexbranschen. Det som händer är att de prostituerade sätts i ett slags vakuum där de inte kan ta 

sig ur sin situation även om de skulle vilja. De som exempelvis är ekonomiskt utsatta straffas 

mer av sexköps- och kopplerilagen än den som eventuellt köper. Den prostituerade blir av med 

pengar eftersom hen inte får behålla pengarna då det är olagligt att köpa. Sexarbetaren kan bli 

av med boende vilket gör att de måste fortsätta sälja för att komma upp till den ekonomiska 

nivån som behövs för att få tak över huvudet. Det som lagen egentligen gör att reproducera 

prostitutionen eftersom människor som vill ta sig ur branschen inte kan det.  

 Att lagen dessutom skulle handla om jämställdhet är fel att säga. På grund av 

horstigma är kvinnor sinsemellan inte jämställda varandra. Om kvinnor inte ens är jämställda 

varandra hur kan de då vara jämställda männen? Prostitutionsdebatten måste behandla 

stigmatisering, som enligt Amnesty International handlar om att legalisera prostitution på alla 

delar. Sexualmoral skapar lagar om sex som stigmatiserar prostituerade. 

 I länder där det är avkriminaliserat arbetar prostituerade bättre tillsammans med 

polis än i de länder där det är kriminaliserat. Historiskt kan man titta på Nederländernas 

utveckling på bordellprostitution. 1911 förbjöds bordeller; 1936 sålde hälften av kvinnliga 

prostituerade på gatan, en tredjedel sålde hemma och resten sålde på klubbar och barer och 

liknande (Janssen, 2014, p. 182). 1960 ändrades lagen eftersom många prostituerade blev 

utnytjade av hallickar och pimpar (p. 183). Liknande kan Danmarks lagstiftning kring 

prostitution användas. Kulick och Rydström (2015) skriver i sin etnografi att Danmark 1999 

valde att avkriminalisera prostitution på grunderna att det inte hjälpte dem att bestraffa dem. 

1999 är samma år som den svenska sexköpslagen trädde i kraft (p. 178). 

 I Sverige behövs det en bättre och säkrare lag om sex. Sexarbetare måste få rätten 

att kunna hjälpa varandra att sälja men också att hjälpa varandra ta sig ur arbetet. Genom att 

göra om prostitutionen till ett arbete skulle sexsäljarna få rättighet att skatta de pengar som de 

tjänar. En legalisering gör att stigmatisering skulle dämpas eller även försvinna. En legalisering 

skulle hjälpa att skapa jämställdhet då jämställdhet enbart kan finnas om kvinnor är jämställda 

kvinnor samt män. 
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