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SAMMANFATTNING: 

Denna studie undersöker fenomenet sexhandel och prostitution. Genom intervjuer med 

myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar för att bekämpa sexhandel och 

prostitution i Sverige, ville vi undersöka vilka perspektiv dessa organisationer och 

myndigheter har på fenomenet. Vi tittade på hur dessa beskriver situationen och hur de ser på 

utvecklingen av arbetet mot sexhandel och prostitution, samt hur de arbetar och vilka 

utmaningar de ser i Sverige. Liksom tidigare forskning visat så är detta ett växande problem 

med stora mörkertal där förövarna tenderar att vara anonyma och offren vanligtvis kommer 

från utsatta situationer, vilket driver dem in i prostitution och sexhandel. Majoriteten av offren 

är kvinnor från fattigare länder som säljs till Sverige genom hallickar. Då svenska män betalar 

betydligt mer än männen i kvinnornas hemländer, blir Sverige ett attraktivt land för 

sexhandel. De svenska sexköparna har övervägande god ekonomi, även om det förekommer 

att män från alla samhällsklasser köper sex. I och med den svenska lagstiftningen och den fria 

rörligheten inom Europa så köper majoriteten av de svenska sexköparna sex utomlands. 

Sexhandeln ger mest inkomst till hallickarna vilka behåller största delen av pengarna själva 

samtidigt som kvinnorna ofta sätts i beroendeställning till hallickarna genom skuldsättning 

och bristande språkkunskaper. Det framkom att sexhandel och prostitution drivs av krafter 

som förvriden människosyn, pengar, makt, sexdrift, och diskriminering. En stor bidragande 

orsak till att problemet fortfarande existerar och växer är efterfrågan vilken också stimuleras 

av pornografin. Porren har stark koppling till sexhandel och prostitution då den normaliserar 

en förvriden kvinnosyn, dessutom går porrkonsumtionen ner i åldrarna i dagens Sverige. Både 

frivilligarbetare och myndighetspersoner arbetar på olika sätt för att förebygga och bekämpa 

prostitution och sexhandel, genom opinionsbildning, förebyggande arbete, operativt och 

uppsökande arbete samt rehabilitering. De intervjuade efterfrågade mer resurser och 

underströk vikten och nödvändigheten av samverkan för att kunna bekämpa sexhandeln och 

prostitutionen.  
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FÖRORD 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som gett av sin dyrbara tid och sitt 

engagemang till denna studie genom att ställa upp på intervjuer. Era erfarenheter och 

insikter har berikat denna studie och utan er hade den inte varit genomförbar. 

 

Ett speciellt varmt tack också till vår handledare Öncel Naldemirci för ditt engagemang och 

inspiration under detta arbete. Din vägledning, uppmuntran och synpunkter har varit mycket 

värdefulla för oss för att kunna fullfölja denna studie. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete. Att arbeta tillsammans har varit 

berikande och resan hade aldrig blivit densamma eller varit lika givande om vi gjort den på 

egen hand. 

 

Stort tack! 
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Förklaringar & förkortningar  

Under studien så har vi valt att benämna offren (de som säljer sex) som kvinnor och tjejer. 

Detta eftersom majoriteten av de som säljer sex är just kvinnor och unga tjejer. Sexköparna, 

eller förövarna, benämner vi som män, eftersom det till största delen är män som köper sex. 

Dock vill vi medvetandegöra att även män och transpersoner säljer sexuella tjänster samt att 

kvinnor och transpersoner köper sexuella tjänster.  

Förkortningar 

 BRÅ – Brottsförebyggande rådet 

 MIKA-mottagning – en mottagning för personer som är 18 år eller äldre och har sex 

mot ersättning eller använder sex som ett självskadebeteende eller är utsatt för 

människohandel för sexuella ändamål 

 KAST-mottagning – en verksamhet som vänder sig ’köpare av sexuella tjänster’ 
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INLEDNING 
Handel med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet. Denna 

typ av brottslighet kränker den utsatte och tar ifrån denne rätten till sin egen kropp 

(Socialdepartementet, 2018). Med sexhandel menas att människor olagligt rekryteras och 

transporteras med avsikten att under hot och tvång utnyttjas sexuellt av de som är villiga att 

betala. Av myndigheter, aktivister, media och vissa akademiker benämns detta som vår tids 

slaveri och dessa menar att det är ett växande problem som måste bekämpas (Heber, 2018). 

Kara (2017) skriver i sin studie att 2015 uppskattades antalet människohandelsoffer för 

sexuella ändamål vara 1,59 miljoner människor globalt sett. Det i sig genererar, grovt 

uppskattat, en årlig omsättning på 52 miljarder dollar. Vidare visar Karas studie att Europa är 

den kontinent där det uppskattas finnas flest antal sexhandelsoffer per invånare, med en 

uppskattad siffra på 315 000 offer.   

BRÅ:s rapport uppmärksammar behovet av att utöka kunskapen om hur sexhandeln 

organiseras och underhålls i Sverige för att det ska vara möjligt att identifiera viktiga 

angreppspunkter mot denna brottslighet (BRÅ 2008:24). Socialt arbete syftar till att hjälpa 

och lyfta upp individer och grupper i utsatta situationer. Därför uppmärksammar och belyser 

denna studie den aktuella situation där människor idag tvingas utsättas för, och värderas av, 

personer som utövar sin makt genom att utnyttja dem. För att som socialarbetare kunna 

utveckla det förebyggande och hjälpande arbetet ytterligare behövs en ökad insikt och 

förståelse inom detta aktuella problemområde.  

Denna kvalitativa studie avser att vidga perspektivet och inblicken på området prostitution 

och sexhandel. Den vill lyfta fram de perspektiv som finns hos myndigheter och ideella 

organisationer som aktivt arbetar med denna fråga, de som arbetar för att förebygga och 

förhindra sexhandel samt hjälpa dess offer. Dessa människor utgör viktiga aktörer i 

bekämpningen av sexhandel och prostitution och därför vill denna studie ge dem utrymme. 

Deras erfarenheter kan tillföra något till denna fråga, genom de perspektiv de har och hur de 

ser på fenomenet.  

I Sverige känner polisen till offer från en så ung ålder som 13 år (Polismyndigheten, 2018). 

Enligt EU-kommissionen rapporterar medlemsländerna om en kraftig ökning av antalet fall 

av människohandel med barn för sexuella och andra ändamål (ibid). Frågor om sexhandel och 

prostitution blir allt mer aktuellt i och med globaliseringen av vårt samhälle, där gränserna 

öppnas mer och mer i och med den fria rörligheten inom EU, inte bara för goda saker utan 

även för förödande. Många av de migranter som kommer till Sverige befinner sig i en utsatt 

situation och då tar människohandlare och hallickar tillfället i akt att utnyttja situationen. 

Polismyndighetens rapport (2017) understryker att våra öppnare gränser kombinerat med de 

möjligheter som erbjuds genom vår tids teknikutveckling för betalningslösningar och 

transaktioner via internet underlättar för de kriminella aktörerna. 

Polisen ser det svårt att uppskatta hur många som blir offer för människohandel för sexuella 

ändamål. Antal fall som upptäcks i Sverige beror till stor del på vilka resurser polisregionerna 

kan lägga ner på att uppenbara denna brottslighet, vilken kompetens som finns inom 

polisorganisationen, samt hur många tips som inkommer till Polismyndigheten 

(Polismyndigheten, 2018). Ett fåtal sexhandelsfall i Sverige kommer till myndigheternas 
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vetskap (Segrave, Milivojevic & Pickering, 2017 & Weitzer, 2007, se Heber, 2018, s. 4). 

Liksom i andra länder skapar bristen på information problem och det saknas solid forskning 

på sexhandelns omfattning eller på de förutsättningar och förhållanden som karaktäriserar 

sexhandel, vilket gör det svårt att stödja argumenten gällande omfattningen av problemet 

(Heber, 2018). Erfarenheter och studier både i Sverige och internationellt visar dessutom att 

offren för sexhandel ofta saknar förtroende för myndigheter och är ovilliga att gå med på att 

intervjuas av polis eller att vittna mot sina förövare (Polismyndigheten, 2018). Det till polisen 

rapporterade antalet fall av sexhandel ökade kraftigt under perioden 2007–2016, från 15 

stycken år 2007 till 81 stycken år 2016 (Heber, 2018). 

I Sverige kan medborgarna anses vara mycket upplysta när det kommer till jämställdhet. En 

av anledningarna till det är att vårt utbildningssystem lägger vikt vid just jämställdhet. Trots 

detta minskar inte prostitutionen och sexhandeln i Sverige. Den syn på sexhandel som ligger 

till grund för den svenska jämställdhetspolitiken är att sexhandel är en form av mäns våld mot 

kvinnor. Det ses även som ett extremt uttryck för ojämlikhet, att män kan köpa kvinnor och 

barn och utnyttja dem som varor (Länsstyrelsen, 2017). Enligt Polismyndighetens (2018) 

rapport så sjönk priserna för sexuella tjänster under 2017. Tjänster som tidigare kostade 1500 

kronor kunde då kosta 500 till 800 kronor. Detta menar Polisen bidrar till att de utsatta 

kvinnorna utnyttjas av fler sexköpare för att människohandlarna ska få in mer pengar. Enligt 

Länsstyrelsens rapport (2017) så finns det kopplingar som visar att ett flertal kvinnor som 

befinner sig i prostitution även har deltagit i pornografisk produktion. I Länsstyrelsens 

rapport framgår det att pornografin är en bidragande orsak till de destruktiva normer kring 

sex och att den genomsnittliga debutåldern hos unga som börjar konsumera pornografi är 

11,5 år (Länsstyrelsen, 2017; Talita, 2019).  

Finns det sidor av problematiken som inte setts eller uppmärksammats? Fler nyanser att ta 

hänsyn till? Medan nordiska länder har ökat sin empiriska prostitutionsforskning verkar det 

som att Sverige, som i slutet av 70-talet och början av 80-talet låg i framkant inom empirisk 

forskning, nu har hamnat på efterkälken (Hulusjö, 2013). Holmström & Skilbrei (2008) 

nämner att de i sitt forskningsprojekt ‘Prostitution in the Nordic Countries’ kom fram till att 

kunskapen vad gäller prostitution i Sverige behöver uppdateras. De nämner vidare att på 

senare tid har kritiska röster höjts och hävdat att svensk prostitutionsforskning är ideologiskt 

partisk, drivs av en radikalfeministisk ideologisk och politisk agenda som inte tar 

prostitutionens mångfald och stratifiering i beaktning. Denna kritik efterlyser en 

kontextualisering av prostitutionens verklighet samt efterfrågar att ta itu med de ideologiska 

fördomarna på fältet (ibid).  

Genom att denna studie vänder sig till flertalet olika aktörer, både fältarbetare och 

myndighetspersoner, avser den att samla unika erfarenheter och perspektiv och på så sätt 

sammanställa de kunskaper som personerna tillsammans innehar. De organisationer och 

myndigheter som studien vänder sig till arbetar på olika platser i Sverige, på detta sätt 

innehas ett nationellt perspektiv av fenomenet. Dock befinner sig majoriteten av dessa på 

lokal nivå vilket medför en betoning av det lokala perspektivet. 
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Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka synen och perspektivet på sexhandel och prostitution 

hos organisationer och myndigheter som arbetar för att motverka prostitution och sexhandel i 

Sverige. 

 

Frågeställningar 
 Vilken uppfattning har dessa organisationer och myndigheter om sexhandel och 

prostitution i Sverige? 

 Vilken kunskap har de om utvecklingen av sexhandeln och prostitutionen i Sverige? 

 Hur arbetar organisationer och myndigheter för att motverka sexhandeln och 

prostitutionen i Sverige och vilka utmaningar ser dem? 

 

KUNSKAPSÖVERSIKT 

Sexhandel globalt och i Sverige 
Kvinnor och barn transporteras över kontinenter och nationer för att sälja sexuella tjänster. 

Det är inte bara dess stora omfattning och utbredning som den globaliserade sexhandeln 

kännetecknas av. Bakom står också aktörer med illegala verksamheter som strategiskt tar 

tillfället att utnyttja den existerande efterfrågan på sexuella tjänster genom att upprätthålla ett 

utbud (BRÅ, 2008:24). Sexhandelns omfattning är svår att beräkna eftersom det datamaterial 

som finns tillgängligt är både svårtolkat och till stor del baserat på uppskattningar. En 

generell överensstämmelse är dock att den är omfattande (O’Connell-Davidson, 2006). Av 

det stora antalet människor som var offer för människohandel för sexuella ändamål globalt 

sett beräknas cirka 80 procent av dem vara kvinnor och unga tjejer (Kara, 2017; Bouché, 

Farrell & Wittmer, 2018). Kvinnorna som faller offer för människohandel lockas ofta in i 

verksamheten av människohandlarna. Detta sker vanligtvis i kvinnornas hemland och sker 

ofta genom lockelser om ett bättre liv och ett välbetalt arbete (BRÅ, 2008:24). Ett välkänt sätt 

att snärja in någon i prostitution är att arrangera så att kvinnan skuldsätts och därför blir 

beroende av människohandlaren (skuldbildning). Andra metoder som människohandlarna 

använder sig av kan vara hot om att skada kvinnans familj om hon försöker söka hjälp för att 

komma ifrån prostitutionen (BRÅ, 2008:21). 

Sverige fungerar som både transit- och destinationsland. Det handlar till största del om 

kvinnor som kommer från Östeuropa, Afrika och Asien och uppskattas till 400–600 personer 

årligen som blir utsatta för människohandel, där det primärt handlar om tvångsprostitution 

(Bouché et al., 2018). En särskild utmaning för Sverige i bekämpningen av sexhandel och 

prostitution är dess utbredda gränser och strömmen av rörlighet och migration över hela 

Europa. Regeringskansliets (2016) utvärdering av sexköpslagen antyder att gatuprostitution 

har halverats och att inomhusprostitutionen inte har ökat (till skillnad från i våra 

grannländer). Däremot har internetprostitutionen framträtt som en ny marknad som ligger i 

jämn nivå med andra länder. Utvärderingen pekar på att sexhandel är ett märkbart mindre 

problem i Sverige jämfört med andra nordiska länder, medan det finns andra som menar att 
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handeln bara har skiftat till andra länder eller tagit mindre synliga former, exempelvis genom 

att övergå till internet (Regeringskansliet, 2016; Carson & Edwards, 2011).  

Internet som ny arena 
Tillgången till internet har gjort det möjligt för män att anonymisera tillgången till pornografi, 

sexshower, prostitution och voyeurism (Hughes, 2001, se Hubbard et al, 2008, s. 148). Den 

ökade anonymiteten skyddar män från social stigmatisering och rättsväsendets ingripande 

samtidigt som den sexuella exploateringen främjas. Alltså indikerar inte den gradvis 

försvinnande gatuprostitutionen att kampen mot exploatering har vunnits, utan att mer 

prostitution pågår gömd för stat och lag. Det är enkelt att annonsera på internetsidor där 

kunderna befinner sig. Ett annat och mer diskret sätt är att sprida från mun till mun inom 

manliga nätverk (BRÅ, 2008:24). Männen kommenterar och ger omdömen av olika kvinnor 

och förser varandra med information, till exempel om man är på affärsresa och vill ha 

rekommendationer på bra adresser så brukar det alltid finnas sexköpare som ställer upp med 

information. Taxichaufförer, hotell och restaurangpersonal kan också vara kanaler till dessa 

kvinnor. Statistik visar att svenska män som köper sex vanligen har en stabil ekonomi och 

därför inte har problem att finansiera sina besök hos de prostituerade (Eek, 2005, se BRÅ, 

2008:24, s. 24). Då svenska män inte gärna köper sex från kvinnor som är offer för 

människohandel så arrangeras marknadsföringen – allt från online annonser till faktiska 

möten – på ett sätt som ger intrycket att kvinnorna jobbar åt sig själva (BRÅ, 2008:24).  

Trots att gatuprostitutionen har minskat är själva gatusituationen för de som fortfarande 

prostituerar sig på gatan betydligt svårare jämfört med tidigare. På grund av hårdare regler 

och minskat utbud av sexköpare i och med utbudet på internet, så leder det till lägre priser, 

mindre urval av köpare, högre risktagande i valet av ’kund’ samt ett behov av snabbare 

transaktioner (Nord & Rosenberg, 2001, se Hubbard et al, 2008, s. 147). Polisen rapporterar 

att Stockholms gatuprostitution har minskat med mer än två tredjedelar sedan 1999, när den 

svenska sexköpslagen kom. Hälso- och anti-traffickingprojekt föreslår dock att dessa 

prostituerade har förflyttats till andra platser (Ekborg, 2004). Det finns benämningsvärt lite 

övervakning av det sexarbete som pågår utanför gatuarenan av polis eller hälsobaserade 

projekt. Ökandet av ’gömd’ prostitution är mest uppenbar i den växande marknadsföringen 

av Escorts på internet, i porrmagasin och via taxichaufförers nätverk (Socialstyrelsen, 2004). 

Även om polisen övervakar internet, och generellt vet var kvinnorna befinner sig samt 

mottager information, inte minst från sexköpare, så behövs vanligen stora mängder resurser 

föra att fastställa tillräckligt med bevis för att ett åtal ska kunna fastställas. När det gäller just 

människohandel så behöver både åklagare och polis fastställa beviskedjor som innefattar 

flertalet personer som kan ha varit inblandade i brottet, till skillnad från exempelvis 

narkotikahandel där det ofta räcker att koppla brottet till en person. Detta gör den juridiska 

situationen mer komplex vid just människohandelsärenden (Korsell, Vesterhav & Skinnari, 

2009, se Korsell et al, 2011, s. 118). 

Stor del icke-EU medborgare prostituerar sig i Europa 
Projekt som erbjuder stöd för prostituerade och kvinnor som har tagit sig ur prostitution 

antyder att majoriteten av de prostituerade utgörs av icke-EU medborgare. Andelen 

utlandsfödda prostituerade uppskattas till 75 % i Tyskland, 50 % i Storbritannien, 90 % i 
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Italien, 60 % i Frankrike samt 66 % i Nederländerna (Matthews, 1997, se Hubbard, Matthews 

& Scoular, 2008, s. 147). Allt eftersom de utsatta kvinnornas bakgrund börjar beskrivas har 

det visats hur fattiga de är. Det är lätt att tro att människohandlarna kommer från en högre 

klass och att de utnyttjar de som är mer utsatta. Verkligheten är dock att organisatörerna ofta 

har samma bakgrund och kommer från liknande förhållanden, med exempelvis låg 

utbildning, ekonomiska svårigheter samt sociala problem såsom beroende. Sexköparen 

däremot är generellt rikare på resurser (BRÅ, 2008:21; BRÅ, 2008:24).  

Faktorer som påverkar sexhandel och prostitution  
Sexhandel är ett komplext problem där en stor efterfrågan finns för att köpa sex. Det är ett 

fenomen som är djupt integrerat med de samhällsnormer som finns kring sexism och 

samhällsklasser. Anledningen till att kvinnor lockas eller luras in i prostitution är ofta på 

grund av faktorer som arbetslöshet, fattigdom, brist på utbildning, våld, diskriminering av 

klass och könsdiskriminering (Lux & Mosley, 2014). När kvinnorna väl är inne i prostitution 

så har hallickarna ofta väldigt stor kontroll och makt över dem. När dessa kvinnor skickas till 

andra länder, där deras språkkunskaper inte räcker till och med den brist på egna resurser de 

har så blir relationen till hallicken nödvändig för att de ska kunna klara av att försörja sig. 

Detta gör samtidigt att den faktiska möjligheten att kunna lämna prostitutionen blir mycket 

begränsad (BRÅ, 2008:21).  

För vissa av kvinnorna kan prostitution vara ett sätt för dem att fly verkligheten – att söka 

substitut som kompenserar ett tomrum (BRÅ, 2008:21). För en del kvinnor har barndom och 

familjerelationer kännetecknats av misshandel och missbruk som lett till social utsatthet. Den 

prostituerades motiv handlar i kontrast till den som köper om att hon önskar komma bort från 

de destruktiva förhållanden som är hennes vardag i ursprungslandet – ett liv präglat av 

flertalet motgångar, besvikelser och trauman. Av de kvinnor som kommer till Sverige så 

hoppas de flesta på en möjlighet och bättre förutsättningar att tjäna pengar, pengar som 

vanligen har en avgörande betydelse för de kvinnor som hamnar i prostitution. De 

arbetsmarknadsvillkor som erbjuds för att åka till Sverige är frestande för kvinnorna. För en 

kvinna som redan säljer sex i sitt hemland kan betalningen i de fattigaste länderna ligga på 

omkring 20 euro per kund medan den i Sverige kan ligga på omkring 150 euro per kund. 

Detta betyder att kvinnorna tjänar mer pengar samtidigt som de behöver träffa färre män 

(ibid).  

Lagar och attityder 

Svensk lagstiftning 
Sverige var först i världen med sin sexköpslag och fungerar som en föregångare till andra 

länder när det gäller köp av sexuella tjänster (Regeringskansliet, 2016). Den svenska 

sexköpslagen går ut på att straffa de som skaffar sig, eller försöker skaffa sig, en tillfällig 

sexuell förbindelse mot ersättning (ibid). Detta gör alltså att den som säljer sex inte gör något 

olagligt, och kan därmed inte dömas och straffas. Vad gäller den svenska debatten om 

sexköpslagen och legaliseringen av att sälja sex är det viktigt att förstå att den utspelade sig i 

ett sammanhang där könsjämlikhet redan utgjorde en stöttepelare i sociala policys. Till 

exempel hade Sverige redan implementerat flera av dess många välkända 

jämställdhetsinitiativ och Kvinnofridslagen som kom 1999 som skulle säkra trygg existens 
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för kvinnor. Sveriges utbredda jämställdhetsprojekt består bland annat av utbildning om kön 

redan på förskolenivå och jämställdhetskoncept inskolas hos barn i tidig ålder. Som Gould 

(2001) anmärker, så var den generella synen att det jämställda samhälle som Sverige önskar 

är oförenligt med att män ska kunna köpa kvinnors kroppar. 

Sveriges resonemang gällande behandling av prostitution som exploatering och utnyttjande 

bestrider prostitutionens natur och ifrågasätter ofrånkomligheten och legitimeringen av mäns 

begär (Carson & Edwards, 2011). Den normativa effekten av den svenska modellen är att 

utmana mäns förgivettagna rätt att köpa kvinnor och barn för prostitution samt att ifrågasätta 

idén som att män ska kunna uttrycka sin sexualitet när som helst och i vilken form som helst. 

Ramen för detta resonemang konstruerar sexköparen som en man som agerar på ett 

exploaterande sätt samt som en kriminell aktör. Vidare konstruerar det den prostituerade som 

en kvinna, en svagare part, offer för exploatering och icke-kriminell på något sätt (ibid). Den 

svenska modellen presenterar prostitutionens problem som både en exploatering av kvinnor 

och som en föregångare till, och länkad med, sexhandel. Därför är det inte möjligt att prata 

om antingen sexhandel eller prostitution som skilda problem i Sverige. Sexhandel må handla 

om illegal och tvingande migration, men det ses också som ett problem orsakat av en lokal 

prostitutionsindustri. Prostitution ses som ett problem grundat i manligt begär och deras 

ekonomiska kapacitet att köpa sex och utnyttja kvinnor. Problemet är därför presenterat som 

mäns begär efter prostitution inom en marknadsekonomi (som driver både den inhemska och 

importen genom sexhandel av kvinnor för denna industri) (ibid).  

Attityder 
Invånare i länder där sexköp är kriminaliserat är mindre benägna till att köpa sex jämfört med 

i länder där man har legaliserat sexköp. Personer som värderar könsjämlikhet tenderar också 

att vara mindre accepterande gentemot sexköp i länder där sexköp är förbjudet, men mer 

accepterande gentemot sexköp i länder där bordeller är legalt (Johansson & Jakobsson, 2017). 

Det går också att se att invånare i länder där både sexköp och bordeller är lagliga, exempelvis 

Tyskland och Nederländerna, är mer positiva till att köpa sex, jämfört med invånare i länder 

där endast sexköp är lagligt, så som Storbritannien, Spanien, Danmark och Frankrike (ibid). 

Trots att dessa siffror speglar de attityder som stora delar av befolkningen har så kan de inte 

representera hela befolkningen. Det finns klara skillnader i attityder mellan urvalsgrupperna i 

de olika länderna, vilket kan reflekteras i, eller bero på, de juridiska ramverken. Det finns 

minst två argument för hur prostitutionslagstiftning påverkar sexhandel. Ett är att 

kriminaliseringen av prostitution ökar inflödet av sexhandelsoffer genom att trycka 

verksamheten under jorden. Den andra är att kriminaliseringen istället minskar efterfrågan för 

att köpa sex och därav blir ett sådant land mindre attraktivt för sexhandel (ibid).  

I och med ökningen av ‘gömd’ prostitution, exempelvis förflyttningen till internet, är det 

enligt Johansson & Persson (2004) många ledande auktoriteter som hävdar att sexköpslagen 

mest bara blev symbolisk, att den har haft en försumbar påverkan på den övergripande 

prostitutionen och bara förändrat balansen mellan synlig gatuprostitution och osynligt 

sexarbete. Både polis och åklagare menar dock att lagen avskräcker sexhandlare då det i 

Sverige är lägre antal sexhandelsoffer än i grannländerna.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning inte lyckats kartlägga exakt omfattning av 
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sexhandel och prostitution utan bara bekräftat att det är ett omfattande, växande och allvarligt 

problem. Den kommer troligen heller aldrig att lyckas göra det i framtiden heller då detta är 

en verksamhet som sker i det fördolda med stora mörkertal. Problemet är globalt och kopplar 

ihop länder, därför är Sverige inte fristående i sitt problem utan påverkas av andra länders 

situation. Forskning visar vidare att det handlar om kvinnoförtryck och diskriminering där det 

är socialt utsatta och fattiga som framförallt utnyttjas. Internet är en växande marknad och 

gatuprostitution har i stor utsträckning flyttats dit. Att svenska män köper sex är bekräftat, 

men att de framförallt gör det utomlands (Månsson, 1998, se. BRÅ, 2008:24, s.46). Trots vår 

normerande lagstiftning och jämställdhetsarbete så fortgår problemet. Dock har Sverige en 

avsevärt mindre problematik än många andra länder där lagstiftningen är mer liberal. 

Lagstiftning, normer och attityder verkar ha en betydande påverkan på detta fenomen. 

 

TEORETISK RAM 

Under arbetets gång kom vi över två olika teoretiska perspektiv rörande sexhandel och 

prostitution som skulle kunna betraktas som varandras motsatser, sexarbetarperspektiv och 

neoabolitionistiskt perspektiv (Carson & Edwards, 2011). Det ena vill legalisera prostitution 

och menar att det skulle bli säkrare för alla, medan det andra anser att det är ett brott som 

utnyttjar framförallt kvinnor i utsatta situationer.  

Bland de som förespråkar ett sexarbetarperspektiv finns det en viss meningsskiljaktighet med 

hänsyn till legitimiteten för samtycke inom prostitution. Vissa menar att prostitution sker helt 

i samförstånd, medan andra ser det som ett ’tunt’ argument med tanke på ekonomiska och 

sexuella ojämlikheter som kan påverka den prostituerades val. I det senare fallet så inser 

många att det inte är idealiskt, men att det också är de villkor som gäller för alla som 

prostituerar sig. Sedan är det en fråga om ifall prostitution orsakar skada och om detta kan 

göra samtycke olagligt. Förespråkarna förnekar inte att dessa risker existerar inom 

prostitution, men de anser att dessa är en stor del av resultatet av prostitutionens olagliga 

status. Vidare argumenterar dessa för att en legalisering av prostitution, tillsammans med 

förbättrad välfärd och införande av arbetslagar skulle göra samtycket mer meningsfullt. Det 

finns även de som menar att en legalisering av prostitution skulle bidra till mer kontrollerade 

miljöer där lagens skydd blir mer tillgängligt, samt att legalisering skulle förbättra både de 

prostituerades och ’kundernas’ hälsa, eftersom sexköpet skulle ske i en ren och säker miljö 

där det finns lagstiftade hälsorelaterade kontroller och stöd (Carson & Edwards, 2011). Det 

finns också en liberal syn som menar att kvinnor har rätt till sin egen kropp och då ska ha alla 

rättigheter att göra vad de vill med den. Dessa förespråkare menar att myndigheter bör värna 

om de prostituerades rättigheter. Detta skulle alltså vara fördelaktigt för dessa kvinnor och ge 

dem bättre förutsättningar och skydd. 

Vidare menar förespråkare för sexarbetarperspektivet att det är skillnad på sexarbete och att 

prostituera sig. För det första menar de att sexhandel beskrivs mer exakt som sexuellt slaveri 

eller tvångsarbete. Camreon & Newman (2007) menar att sexindustrin är en stark drivkraft 

för människohandel, men att de två inte är oskiljaktigt knutna till varandra. De menar att det 

kan finnas platser där prostitution existerar medan människohandel inte gör det. För det andra 

finns det inom sexarbetarperspektivet krav baserat på begreppet ’samtycke’. Här menas att 
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många prostituerade inte anser att de är offer för människohandel, utan som sexarbetare, och 

därför vill de ha rätten till att migrera som sexarbetare. Vidare påpekas en betoning på att 

sexhandelns särdrag bör minskas och mer fokus läggs på människohandel för alla ändamål. 

Om detta skulle ske så skulle det ge mer skydd till sexarbetarna och samtidigt minska stigma 

(ibid). 

Om man istället ser från ett neoabolitionistiskt perspektiv, även kallad ’den nordiska 

modellen’, på prostitution så argumenterar exempelvis Pateman (1998, i Carson & Edwards, 

2011, s. 67) att den enda rätt som skyddas i prostitution är ’mäns sexrättsliga rätt till kvinnors 

kroppar’ och således är prostitution en form av slaveri. Barry (1995, i Carson & Edwards, 

2011, s. 67) menar att kvinnligt underordnande skadar alla kvinnor och dess extrema form är 

just prostitution. Ett enande element inom neo-abolitionistperspektivet är att prostitution i sig 

självt är förtryckande och utnyttjande eftersom det skadar kvinnor. Hoigard & Finstad (1992, 

i Carson & Edwards, 2011, s. 67) visar i deras norska studie att prostituerade kvinnor 

upplevde psykiska skador såsom störning i associationsförmågan, stress, skadad självkänsla 

och depression. Farley (2006) menar att prostitution resulterar i posttraumatisk stress för 

många kvinnor, även i sammanhang där det inte är en kriminell praxis. Således argumenterar 

Dempsey (2010) att prostitution härrör från sexuell diskriminering, sexism och kvinnohat 

samt att det vidmakthåller dessa patriarkala strukturer och ojämlikheter. Med hänsyn till 

resultaten är ett vanligt tema att normaliseringen av prostitution genom lagstiftning och 

omarbetningen till att anses som ett arbete, skadar de prostituerade kvinnorna och vidare 

frambringar ojämlikhet genom att validera mäns rätt att köpa kvinnors kroppar och/eller 

acceptera gamla sexuella normer av manlig sexdrift (Carson & Edwards, 2011). 

Prostitution ses inte bara vara kopplad till sexhandel, utan vara en av dess främsta orsaker. 

Detta då prostitutionssindustrin ses stimulera själva infrastrukturen av sexhandel. Därför 

menar Farley (2006) att den teoretiska skillnaden mellan sexhandel och prostitution helt 

enkelt inte existerar i verkligheten. På så sätt kan mäns efterfrågan för sexhandel inte skiljas 

från efterfrågan på prostitution. Bindel (2006, se Carson & Edwards 2011, s. 68) menar att 

det därför även är svårt att dra en linje mellan tvångsprostitution och sexarbete som val. 

 

METOD 
Detta ämne valdes för studien eftersom vi tänker att det är ett både aktuellt och viktigt 

problem att belysa i vårt samhälle. Vi hade önskat att vi haft möjlighet att gå ännu djupare 

inom området men då den avsatta tiden inte var så lång fick vi begränsa arbetet mycket. Vi 

valde att avgränsa studien till Sverige och att fokusera på de personer som jobbar med att 

förebygga och bekämpa sexhandel och prostitution och hjälpa de utsatta.  

Vid val av undersökningsmetod så valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökning. En 

kvalitativ undersökning riktar i stort sett in sig på ord (t.ex. intervjuer) och hjälper till en 

djupare förståelse av ett problem/fenomen, medan en kvantitativ undersökning fokuserar mer 

på siffror (t.ex. enkäter) (Bryman, 2016). Eftersom vi ville undersöka myndighetspersoners 

och ideella organisationers perspektiv på sexhandel och prostitution så valde vi just en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att kunna få en djupare förståelse av deras 
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perspektiv. Hade vi använt oss av en kvantitativ metod så hade vi kunnat komma i kontakt 

med fler yrkesverksamma personer och på så sätt kunna generalisera i större utsträckning. Vi 

valde dock att genomföra en intervjustudie så att intervjupersonerna skulle kunna berätta mer 

fritt och beskrivande om deras perspektiv och deras erfarenheter. 

Till en början var vår önskan att göra en undersökning där vi skulle intervjua de personer som 

har varit eller är utsatta för sexhandel och prostitution, men vi insåg ganska snabbt att det 

skulle vara enklare både etiskt och rent praktiskt att intervjua personer som arbetar för att 

bekämpa detta problem istället för de som är utsatta. Dessa människors erfarenheter av både 

möten med utsatta och förövare samt deras arbete och bekämpning har utrustat dem med 

mycket viktig kunskap att tillföra på området och även en övergripande bild av situationen. 

Vi tänkte att deras perspektiv kanske inte har lyfts fram i större utsträckning på detta samlade 

sätt tidigare och därför ville vi ge dem utrymme. Detta gjorde vi genom att med öppna frågor 

och ganska lös styrning låta dem uttrycka sina uppfattningar fritt i intervjuform. 

Urval 
Vår urvalsmetod har bestått av ett så kallat målstyrt urval. Med målstyrt urval så menas att vi 

som genomför studien på ett strategiskt sätt väljer ut intervjupersoner som är relevanta för det 

problemområde vi har valt att undersöka (Bryman, 2016). Vid användande av ett målstyrt 

urval så kan man inte generalisera resultatet till en population. I vårt fall är inte det heller 

meningen, utan vårt syfte var att ta reda på vilka perspektiv myndigheter och organisationer 

har på sexhandel och prostitution i Sverige. Genom att få så stor variation som möjligt bland 

våra intervjupersoner så kan vi få en större bild av hur dessa ser på det aktuella problemet. Vi 

vände oss till personer som arbetar inom kommun och länsstyrelse både på legal nivå och de 

som har direktkontakt med både offer och förövare. Vi intervjuade även personer som arbetar 

inom organisationer som arbetar med skydd, hjälp och rehabilitering för offren samt de som 

jobbar förebyggande och upplysande inom ämnet.  

Datainsamling 
I och med att vi utgår från Umeå så befarade vi att vi skulle bli ganska begränsade till vilka 

organisationer och myndigheter som fanns att tillgå häromkring. När vi skulle välja ut 

personer att intervjua så började vi med att kartlägga olika organisationer för att se vilka som 

skulle vara relevanta för vår studie. I Umeå fann vi ett antal både bland myndigheter och 

ideella organisationer. Vi skrev ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi förklarade vilka vi 

var och vad syftet med vår studie var. Därefter skickade vi ut informationsbrevet via mail till 

de personer vi skulle vilja intervjua med en förfrågan om de ville ställa upp på en intervju. Av 

de vi skickade ut förfrågan till så var det fyra personer som arbetade på myndighet och en 

som arbetade på en ideell organisation som ville ställa upp på en intervju.  

Eftersom vi tycker att det här är ett viktigt och aktuellt ämne så ville vi få ett bredare 

perspektiv på problemet. Därför valde vi att även rikta in oss till myndigheter och ideella 

organisationer i södra Sverige för att få ett ännu bredare perspektiv. Vi letade upp relevanta 

organisationer som vi ville få kontakt med och skickade mail med informationsbrev och 

förfrågan om en intervju till fem olika myndigheter och ideella organisationer, varav det till 

slut var tre ideella organisationer som kunde ställa upp på en intervju. Till en början hade vi 

tänkt åka ner till södra Sverige för att träffa personerna intervjupersonerna personligen. 
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Anledningen till att vi ville träffa dem personligen, istället för att göra en telefonintervju, var 

att vi ansåg att ett personligt möte skulle ge en större bredd samt ett bättre flyt i samtalet. Det 

hade varit möjligt att urskilja ansiktsuttryck och framförallt att det kunde bli mer personligt 

och på så sätt gynna samtalet samt att det förmodligen skulle bli mindre formellt. Tyvärr så 

blev det inte möjligt för oss att resa söderut, men vi bestämde oss för att ändå genomföra 

intervjuerna via telefon för att få ta del av dessa personers perspektiv. De intervjupersoner 

som fanns i Umeå kunde vi träffa personligen på deras arbetsplatser. Sammanlagt blev det 

åtta personer som intervjuades och intervjuerna varade mellan 30 och 75 min. Att få prata 

med personer som helhjärtat har engagerat sig i dessa frågor och möter problemet personligen 

ser vi medföra ett berikande djup i perspektiv jämfört med att endast läsa nedskrivna 

rapporter och fakta. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Med det menas att vi utformade en 

intervjuguide (se bilaga 2) där vi hade valt ut olika frågeområden som vi vill beröra under 

intervjun. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att även fast vi som intervjuar har 

skrivit ner vissa frågor som vi vill ha svar på, så kan vi ställa frågor som dyker upp under 

intervjun och de frågor som vi redan har skrivit ner behöver inte komma i en viss ordning, 

utan intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren och vi kan ställa frågorna utefter det 

(Bryman, 2016). 

Innan intervjuerna genomfördes så läste vi in oss lite mer på ämnet sexhandel och 

prostitution. Vi märkte ganska snabbt att vi hade svårt att begränsa oss till vårt syfte då det 

finns en bredd av intressanta fakta och artiklar om detta fenomen. Materialet som vi valde att 

läsa in oss på bestod bland annat av vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, där exempelvis 

VK (Västerbottens Kuriren) har gjort en artikelserie om sexhandel och prostitution i Umeå, vi 

har läst avhandlingar, rapporter från polisen och länsstyrelsen, läst på olika hemsidor, lyssnat 

på podcasts samt läst kriminalinspektör Simon Häggströms böcker “Skuggans lag” 

(Häggström, 2016) och “Nattstad” (Häggström, 2017) där han skildrar den verklighet han och 

hans kollegor möter i deras dagliga arbete mot prostitution i Stockholm.  

Databearbetning och arbetsfördelning 
För att analysera datamaterialet från intervjuerna valde vi att använda oss av kvalitativ 

innehållsanalys (Bryman, 2016). Denna typ av analys går ut på att analysera det insamlade 

datamaterialet och sedan leta efter bakomliggande teman. För att göra detta så transkriberades 

intervjuerna ord för ord som sedan samlades i ett dokument. Efter transkriberingen läste vi 

igenom materialet ett flertal gånger för att begrunda och analysera det som sagts. Vi 

samtalade om genomgående likheter och beröringspunkter som vi hittat i alla intervjuer, för 

att utifrån dessa hitta teman och röda trådar (ibid). Därefter diskuterade vi och kom fram till 

fyra teman som vi uppfattade vara de områden som intervjupersonerna särskilt lyfte fram: 

Diskriminering, Offer, Utveckling & Utmaningar samt Samverkan & Resurser. Efter 

tematiseringen valde vi ut citat som vi tyckte återspeglade och berörde de teman vi hade valt. 

Dessa citat lade vi in under våra teman och arbetade därefter ihop en text av resultatet som 

återspeglade intervjuerna så som vi uppfattat dem. Texterna under varje tema delades upp 

genom underrubriker som förtydligade de olika områdena som berördes under varje tema.  

Vi har fördelat arbetet jämnt mellan oss författare. Alla intervjuer gjordes tillsammans och 
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sedan transkriberade vi hälften var av intervjuerna. Vi satt för det mesta tillsammans och 

arbetade, förutom vid de tillfällen då vi kunde delegera ut konkreta uppgifter oss emellan som 

vi kunde göra på egen hand som inte behövde diskuteras eller bollas med varandra. Inläsning 

på området gjorde vi var för sig, men vi lade ner ungefär lika mycket tid var. Vi har även 

jämt fördelat upp skrivandet genom att författa olika delar var men har bearbetat texten 

tillsammans. Samarbetet har fungerat mycket bra där båda tagit ansvar och arbetat seriöst. Vi 

har motiverat och uppmuntrat varandra. 

Etiska överväganden 
När man ska genomföra en samhällsvetenskaplig studie så finns det vissa etiska principer att 

ta ställning till (Vetenskapsrådet, 2019). Dels ska de personer man intervjuar inte lida skada 

eller på något sätt uppleva obehag genom att medverka i studien. Vi som genomför studien 

får inte heller inkräkta på intervjupersonernas privatliv. Skulle intervjupersonerna däremot 

självmant välja att berätta någonting privat så är det upp till dem själva. Redan i skedet när vi 

kontaktar de personer som vi vill intervjua så måste vi förhålla oss till informationskravet. 

Med det menas att vi ska informera intervjupersonerna om studiens syfte, att deras deltagande 

är frivilligt, att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill utan att behöva tala om 

anledningen till avbrottet samt att vi kommer att hantera materialet med största möjliga 

konfidentialitet (konfidentialitetskravet) och inte använda oss av namn eller något annat som 

skulle kunna kopplas till just den personen. Samtyckeskravet innebär att de personer som vi 

intervjuar själva får bestämma om de ska medverka eller inte. Vi frågade, som nämnts ovan, 

också innan intervjuernas början om vi fick lov att spela in intervjuerna så att vi lättare skulle 

kunna bearbeta materialet efteråt, vilket samtliga intervjupersoner godkände. Till sist så har 

vi nyttjandekravet som innebär att det material som vi samlar in från intervjuerna endast 

kommer att användas till denna studie. Om vi skulle vilja använda materialet till någonting 

annat så måste vi kontakta de berörda personerna som då får ge sitt samtycke till att 

materialet används till ytterligare en studie. Även här måste intervjupersonen få reda på vilket 

syfte den nya studien har (ibid).  

Stärkande för vår studies trovärdighet är att det som framgick i tidigare forskning, 

kunskapsöversikten, även speglas i resultatet som vi fick fram av intervjuerna. Att dessutom 

samtliga intervjupersoner hade en samlad syn på problemet och bekräftade varandra ökar 

också studiens reliabilitet och validitet. Vi upplevde samtliga som ärliga och öppenhjärtliga 

mot oss.  

Reflektioner  
Under arbetets gång så reflekterade vi över att det kanske hade varit bra att skicka ut våra 

intervjufrågor i förväg till intervjupersonerna. Detta för att ge dem möjligheten att hinna 

tänka och fundera över svaren istället för att komma med svar direkt i intervjun. Det hade 

kanske gett dem en mer rättvis möjlighet att utveckla sina svar. En annan sak vi reflekterade 

över efter att vi hade genomfört intervjuerna var att ifall någon av intervjupersonerna inte 

hade velat att vi spelade in intervjun så hade ingen av oss tänkt ut vad vi i så fall skulle göra. 

Vi var så inställda på att alla skulle gå med på att intervjun spelades in att vi aldrig 

reflekterade över att det skulle kunna hända förrän vi var klara med alla intervjuer. Detta är 

någonting som vi kommer att tänka på och ha med oss till nästa gång vi ska genomföra en 
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intervju.  

Tyvärr fick vi oss en tråkig överraskning efter vår första telefonintervju. När vi skulle spela 

upp och lyssna på den så visade det sig att samtalet inte hade blivit inspelat, trots att 

inspelningsikonen lyste under intervjun. Detta satte oss i en oväntad situation. Vi gick 

omedelbart igenom intervjuguiden och noterade intervjupersonens svar så gott vi båda kunde 

komma ihåg. Dock gjorde detta oss osäkra, tänk om vi mindes eller uppfattade någonting fel, 

vilket skulle kunna påverka analysen. Vi bestämde oss därför att maila intervjupersonen de 

frågor som vi ansåg viktigast och be denne att skriva ner svaren och skicka till oss. Till vår 

besvikelse hade dock intervjupersonen inte möjlighet att göra detta. Detta medförde att vi inte 

kunde ta med citat från denne samt att vi inte kunde använda lika mycket av informationen 

från denna intervju i vår uppsats eftersom vi inte ville riskera att förmedla felaktig 

information. 

Under våra intervjuer tyckte vi oss se en övergripande samstämmighet mellan de olika 

organisationerna och intervjupersonerna om synen på problemområdet sexhandel och 

prostitution. Intervjupersonerna lyfte liknande saker med olika uttrycksätt och även om de 

betonade lite olika så upplevde vi att de hade relativt lika uppfattningar. Givetvis påverkar 

deras yrken och roller sättet att se på problemet och därav vilka metoder som används. 

Myndighetspersoner som sitter på kontor kanske ser mer övergripande på situationen och tar 

tid för rapporter och utvärderingar, medan fältpersoner som kvinnojour och polis möter offer 

och förövare personligen vilket kräver direkt agerande och resurser. De ser allvaret framför 

ögonen och möter förövare och offer ansikte mot ansikte. Organisationer som arbetar 

förebyggande kan betona att gå till roten av orsaker till att sexköp uppstår och pågår och 

arbetar då genom utbildning och medvetandegörande.  

 

RESULTAT & ANALYS 

I våra intervjuer kunde vi urskilja en röd tråd av gemensamma ämnen som på olika sätt lyftes 

upp av deltagarna. Vi sammanfattar det som framkommit i följande fyra teman: 

Diskriminering, Offer, Utveckling & Utmaningar, samt Resurser & Samverkan. Dessa teman 

beskriver vi här under. Vi har valt att använda oss av många citat då vi anser att citaten är 

talande och uttrycker viktiga kärnpunkter som framkom vid intervjutillfällena. Under tema ett 

och två besvarar vi framförallt frågeställning 1 och under tema tre och fyra frågeställning 2 

och 3. Då intervjupersonerna fokuserade en hel del på just offer och förövare, så gavs också 

dessa mycket utrymme i resultatdelen till dessa eftersom de framställdes utgöra en viktig 

aspekt i frågan. 

Intervjuperson 1 Ideell organisation Hjälpande och 

rehabiliterande för offer 

Intervjuperson 2 Myndighetsperson  Legal nivå 

Intervjuperson 3 Myndighetsperson  Legal nivå 

Intervjuperson 4 Myndighetsperson  Operativ som möter både 



13 
 

offer och förövare 

Intervjuperson 5 Myndighetsperson Operativ som möter både 

offer och förövare 

Intervjuperson 6 Ideell organisation Hjälpande för offer 

Intervjuperson 7 Ideell organisation Förebyggande/upplysande 

för samhället 

Intervjuperson 8 Ideell organisation Hjälpande och 

rehabiliterande för offer 

 

Tema 1 - Diskriminering  
Ett gemensamt synsätt och perspektiv bland samtliga intervjupersoner är att sexhandel och 

prostitution i grunden utgör diskriminering på flera olika nivåer. Framförallt vad gäller kön, 

etnicitet, tillgångar och social status. Det nämndes att faktorer som stimulerar diskriminering 

är utsatthet, förtryckande normer och värderingar samt pengar.  

Diskriminering på grund av kön och utsatthet 
Det framkom under intervjuerna att prostitution och sexhandel handlar om diskriminering då 

människor får sin integritet kränkt och fråntas känslan av värdighet. Diskriminering kan 

uttrycka sig på många olika sätt. Ett av dem är könsdiskriminering.  

”Och så sen är det ju mäns vilja att förtrycka… ska man nu vara ärlig så är det ju så. 

Det finns ju inte en enda kvinna som är dömd för köp av sexuell tjänst i Sverige, än så 

länge.” (Intervjuperson 4) 

Det framgick faktorer som kvinnoförtryck - varför är det en övervägande dominans av just 

kvinnor/tjejer som säljs? En dålig och osund människosyn sågs möjliggöra för att en person 

överhuvudtaget ska överväga att köpa någons kropp. Tanken att köpa en kvinnas kropp säger 

något om hur man ser på andra människor och att köparen på det sättet också sätter sig själv i 

ett överläge. En del av grundsynen bland intervjupersonerna (och i enlighet med svensk 

lagstiftning) är att prostitution är en form av våld mot kvinnor/tjejer. Det är en exploatering 

av kvinnors/tjejers värde och kroppar.  

Intervjuare: “Vad tror du det är som gör att efterfrågan att köpa sex är så hög? 

Intervjuperson: ”Den taskiga människosynen och den synnerligen dåliga kvinnosynen 

där då. Att det fortfarande finns dom som har taskig människosyn. Man köper inte 

sexuella tjänster om man har reflekterat över det och liksom har en schysst syn på 

människor.” (Intervjuperson 5) 

Det är en förvrängd syn på en del människor, och kvinnor/tjejer i synnerhet, som sågs ligga 

till grund för att rättfärdiga ett sexköp, eller med andra ord, övergrepp. Att det handlar om 

djupt rotade normer och värderingar.   

Det uppmärksammades att majoriteten av de som utsätts för sexhandel och prostitution ligger 

just i underläge. Vad gäller kunderna så är det oftast de som har pengar, även om det 

förekommer att fattiga unga killar också köper. Faktorer som sågs öka risken ytterligare för 
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att utsättas för denna typ av diskriminering är att befinna sig i utsatthet såsom fattigdom, 

social utsatthet, psykisk ohälsa, missbruk, att vara våldsutsatt samt att tillhöra en 

minoritetsgrupp. Personer som befinner sig i en eller flera av dessa situationer är de som 

framförallt utnyttjas, både i prostitution och sexhandel. Att ha blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp tidigare i livet klargjordes vara en dominerande och återkommande erfarenhet 

bland de som blir prostituerade. 

En intervjuperson nämnde att de ser många som kommer från exempelvis fattigare EU-länder 

eller liknande och att det där kan finnas en internationell samverkan inom kriminella nätverk. 

Där handlar det om direkt utsatthet. De kriminella nätverken drar nytta av de öppna gränserna 

i Europa. Intervjupersoner nämnde just den fria rörligheten som en stor problematik när det 

gäller organiserad brottslighet och att när man tittar på sexhandeln globalt så kan man se spår 

från koloniala strukturer. En intervjuperson frågade varför det i ett land som Kanada är just 

kvinnor/tjejer från ursprungsbefolkningar som hamnar i prostitution, i Afrika bara svarta 

kvinnor/tjejer och i Europa mest bara migranter. Intervjupersonen menade att det alltså till 

stor del handlar om globala strukturer som gör att vissa, både vad gäller kön, men även andra 

former av diskriminering blir utsatta. Rasismen och annat gör att vissa är betydligt mer 

överrepresenterade i den globala sexhandeln, såsom exempelvis minoritetsgrupper. 

Förtryckande normer och värderingar 
Normer och värderingar återkom som bakomliggande faktorer för diskriminering. Det 

framkom att förövarna kan komma från vitt skilda sammanhang med varierande 

personligheter vilket gör det svårt att hitta ett gemensamt mönster av vilka de är. Det 

nämndes att man kan förvånas över vilka typer av människor som kan köpa sex. Att det till 

exempel kan vara familjepappor med bra och välbetalt arbete som har ett allmänt fint ansikte 

utåt.  

”Det är en ganska stereotyp bild att det är en viss typ av man som gör sånt här och 

utnyttjar en viss typ av kvinnor, men så är det ju inte riktigt.”(Intervjuperson 1) 

Med detta citat utmanas förutfattade meningar om vilka som är förövare, att de kanske 

inte lever upp till en viss skurkbild utan kan vara ’vanligare Svenssons’ än många kan 

föreställa sig. 

“Sen är det ju också fattigdom, globalisering, arbetslöshet osv. men det är ju också en 

stor fråga kring attityder, det handlar ju om attityder och inställning, jämställdhet och 

normer och så. Och det ser man ju också i forskning, en sexköpare kan ju på ytan och i 

samhällsspegling vara vem som helst, men på insidan så är man inte vem som helst. Då 

har man oftast en uppsättning attityder som är ganska gemensamt för samtliga 

sexköpare och de attityderna är gärna då sexistiska, ojämställda och rasistiska.” 

(Intervjuperson 7) 

Dessa normer, värderingar och attityder tolkar vi uppfattas som en kanske mer gemensam 

nämnare hos förövarna än deras personligheter. Alltså att det pekades på att den kvinnosyn 

och värderingar som dessa bär är en förenande faktor hos förövarna. Som nedanstående citat 

visar så verkar förövarna ha värderingar av att få ta sig rätten över kvinnors/tjejers kroppar 

och att detta bottnar i värderingsstrukturer.  
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“Den här idén eller tron att män har rätt till kvinnokroppar och det, är nånting. De här 

patriarkala strukturerna måste hela tiden bekämpas och vi kan inte bara luta oss 

tillbaka utan det är någonting som ständigt måste motverkas...Det här med samtycke. 

Det här med liksom utsatthet, makt osv. såna ämnen måste, måste komma upp både 

hemma och i skolan.” (Intervjuperson 8) 

Det pekades på att en grundläggande förvrängd människosyn möjliggör för en person att 

överhuvudtaget överväga tanken att köpa sex. En intervjuperson underströk tydligt att 

maktbegäret hos män är en basal faktor för att köpa en kvinna. Att få utöva makt för att 

bestämma över henne. Rätten att köpa en människas kropp, att få bestämma vad personen ska 

göra med syftet att tillfredsställa ens egna begär. Att makt uttrycker förtryck och därmed 

diskriminering. Genom pengar kan man styra en person, men också, när förövaren betalar för 

en tjänst som varar en bestämd tid så innebär det att köparen inte heller har något ansvar eller 

skyldighet för vidare uppföljning av kontakten och relationen med kvinnan. 

“Mycket är ju den här maktbiten, att man tycker att det är ganska häftigt att betala för 

någonting. Någon sade att man betalar för att den här människan ska gå därifrån.” 

(Intervjuperson 4) 

Diskriminering på grund av pengar 
Att sexhandeln på ett eller annat sätt blir en fråga om klass och tillgångar markerades också. 

Att diskriminering sker på grund av brist på resurser och ekonomiska förutsättningar. Det blir 

maktutövning genom överläge vad gäller pengar, tillgångar eller kön som i sin tur förtrycker 

de som inte har samma möjligheter och resurser, de som inte har lika fördelaktiga 

förutsättningar och omständigheter. 

“Å det är ju inga medelålders svenska män som är överrepresenterade när det gäller 

att sälja sexuella tjänster. Utan de flesta är ju dom som är mest marginaliserade i 

samhället som är utsatta i det här. Och att man inte reflekterar över det, det fria valet. 

Jamen vad är valet då? Mer fokus på det tänker jag väl vore bra än det här ständiga 

reportaget om ’den lyckliga horan’ som många tidningar gärna lyfter upp som ett 

snaskigt ’ja vi vet inte vad som ligger bakom det här. Det är liksom den här personens 

erfarenhet’. Men det är inte vår erfarenhet vi som jobbar med det här. De flesta av de 

mår dåligt av det här. De flesta av de personer som jag har frågat ’skulle du haft sex 

med den här personen om du inte fick någon ersättning?’ – ’Aldrig i livet!’. Då tänker 

jag att, ja då är det kanske felfokuserat att man tar sig den här rätten och ja att man 

har funderat kring det.” (Intervjuperson 5) 

En tydlig och dominerande faktor för sexhandeln som uppmärksammades var pengar. Hur 

människor drivs av pengabegär. Att det alltid är någon som tjänar stora summor på detta, 

såsom hallickar och människohandlare. 

“Jag skulle väl säga att de faktorer som driver sexhandeln är ju sexköp, alltså 

efterfrågan, dvs. att personer överhuvudtaget är beredda att betala för sex. Det är ju 

det som gör att det blir lönsamt och att då människohandlare och hallikar ger sig in i 

den här branschen.” (Intervjuperson 1). 

Det framkom att det handlar om enorma summor pengar som är i rörelse inom denna bransch, 
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och det är de som sitter högst upp i ledet som får del av det mesta. Liksom tidigare forskning 

också uppskattat verkar det handla om enorma summor (Kara, 2017). Men bristen på pengar 

är också en avgörande faktor. För de utsatta så driver, eller tvingar, den in personer i 

sexhandel och prostitution. Pengar styr alltså på olika sätt och vis.  

“Nämen när man ser i Tyskland där det är legaliserat är det liksom att en av fyra män 

köper sex. Tror ni att en av fyra kvinnor tycker att det här är en fantastisk 

arbetsmarknad? Nä, så vart hämtar man de här kvinnorna? Jo några av Europas och 

världens fattigaste länder.” (Intervjuperson 5) 

Från temat diskriminering kommer vi naturligt in på utsatthet. Det har klargjorts att 

utnyttjande och förtryckande ses vara vitala bitar i problemområdet och då ville vi ta reda på 

mer på om vilka det är som blir dessa utsatta, de som blir offer för diskriminering och 

förtryck. Vi undrade vilken bild som intervjupersonerna har fått om vilka offren är, vad som 

leder dem till att hamna i prostitution och sexhandel, samt om det finns några utmärkande 

faktorer för detta. 

Tema 2 - Offer 
Vad gäller de kvinnor och tjejer som säljer sig så var intervjupersonernas uppfattning att 

dessa befinner sig i utsatta situationer och är brottsoffer snarare än ”lyckliga och fria horor” 

vilket också är en förekommande bild. Här nedan beskrivs den erfarenhet och syn som 

intervjupersonerna har angående de individer som blir utsatta för sexhandel och prostitution 

och varför de hamnar där. Det framgick att det ofta finns några genomgående tendenser för 

att just dessa hamnar i prostitution. En del gemensamma nämnare framkom under 

intervjuerna, men dock skymtas även en oförutsägbarhet. Det uppmärksammades att det finns 

bakomliggande faktorer till att en kvinna eller tjejer säljer sig, och att man behöver titta 

djupare för att se vilka anledningar som driver dessa in i prostitution eller människohandel. 

En gemensam nämnare som lyftes är att befinna sig i en utsatt situation.  

“Det som är en gemensam nämnare är väl att man är i en väldigt utsatt situation så att 

det är ens enda alternativ, att man känner så, även om det kanske inte är det, men det 

är så det känns i alla fall. Att man förstår att det inte är en viss typ av kvinna som 

hamnar i det och att det inte är en viss typ av man som betalar för de här övergreppen. 

Utan det kan vara från alla samhällsskikt...” (Intervjuperson 1) 

Det pekades på att det nog inte är ett så fritt val som kanske media och andra kan ge ett 

intryck av, eller som kanske sexköparna själva intalar sig för den delen. Till exempel 

uppfattningen att kvinnan tycker om att ligga med köparen eller att sälja sig för henne skulle 

vara en möjlighet att bli självständig. Många kanske intalar sig detta istället för att öppna upp 

ögonen för att ta frågan djupare och titta på bakomliggande faktorer. Att det finns tryckande 

anledningar och orsaker att en kvinna eller tjej går med på att utnyttjas genom att sälja sig. 

“För det märker jag när jag är ute på hotell och även bland mina kollegor och 

kompisar, så har de stannat vid tanken att ”okej, man får sälja sex” ”det där ska inte vi 

ha något att göra med för att det är två vuxna människor” ”man har ju ett fritt val” 

och den biten. Och stannar man där då är man ju nöjd, då finns ju inte problemet. Men 

går man vidare och tänker vad det är som gör att den här människan gör det, och är 
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det verkligen så frivilligt när det är pengar inblandat? För det kan jag säga, att alla 

som jag har pratat med, om jag ställer frågan ‘Skulle du ha varit med den här mannen 

om han inte hade haft pengar?’ ‘Nej aldrig’ säger de. Ingen tycker att det är bra. Hade 

det varit så himla bra och så himla trevligt så då skulle du också ha sett folk från 

överklassen som håller på med det också. Nu är det ju inte det, utan nu är det ju… det 

är ju jättemycket psykisk ohälsa, det är mycket självskadebeteende, det är mycket 

missbruk. Och sen är det ju människohandel framförallt. Framförallt i de utländska 

kvinnorna. Alla säger ju att de är independent och att de jobbar självständigt. Men det 

faller ju… jag kan tycka att det är ju i det närmaste orimligt att en tjej i 20-årsåldern 

som inte kan engelska eller svenska, ska kunna ta sig från Nigeria, till ett hotell i 

Umeå” (Intervjuperson 4) 

Här pekas på att de som säljer sex inte tycker om det eller njuter av det. Det visar återigen att 

de som säljer vanligtvis befinner sig i en utsatt situation. Det kan vara barndom och 

familjerelationer präglade av misshandel och missbruk som har lett dessa kvinnor/tjejer till 

social utsatthet. Denna utsatthet öppnar upp för att sälja sig och kvinnorna/tjejerna blir, på 

grund av sina omständigheter, offer för de som utnyttjar deras tillgänglighet. Detta stärker det 

som påvisades i kunskapsöversikten att prostitution för vissa kvinnor/tjejer kan vara ett sätt 

att fly verkligheten eller söka substitut för ett tomrum eller att komma bort från destruktiva 

förhållanden (BRÅ, 2008:21). 

“Och vi har sett ändå att det finns en röd tråd mellan alla de här och det är just då 

trauma, det vill säga konsekvenser av våld och det dom har upplevt under tiden i 

prostitution men även tiden innan. Så många har blivit utsatta för sexuellt våld innan 

dom tar steget ut till prostitution och pornografi.” (Intervjuperson 8) 

Det uppmärksammades att tidigare upplevelser av, eller pågående utsättning för, våld 

tenderar att leda kvinnor/tjejer in i prostitution. Att erfarenheter av att bli sexuellt utnyttjad 

kan bana väg för att sälja sin kropp. Vi tänker att dessa våldserfarenheter påverkar 

kvinnans/tjejens självbild. Att hon ser ner på sig själv och därför ännu lättare blir ett offer 

som accepterar dålig behandling då hon kanske inte vågar tro något bättre om sig själv eller 

att hon skulle förtjäna att behandlas bättre. En dålig självbild utstrålas nog också på olika vis 

hos en person vilket skulle kunna locka ‘utnyttjare’ eftersom de kan se att hon är ett ‘lätt’ 

offer.  

Det betonades under samtliga intervjuer att grunden för sex är att det sker med samtycke, 

men när samtycket köps bort resulterar det i något som betraktas som övergrepp. Detta 

medför då samtidigt att mannen inte är att betrakta som köpare utan en som begår övergrepp 

och den utsatta kvinnan/tjejen blir därmed ett offer. Detta skiljer sig mot en förekommande 

syn att kvinnan/tjejen skulle vara självständig som valt detta som sin karriärsväg. Angående 

huruvida det är två personers självmant, fria val nämner en annan intervjuperson följande 

som också antyder på att det handlar om att överskrida gränser: 

“Jag tycker även att det är viktigt att benämna det för vad det är och det är ju 

övergrepp. För det har ju ingenting med sex att göra, för sex sker ju med samtycke, och 

det här är ju inte ett samtycke. Man betalar bort samtycket... Jag tycker också att det är 

viktigt att inte prata om sexköpare, för de är inga köpare, utan det här är ett brott, så 
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de är egentligen brottslingar. “(Intervjuperson 1) 

Det framkom under intervjuerna att man i media har kunnat läsa om ‘Den lyckliga horan’, 

hon som försörjer sig under studietiden för att inte behöva ta lån och skuldsätta sig och tycker 

att det är ett bra “extrajobb”. Det finns även filmer som handlar om prostitution där kvinnan 

möter en man som köper henne och de sedan blir kära i varandra och kvinnan lever ett 

lyckligt liv tillsammans med mannen. Båda dessa typer av framställningar av prostitution 

sågs bidra till en romantisering och glamourisering av problemet. Det lyftes att Poliser och 

andra organisationer som personligen träffar dessa utsatta kvinnor/tjejer berättat att de inte 

har träffat någon kvinna som gillar att sälja sex. Några intervjupersoner uppmärksammade att 

vissa i vårt samhälle hävdar att det är två vuxna människors val, men att man kan fråga sig 

om det verkligen är ett så fritt val när pengar är inblandade. Det finns även förövare som 

anser att de gör en slags samhällstjänst gentemot kvinnorna/tjejerna när de köper sex av dem. 

De resonerar med att ‘jag ger ju henne pengar och är snäll mot henne, det är väl bättre än att 

någon kommer och misshandlar henne?’. Denna typ av resonemang sågs vara farliga och 

normaliserande. Att man istället bör fundera på varför dessa kvinnor/tjejer befinner sig i 

prostitution och de underliggande orsakerna bakom. Dessa kvinnors/tjejers brist på 

valmöjligheter menades göra att de i princip bara får acceptera och finna sig i en sådan 

utsatthet. Intervjupersonerna pekade också på en stor bredd av människor som blir utsatta. 

Det kan vara såväl en svensk student eller en rumänsk fattig migrant med hallicken till 

pojkvän.  

Svårigheter att ta emot hjälp 

Det uppmärksammades att många av de kvinnor/tjejer som prostituerar sig har svårt att söka 

eller ta emot hjälp på grund av rädsla för hallickarna. Tidigare kunde dessa hallickar få 

kvinnorna/tjejerna att stanna kvar genom fysiskt våld, men idag att det är mycket svårare att 

sälja en kvinna som tydligt märkts att hon har blivit misshandlad. Därför utövar nu 

hallickarna mer psykiskt våld, ofta i form av hot om att de ska ta kvinnans syster eller att ge 

sig på hennes familj om hon skulle försöka rymma.  

“Ofta har de väldigt, väldigt stor hotbild. Hallickarna har en stark hållhake på dessa 

kvinnor. T.ex. ‘om du hoppar av nu så kanske jag hämtar din lillasyster’ eller ‘du är ju 

skyldig mig 80 000’ och den där skulden som ofta finns, man har ingen chans att betala 

tillbaka det...Så det är jättesvårt att motivera för sig själv att lämna det. Så därför är 

det också en jättesvår grupp att nå. Det är många som inte kan se någon utväg. ” 

(Intervjuperson 4) 

En grupp som lyftes fram som extra svårhjälpt och utsatt var nigerianska kvinnor/tjejer 

och det gavs tydliga anledningar för det, att människohandlarna till exempel känner till 

kvinnans/tjejens familj och på så sätt hotar de att göra dem illa. Många av de nigerianska 

kvinnorna/tjejerna utsätts för så kallade Voodoo-ritualer, där det läggs en förbannelse över 

kvinnan och hennes familj, vilket i sin tur gör att kvinnan inte vågar rymma. Detta 

försvårar för myndigheter och organisationer att kunna hjälpa dessa kvinnor/tjejer och blir 

ett stort dilemma. För en som inte tror på förbannelser och Voodoo är det kanske lätt att 

sitta och försäkra en rädd kvinna om att ingenting kommer att hända, men då hela hennes 

familj och det samhälle hon kommer ifrån tror på detta så är det inte alltid så enkelt att 
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övertyga henne. Det berättades också att många av kvinnorna/tjejerna inte heller har någon 

större tillit till myndigheter. Det kan bero på korruption i hemlandet eller att kvinnan/tjejen 

har blivit slussad runt olika myndigheter även här i Sverige för att ingen riktigt vet vilken 

hjälp som behövs.  

Komplexa och farliga omständigheter 
Under intervjuerna framkom det att offren ofta befinner sig i komplexa situationer som kan te 

sig på flera vis. Då majoriteten av de som kommer till Sverige för sexhandel är från fattigare 

länder så har de en situation i hemlandet att ta hänsyn till. Det kan vara extrem fattigdom och 

förväntan från familjen att försörja dem. Att återvända till sitt land kan också vara skambelagt 

för kvinnan då det kanske inte har framkommit för hennes familj att hon är prostituerad. Om 

kvinnan skulle vilja stanna i Sverige har hon dessutom svårt att få asyl i Sverige om hon 

kommer från exempelvis Rumänien eller Bulgarien. Hon kan söka, men i normalfallet får en 

person från ett annat EU-land inte asyl som skyddsbehövande. Utsattheten gäller inte bara en 

enskild individ utan kan ha koppling och påverkan på hela familjesituationer. Kanske har 

kvinnorna/tjejerna också sjuka föräldrar eller andra problem vilket gör att det känns svårt att 

ta steget att ta emot hjälp från andra för att sluta att sälja sig. Kvinnor/tjejer har uttryckt för 

intervjupersonerna att de känner att de måste ordna fram pengar annars kommer inte deras 

familjer att klara sig, och då kanske den enda möjliga vägen de ser att få fram pengar på är 

just prostitution.  

“Så hon sitter där och liksom ’varför ska jag medverka till polisen om det finns en risk, 

- eller ett annat stöd -, om min familj kommer liksom mördas tex. Vi har faktiskt haft en 

klient vars familjemedlem blev mördad på grund av att hon sökte hjälp. Så det här är 

reella hot så det är inte alls konstigt att dom tackar nej till stöd oftast”.  

(Intervjuperson 5) 

Att det handlar om komplexa och svåra situationer som de utsatta befinner sig i, ibland rentav 

farliga, framkom som uppenbart. Att de är intrasslade i ett nät som inte är självklart att söka 

sig ut ur. 

“Deras relation med polisen är väl sådär i deras hemland, beroende på var de kommer 

ifrån givetvis, men i de allra flesta länderna så är det ju förbjudet och det är olagligt 

att sälja sex, vilket innebär att då är de ju skeptiska till det vi håller på med. Vi hade en 

tjej häromdan som vi skulle prata med och det visar sig att (hallicken)... är hennes 

pojkvän och pappa till deras barn. Men det slutade ändå med att han greps för 

koppleri, han hade ju ändå varit med och hjälp till med det där. Det är ju det stora 

problemet som man brottas med att… i det här fallet då så var han med som skydd, och 

hon sade det att han är ju med som skydd ... I och med det enligt kopplerilagen så är 

det den som har främjat sexuell handling och det har han ju gjort i och med att han har 

gått med som skydd. Men då i det här fallet då är han ju hennes pojkvän, de har ett 

barn på 2 månader tillsammans som förmodligen var nere i Stockholm med någon 

kompis, vilket var väldigt stressigt. När de bor i Rumänien som de kommer ifrån så bor 

de hos pojkvännens mamma tillsammans i lägenheten. Så att man ska få henne sen att 

vittna om det här koppleriet, om att hon är ju utsatt för någonting, hon sitter ju i en 

rävsax där hon inte kan komma loss. Säger hon att ”jo men så är det”, då har hon 
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ingenstans att bo, pappan till hennes barn har hon satt i fängelse, och hennes 

svärmor... Det är ju katastrof.” (Intervjuperson 4) 

Som tidigare forskning påvisat så framgick även i intervjuerna hur beroendeställning till 

hallicken är något som binder ihop och försvårar för kvinnan både att söka hjälp eller lämna 

prostitutionen (BRÅ, 2008:21). 

“Hon kanske får hjälp, men det innebär ju också i sin tur att då kommer ju hon bli 

strandad och utstött, då kommer hon vara i ett land som hon inte känner till själv, hon 

kommer bli utstött från sin familj, från hans familj. Vi kan ju tycka att ”du håller ju inte 

på med det här” ”nej, men hur roligt är det att inte ha någon familj och inga vänner?” 

Det är ju jättehemskt. Därför är ju människohandel och prostitutionsvärlden jättesvår 

att jobba med just för att du jobbar mot det där. Att du har en förövare och en 

målsägare, och målsägaren är i en sådan beroendeställning till de här så att man ser 

knappt det här. Den enda personen, säg en människohandel, tiggeriärende till exempel 

där du har någon som har tagits hit antingen för att tigga eller sälja sex, många gånger 

kombinerat, den enda trygga personen de har är ju deras förövare. Om den personen 

far härifrån så då är ju hon här, ingen aning vilken stad, kan inget språk, kan 

ingenting. Dom har sagt om du inte gör det här så kommer vi ta din syster istället. Eller 

om hon får hjälp, det hon vet då är att hennes familj kommer få reda på vad hon håller 

på med och då blir hon ju utstött för att det här är ju det skamligaste du kan göra. Den 

biten är ju… hur ska du kunna be om hjälp?” (Intervjuperson 4) 

Kvinnorna/tjejerna som kommer till ett främmande land där de inte känner någon och inte 

kan språket och inte har egna pengar försätts i en ond cirkel som är svår att komma ut ur. En 

position där hon inte är självständig utan helt beroende av hallicken som blir hennes enda 

‘trygghet’. Denna förståelse ansågs vara viktig för att inse att det inte är en lätt situation som 

de befinner sig i.  

Nu är det inte bara utländska kvinnor/tjejer som prostituerar sig i Sverige. Det berättades att 

svenska kvinnor/tjejer säljer sex i vanliga lägenheter och detta är en problematik som är 

svårupptäckt på ett kanske annat sätt.  

“Men då blir ju problemet sen när man har de här lokala. Då kanske man vet vart de 

bor och vilka de är, men det finns ju inte en möjlighet att man kan sitta och spana, 

alltså de resurserna att sitta och spana på hennes lägenhet i en veckas tid. Framförallt 

så vet vi inte om de som går in, det kan vara hennes bror, hennes pappa, hennes 

kompis, hennes pojkvän. Det är ju mer uppenbart om det kommer hit en tjej från 

Rumänien och bor på ett hotellrum, har ingen anknytning hit, de män som kommer dit 

kan man ju som faktiskt förutsätta är där för att köpa sex. Men det kan man inte direkt 

på de här svenska,” (Intervjuperson 4) 

Vad gäller svenskarna så betonades att det ofta handlar om faktorer som psykisk ohälsa, 

missbruk, erfarenheter av våld och övergrepp samt dåliga hemförhållanden. Att det är starka 

anledningar att de faktiskt säljer sig. Här handlar det också om att få pengar för att kunna 

köpa önskade saker. 
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Mörkertal bland offren 
Något som intresserade oss författare redan från början av vår studie var hur organisationer 

och myndigheter ser på mörkertal inom sexhandel och prostitution. Som väntat så var det 

svårt för intervjupersonerna att svara på, men samtliga menade att det är ett enormt stort 

mörkertal. Mörkertalet sades beror på olika faktorer och gör det också svårare att synliggöra 

offren. De kvinnor/tjejer som syns på till exempel Malmskillnadsgatan utgör endast en liten 

del av det fulla antalet kvinnor/tjejer som befinner sig i prostitution. Då gatuprostitutionen har 

minskat så har den istället förflyttats till internet. Där kan man hitta flertalet annonser med 

kvinnor/tjejer som säljer sexuella tjänster. Detta gör det enligt vissa av intervjupersonerna 

väldigt enkelt för de som vill köpa sex att hitta en prostituerad som denne är intresserad av. 

Köparen tar då kontakt antingen via telefon eller mail och bestämmer pris, typ av tjänst och 

plats för träffen. Samtidigt gör detta det relativt enkelt för polisen att hitta dessa 

kvinnor/tjejer. De kan gå in på de flesta av dessa sidor där annonserna finns och på så sätt 

hitta var kvinnorna/tjejerna befinner sig, antingen om det är ett hotellrum eller en lägenhet. 

Därefter kan de spana på hotellet/lägenheten och gripa sexköparen. Även om internet är en av 

de största arenorna för att annonsera prostitution så finns det även andra sätt. Ett klassiskt 

exempel på förtäckta bordeller är massagesalonger. Denna typ av bordell kan vara svåra att 

komma åt då det kanske inte alltid ligger ute annonser, utan annonseringen kan ske från mun 

till mun på manliga nätverk. 

En annan faktor som bidrar till det stora mörkertalet sades vara att alla som säljer sex kanske 

inte ser det som prostitution. Hur ska man kunna uppskatta någonting där de som är utsatta 

inte är medvetna om, eller inser, att de är offer. Detta ses försvåra avslöjandet och bidra 

ytterligare till mörkertalet. Det finns unga personer som har sex mot olika slags ersättningar, 

kanske mot skjuts eller ett paket cigaretter. En intervjuperson nämnde att i sådana fall blir de 

beroende av att vuxna eller andra närstående uppmärksammar detta som prostitution, vilket 

inte alltid är så lätt. 

”Det är ju stort. Och just den här definitionen från de utsatta att man många gånger 

inte själv vet att man är utsatt, att man är ett brottsoffer. Vi hade en tjej som berättade 

just det här att man kanske betalar med, antingen med oralsex eller så ger man 300 

spänn för en skjuts. För mig så är det sex mot ersättning. Medans för henne var det 

bara något man gjorde och det var inte heller särskilt traumatiserande. Asså hon har 

inte reflekterat över det på det sättet utan där i hennes kretsar var det bara nåt man 

gjorde. Så jag tänker att man måste också utgå från att det är ju klart att det blir ett 

mörkertal när personen själv inte alla gånger vet att de är utsatta för hur ska vi då 

kunna identifiera dom? Å sen så, det är ju ljusskygga krafter också givetvis så hittar vi 

arenor byter dom arenor. “(Intervjuperson 5) 

Det uppmärksammades att det finns en bredd av sexutnyttjande med olika ansikten och 

former, mer eller mindre uppenbara, både för allmänheten men även offret själv. Lockelsen 

till att börja sälja sig kan se ut på olika sätt och anpassas till olika målgrupper. Det kan 

framställas på ett attraktivt sätt till att se ut som något annat när det i själva verket handlar om 

sexköp. 

“Och det är ju bara även att gå på nätet och se att det finns tusen, tusentals kvinnor, 
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unga tjejer som är lockade i det här. Å sen vet vi ju att det finns till exempel 

porrindustrin, sugar daddy dejting, det är ett fenomen som är faktiskt prostitution fast 

de försöker glamorisera det. Det finns alla de här nya formerna och då är det svårt att 

hålla koll på hur många offer som finns.” (Intervjuperson 8) 

En annan grupp av offer med stort mörkertal som lyftes fram som svåra att nå är de 

kvinnor/tjejer som har sex mot ersättning kopplat med missbruk. De ligger kanske inte ute 

och annonserar på Escortsidorna utan där är det sex mot tak över huvudet eller så är det 

kanske ens partner som säljer kvinnan för att få pengar till sitt missbruk och som själv har 

missbruksproblem. Det är kanske dessutom stigmatiserande för de här personerna att söka 

hjälp. Just missbruk där de själva kanske inte har definierat det som sex mot ersättning utan 

att det bara är någonting som händer och sker och då söker de kanske inte hjälp heller. 

Dessutom är de ofta redan väldigt våldsutsatta i den miljön.  

Sexhandel och prostitution sågs bottna i en diskriminering som gör utsatta människor till 

offer har vi nu konstaterat. Hur verkar då framtiden te sig och vilka tendenser pekar 

utvecklingen på området mot? Samt vad görs i nuläget och vad skulle behövas, enligt de 

intervjuade, för att bekämpa och få bukt med detta nutidsslaveri? 

Tema 3 – Utveckling och utmaningar 
Här besvaras frågeställning två och tre. Vi belyser insatser som görs bland organisationer och 

myndigheter för att motverka sexhandeln och prostitutionen i Sverige och vilka utmaningar 

de ser. Tillsammans med detta tas de intervjuades syn på utvecklingen av sexhandeln och 

prostitutionen i Sverige upp.  

Insatser som görs 

Det finns i nuläget en bredd av olika insatser som görs i Sverige för att motverka sexhandel 

och prostitution. Dels är det allt arbete som ideella organisationer och frivilliga gör. 

Däribland flertalet kvinnojourer som gör ett omfattande arbete och de som arbetar med 

upplysning och utbildning bland unga och på så sätt medvetandegör och förebygger genom 

opinionsbildning och påverkan av normer och människosyn. Runt om i Sverige finns det 

kyrkor som arbetar socialt med stöd, hjälp och omsorg för sexhandelsoffer samt med 

upplysning och utbildningsinsatser om människohandel. Det går även att söka samtalshjälp 

för män som lider av ett porrberoende och vill ha hjälp att ta sig ur det. Det finns ett antal 

skyddade boenden och spetsboenden dit offer kan komma för att få hjälp, boende, skydd, stöd 

och terapi samt framtidsplanering. I norr framgick dock en brist på sådana boenden som 

arbetar specifikt med denna målgrupp och generellt få som riktar sig att arbeta med köparna. 

Vad gäller insatser på myndighetsnivå framgick det under intervjuerna att sexköpsproblemet 

har prioriterats mer och mer de senaste åren av exempelvis jämställdhetsutskottet och därav 

har Regionskoordinatorer tillsatts som samordnande funktion för områdena Bergslagen, 

Stockholm, Syd, Nord, Väst, Öst och Mitt. I det uppdraget ingår att ha ett regionalt perspektiv 

gällande prostitution som en del av ett fokusområde, både operativt men också vad gäller 

utbildning och fortbildning. I Umeå framkom att tillsättandet av en regionskoordinator 

verkligen blivit ett lyft för arbetet då samarbete, kommunikation och utbildning har 

förbättrats avsevärt. Andra aktörer runtom i Sverige att nämna är Centrum mot våld som är en 

del av Länsstyrelsen och bland annat har en Kvinnofridsmottagning. Det finns MIKA- 
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mottagningar (för de utsatta) och KAST-mottagningar (för de som köper sexuella tjänster). 

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel driver ett Nationellt Stödprogram för 

Människohandel och Exploatering och är finansierade med medel från regeringen. På vissa 

platser i landet finns poliser med inriktning på prostitution och människohandel. Deras arbete 

har visat sig vara väldigt betydande men de är begränsade av att vara så få till antal, till 

exempel är det endast en polis på halvtid för hela Norrland. Det framkom att det som de 

ideella organisationerna under många år har arbetat för har fått mer stöd och uppmärksamhet 

av myndigheter på senare tid, till exempel att kvinnojourer och tjejjourer länge kopplat 

sexköp som en del av mäns våld mot kvinnor/tjejer. 

Okunskap -  utmaning och utvecklingsområde 
Fenomenet prostitution och sexhandel ses vara ett mångfacetterat problem ur många aspekter 

och något som är svårt att få grepp om. En utmaning sades vara att folk generellt inte är så 

medvetna och insatta i problematiken. Det belystes vara viktigt att inte bara se problemet från 

iakttagarens utomstående perspektiv utan också sätta sig in i den utsattes situation likaväl som 

förövarens. Att utforska och reflektera över hur både offer och förövare tänker och vad det är 

som driver dem till att göra det de gör.     

“Jag tänker också att vi måste ha en förståelse för att vi inte kan förstå den situationen 

som de sitter i. Vi kan aldrig sätta oss in i den situationen hur det är att ha den typen av 

hot över sig.” (Intervjuperson 1) 

Det framkom vara viktigt med en ökad förståelse för den hotbild som många av offren har 

över sig om myndigheter och organisationer ska kunna hjälpa de utsatta. Denna hotbild 

framställdes kunna vara svår att förstå för en som inte själv har befunnit sig i en sådan 

situation. Det är inte alltid lätt för en som lever i en skyddad värld och aldrig upplevt 

allvarligare fara eller hot att kunna sätta sig in i offrens utsatthet. Att det är svårt att förutse 

hur man själv skulle reagera och agera om man befann sig i deras skor. Vad extrema 

situationer och omständigheter kan få människor att göra som de kanske annars aldrig 

skulle ha gjort kan vara svårt att förutspå för en som aldrig upplevt det. Det understryktes 

viktigt att ta detta i beaktning för att lättare förstå hur de utsatta tänker och på så sätt 

tillsammans med dem hitta möjliga lösningar så att de inte körs över. 

“För man tror inte att det förekommer. Men det är ju en ganska naiv syn så det kanske 

vi ska skaka av oss nu att vi inte tror att det förekommer. För det förekommer. Frågan 

är om vi ska ta nåt ansvar för det? Och uppenbarligen ser det lite olika ut hur 

ambitionsnivån är.” (Intervjuperson 5) 

En annan utmaning sågs vara att många tenderar att blunda för situationen. Att en stor del av 

vår befolkning inte har uppmärksammat prostitution och sexhandel som ett förekommande 

problem, vilket har lett till en stor okunskap i samhället. Vissa förnekar att det 

överhuvudtaget förekommer medan andra menar att det är en kvinnas fria val när hon säljer 

sex. Men att någon verkligen skulle välja att sälja sin kropp till okända män om denne haft 

andra valmöjligheter sågs vara osannolikt. Enligt samtliga intervjupersoner så finns det ingen 

som egentligen vill göra det. För att komma någonstans överhuvudtaget sades att vi i 

samhället behöva öppna ögonen och inte förneka verkligheten. Att se det som ett gemensamt 

ansvar att samarbeta för att möjliggöra för en positiv utveckling. Att inte bara blunda och gå 
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förbi utan erkänna att problemet finns och kanske göra saker, som till exempel att våga säga 

ifrån när folk uttrycker sig kvinnoförnedrande eller att tipsa polis och liknande om man 

märker underliga saker. Att inse att kampen mot sexhandel och prostitution inte är ett 

enmansjobb, utan både civila personers och myndigheters insatser behövs. Därför sågs 

medvetandegörande om problemet utgöra en vital roll och ett ännu större uppmärksammande 

om verkligheten av prostitution och sexhandel i vårt svenska samhälle efterlystes. 

Efterfrågan en avgörande utmaning 
Vikten av att även belysa efterfrågan och inte bara de utsatta markerades vid intervjuerna. 

Samtliga intervjupersoner betonade att just den stora efterfrågan är en av de största orsakerna 

till att sexhandel och prostitution fortfarande existerar. Om det inte fanns någon efterfrågan så 

skulle det inte finnas något problem. Faktorer som återkommande nämndes som orsaker till 

efterfrågan var sexdrift, makt och en snedvriden kvinnosyn. Intervjupersoner underströk 

vikten av att gå till roten, gå till värderingar, människosyn och förväntningar. Att vi behöver 

se helhetsbilden av människohandel, hur det ena leder till det andra. Att det inte är enskilda 

faktorer som kommer fram separat utan att de hänger ihop, och att just människosyn och de 

förväntningar man har på sex är fundamentala bitar i detta pussel. Att på lång sikt förebygga 

sexhandel betonades vara en värderingsfråga där samhället fortfarande sågs ha en lång väg 

kvar att gå. För att förebygga efterfrågan så behövs det jobbas med normer och attityder men 

samtidigt också med de mer akuta orsakerna som fattigdom och missbruk 

“Så att den som över huvud taget är seriös med att vilja motverka till exempel 

människohandel för sexuella ändamål på ett globalt plan, måste gå ner till individnivå 

och prata porrkonsumtion bland unga, annars kommer man ingenvart. Det är viktigt att 

man gör den analysen.” (Intervjuperson 7) 

Var ska man då börja för att kunna motverka efterfrågan och därmed sexhandel och 

prostitution? En del menade att man måste börja med att titta på pornografins roll. Dagens 

mainstreamporr är inte som den var förut, den är betydligt mer brutal och rå. Då medelåldern 

för att börja konsumera pornografi kryper ner i åldrarna så sades det förebyggande arbetet 

behöva börja redan i skolans sexualundervisning. Intervjupersoner beklagade den nuvarande 

undervisningen som sades vara generellt svajande. Under en intervju framkom att vissa 

skolor har engagerad personal som tar in organisationer för att föreläsa om sex, porr och 

attityder, medan andra skolor inte är lika engagerade. Detta resulterar i att många unga får 

just porren som sin sexualundervisning. En annan intervjuperson nämnde dessutom att vid de 

flesta tillslag som polisen gör mot sexköpare så hittar de ofta barnpornografi på datorer och 

mobiler vilket pekar på kopplingen mellan pornografikonsumtion och sexköp. 

“Ja men en viktig del är väl strukturerna bakom tänker jag. Ja normerna, 

könsstereotyperna. Maktutövande utifrån det synen på sex vad det är. Jag tjatar om det 

här, ni kommer att skratta nu men pornografi idag är ju, många av dom som köper sex 

tittar på porr. Mainstreamporren idag är inte den så som den var förr. Den är rå. Och 

många lär sig utifrån det. Det blir ju många ungas sexualundervisning vilket är ju 

väldigt problematiskt.” (Intervjuperson 3) 

Media, filmer sociala medier och filmer ansågs spela en vital roll vad gäller normer och 

människosyn med tanke på hur tillgängligt det är och det inflytande det har hos den unga 
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generationen. Media lyftes upp som avgörande vad gäller allmänhetens uppfattning av 

situationen exempelvis när det gäller sexistiska reklambilder. 

Utvecklingen i Umeå 
Det framgick att bekämpningen av prostitution och sexhandel i Umeå har utvecklats positivt. 

Arbetet de senaste två åren, speciellt efter insättandet av Regionskoordinator, har varit 

framgångsrikt med sin målinriktade bekämpning av sexhandel och prostitution. Det medvetna 

och fokuserade samarbetet har gett resultat. I Umeå har det framkommit att ju mer som 

uppmärksammas i media desto försiktigare har köparna blivit genom att de blivit medvetna 

om polisens och övrigas aktiva arbete mot sexköp. Ett positivt exempel som utpekades 

speciellt var det uppsökande arbetet vilket ansågs vara en framgångsfaktor. 

“Och det säger ju även tjejerna och även köparna som pratar med tjejerna, att Umeå, 

det är inte lönt. Man hoppar över, man kanske är i Örnsköldsvik, Sundsvall och nästa 

är Skellefteå, Piteå, Luleå. Men Umeå hoppar man över, för de anser och tror att vi är 

väldigt aktiva, att polisen och socialtjänsten är väldigt aktiva, och det är ju bra. 

Samtidigt är det ju tråkigt för då skjuter man ju problemet vidare.”(Intervjuperson 4) 

En annan metod eller åtgärd som påpekades varit framgångsrik och lyckad var Nationellt 

Metodstöds Återvändandeprogram som är avsett för de utsatta. Detta möjliggör en bättre 

situation i hemlandet för de kvinnor/tjejer som väljer att återvända där de kan få stöd att 

komma igång och stå på egna ben. För att komma åt och kunna bekämpa problemet med 

sexhandel och prostitution ansågs det dock behövas ännu mer resurser så att organisationer 

och myndigheter kan arbeta tillsammans. En av intervjupersonerna lyfte fram att det skulle 

behövas fler personer som arbetar mot sexhandel och prostitution, som har det i sin 

tjänstebeskrivning och inte bara är specialintresserade och gör det utöver sina ordinarie 

arbeten. Detta skulle kunna beröra bland annat Socialtjänsten, polisen samt KAST- och 

MIKA-mottagningar. Det skulle till exempel kunna fungera så att när polisen griper en 

person som är misstänkt för sexköp så kan en som arbetar på KAST- mottagningen komma 

direkt till polisstationen och på så sätt fånga upp denna person och erbjuda hjälp.  

Etiska dilemman   
För de som jobbar med att bekämpa sexhandel och prostitution kan arbetet innebära etiska 

dilemman som de måste ta ställning till och bemöta. Många som har fallit offer för 

människohandel tar droger för att uthärda prostitutionen och hamnar därav i drogmissbruk. 

Ett exempel vad gäller droger som lyftes i en intervju handlade om en prostituerad kvinna 

som sökte hjälp. Hon ville till LARO, ett drogavvänjningsprogram, men hade inte kommit in. 

Intervjupersonen fick ett sms från kvinnan där det stod: ”Om allt går väl nu så kommer jag in 

här om 3–4 månader, det innebär att jag måste ‘hora ihop’ 5–6000 kronor”. Det var hennes 

verklighet. Detta kändes mycket sorgligt för personen som mottog meddelandet så 

Regionskoordinatorn för området kontaktades och sedan tog det bara en vecka för kvinnan att 

bli antagen på programmet. Kvinnans incitament till att prostituera sig var att hon behövde 

sina droger och nu så kunde hon få läkemedelsdroger finansierade av staten. För kvinnans del 

så blev det en bra lösning att slippa prostituera sig men även om läkemedelsdroger ges mer 

kontrollerat och försiktigt, kan detta dock uppfattas besynnerligt.  

Ett annat exempel på etiskt svåra situationer kan vara det som polisen möter i sitt uppsökande 
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arbete. Det finns polisspanare som får sitta och spana på bordeller där det rullar på med män 

och där de får se tjejerna utnyttjas. Enligt åklagare är det nödvändigt att låta det gå till så här 

för att kunna få till en fällande dom. Poliser som arbetar med detta måste hela tiden ta 

ställning i sådana här situationer. För att få till ett koppleriärende eller för att få tag på köpare 

kan de behöva stå och spana utanför och tillåta att köpet, övergreppet, sker. När köparen 

kommer ut efter genomfört köp och har gått iväg något kvarter så kan de ta honom och 

konfrontera honom samt delge misstanke om sexköp.  

Lagstiftningen 
Samtliga intervjupersoner belyste att vår svenska sexköpslag till att börja med är en 

nödvändighet. Den svenska sexköpslagen stiftar att det är olagligt att köpa sex men däremot 

lagligt att sälja sex. Lagen fungerar normerande och ger en signal om var vi som samhälle vill 

stå. Den sågs vara fundamentalt viktig och grundläggande och gör att kvinnorna/tjejerna inte 

behandlas som kriminella, utan istället öppnar den upp för förståelsen att de är utsatta 

brottsoffer snarare än säljare. Detta eftersom det framkommit att det är omständigheter, 

diskriminering, utsatthet och förtryck som har pressat kvinnorna/tjejerna in i denna situation. 

Den prostituerade sades vara offer för ett brott och istället bör och ska ansvaret läggas på 

männen som utnyttjar henne. För utan männens efterfrågan så skulle det inte finnas någon 

sexhandel. I det stora hela så pekade intervjupersonerna på att förändringarna som skett i 

lagstiftningen från år 1999 har medfört en positiv utveckling i Sverige genom att vara 

normerande samtidigt som den ökat tendensen för de utsatta kvinnorna/tjejerna att söka hjälp. 

Dock efterfrågades ytterligare skärpning och hårdare bestraffning för förövarna. Till exempel 

ansågs straffen för sexköp vara för milda samt att det är ytterst svårt att få igenom ett 

fängelsestraff av en sexköpsanmälan. Straffet för brottet ‘försök till sexköp’ ligger på 40 

dagsböter och för ‘genomfört sexköp’ ska förövaren betala 50 dagsböter vid erkännande 

direkt på plats. Detta sades leda till att förövaren lätt kan slinka undan anonymt utan att 

någon annan behöver få reda på någonting. Böterna kan skickas till mannens jobbadress och 

på så sätt blir inte straffet så kännbart. En intervjuperson uttryckte önskan om ytterligare 

skärpning av lagen som skulle kunna göra den ännu mer effektiv. Personen efterfrågade även 

att det ska erbjudas ett Exitprogram med rehabilitering för de som vill lämna prostitution och 

få den hjälp och det stöd som de behöver.  

Det nämndes under en intervju att på många forum tycker folk att det är märkligt att det inte 

är brottsligt att sälja sex, eftersom att det kan uppfattas som att man genom lagstiftningen 

uppmanar till brott, så kallad brottsprovokation. Intervjupersonen menade dock att det 

tankesättet leder till att man skjuter iväg problemet och missar vad det utgår ifrån. Varför det 

inte är olagligt att sälja sex i Sverige är för att man som prostituerad eller sexhandelsoffer 

anses ha ett problem som man måste få hjälp med. De flesta utländska som är utsatta för 

människohandel och har blivit tvingade in i det här skulle annars bli straffade för någonting 

som de har tvingats in i. Det frågades hur dessa annars skulle kunna få hjälp eller berätta 

någonting om det är olagligt. Förtroendemässigt sågs det också vara viktigt att kunna säga att 

det kvinnan/tjejen gör inte är ett brott, utan att hon har rätt till hjälp. Då ökar chanserna för 

den utsatta att våga berätta om sin situation.  

Intervjupersonerna uppmärksammade behovet av att se över och skärpa lagstiftningen på 
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området för att det inte ska vara så svårt att få igenom fällande domar eller att förövare 

anonymt ska slinka undan med böter. I dagsläget spelar det ingen roll hur många gånger en 

man blir gripen för köp av sexuella tjänster, så länge han erkänner brott direkt så kommer 

mannen sannolikt undan med böter varje gång. Alla intervjupersoner var eniga om att 

sexköpslagen är nödvändig och att den har gett bra resultat. Den fungerar normerande då den 

uttrycker att det inte är acceptabelt att köpa en kvinnas kropp. Vid jämförelse med Tyskland 

och Nederländerna där sexköp och bordeller är lagliga så har sexköp i dessa länder istället 

ökat. Där sexköp har normaliserats framgår också att det är en stor andel män som köper sex. 

Här framträder vikten av samverkan, att lagstiftning, förebyggande, uppsökande och 

rehabiliterande arbete behöver gå hand i hand med samarbete och kommunikation. Att 

lagstiftningen inte ska försvåra fältarbetet. 

Tema 4 – Resurser och samverkan 

Det finns idéer och initiativ för utveckling och även människor som arbetar för att motverka 

utsatthet och diskriminering. Vad krävs då för att förverkliga dessa idéer? Här nedan lyfts de 

intervjuades synpunkter och önskningar för att utveckla arbetet som sammanfattas i orden 

‘Resurser & Samverkan’. Här fortsätter vi att besvara frågeställning två och tre där vi tar upp 

behov och utmaningar för att kunna utveckla arbetet och hur utvecklingen ter sig. 

Vikten av samverkan  
När viljan finns att arbeta för att hjälpa offren och motverka diskriminering krävs också 

kommunikation och samarbete aktörerna emellan. För att kunna undvika att utsatta och 

förövare faller mellan stolarna så betonades under intervjuerna vikten av samverkan. 

Samverkan på alla nivåer värderades högt. Det kunde urskiljas ett medvetet behov av att se en 

helhetsbild, att ha ett holistiskt angreppssätt i bekämpningen av prostitution och sexhandel. 

Att dra nytta av varandras kunskaper, tillgångar och erfarenheter. Det sades att om inte 

samverkan finns så kan istället problemet flyttas vidare eller så blir arbetet kontraproduktivt. 

Att ha ett fysiskt forum för kommunikation och samarbete för de som arbetar med 

sexhandels- och prostitutionsfrågor efterfrågades av en del intervjupersoner.  

“Det skulle vara jättebra att ha en grupp som man jobbar samtidigt med som sitter med 

representanter från socialtjänsten, länsstyrelsen, polisen, att man jobbar hela tiden, 

man sitter i samma rum i princip… för nu är det ju ingen som har möjlighet att 

resurssätta så att man har en heltid på någonting utan alla har ju lite småjobb så man 

får försöka lösa det. Det hade ju varit superbra om man hade en gemensam, säg 

människohandelsgrupp, med alla representanter från kommun, polis och den biten.” 

(Intervjuperson 5) 

Polisen i Umeå har i nuläget en halvtidstjänst som arbetar aktivt för arbetet mot prostitution 

och sexhandel. Denne scannar annonser, har kontakt med kommun, BRÅ, KAST-

avdelningen och externa samarbetspartners samt nära kontakt med regionskoordinatorn. Om 

det skulle finnas behov av förstärkning för att göra vissa akuta insatser hänger det på att det 

finns andra poliser tillgängliga. 

“Rent konkret så har ju en framgångsfaktor lokalt ju varit den här goda samverkan 

mellan socialtjänst, polis, mellan olika aktörer. För finns inte det, om alla jobbar i sin 
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egen lilla bubbla utan att ha, för det är ju väldigt många instanser som måste samköras 

på nåt sätt för att kunna fånga upp. Om man gör liksom en insats så blir det liksom 

svallvågor av konsekvenser som måste fångas upp nånstans och då är det ju viktigt att 

det finns den här institutionella samverkan mellan olika aktörer.” (Intervjuperson 3) 

Samverkan har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor i Umeå. Ett exempel på 

samverkan är när taxichaufförer och hotellpersonal har utbildats och gjorts medvetna om 

sexköpssituationen. På så sätt kan personalen lättare vara vaksamma på suspekta företeelser 

och kommunicera det till polis och andra. 

“Men vi har haft ganska mycket samarbete med socialtjänsten för det är ju också så att 

det handlar ju ofta om personer som är ganska utsatta på många olika sätt i sin tillvaro 

så att det behövs stödinsatser...alltså att bara ta fast sexköparna det är ju en viktig sak, 

men dom här personerna behöver ju ofta också ganska mycket stöd för att komma ur 

den här destruktiva tillvaron. Så här är det att ge verktyg till dom verksamheter som 

finns för att kunna stödja dom här personerna är ju väldigt viktigt. Och sen den andra 

breda målgruppen är ju också allmänheten, att få ett medvetandehöjande och 

kunskapshöjande i den breda allmänheten kring de här frågorna.” (Intervjuperson 2) 

Flertalet exempel på vikten av samverkan gavs där det framgick hur Umeå har påverkats 

positivt av detta. Umeå har fått ’dåligt rykte’ bland människohandlare för att det är svårt att 

gömma sig då polis och andra aktörer arbetar enat och målmedvetet mot prostitution. Detta 

sågs dock inte vara helt oproblematiskt. Den skärpta kontrollen har gjort att hallickar ofta 

hoppar över Umeå och åker till andra norrlandsstäder och kommuner där kontrollen är 

mindre, eller ner till storstäderna. Problemet är av större omfattning, det flyttas med andra ord 

vidare. I storstäderna är det betydligt svårare att ha samma kontroll som i småstäder. Antalet 

hotell, taxibilar, vandrarhem och så vidare finns i betydligt större skala vilket kräver mycket 

mer personal och resurser för att spana och uppsöka. Saker som i nuläget inte getts tillräckligt 

med resurser för att genomföra. Situationen för de utsatta sades också i helhet vara betydligt 

råare, grövre och farligare i storstäderna. Att sexköparna tenderar att vara mer våldsamma 

och att det är så mycket lättare att förbli anonym i en större stad jämfört med i ett litet 

samhälle. Därför ansågs det vara viktigt att alla Sveriges kommuner jobbar målinriktat och 

enat för detta, så att man inte ‘skickar problemen vidare’. 

“Det är ju såklart civilsamhället och ideella organisationer så som… Sen har vi ju 

Länsstyrelsen som är en väldigt viktig aktör i olika län. De bedriver ett väldigt starkt 

och opinionsbildande och förebyggande arbete och sen så har vi såklart polisens 

verksamhet. Det blir ju ett förebyggande arbete också för att man arbetar uppsökande. 

Sen finns det olika skyddade boenden som arbetar också uppsökande men kanske 

framförallt som tar hand om dom, t.ex. problematiken när det väl har uppdagats, då 

t.ex via polisen, socialtjänsten, mottagningar som t.ex. MIKA-mottagningar och KAST-

mottagningar som är då för respektive personer…personer i prostitution respektive 

personer som köper sex. Skolan gör ju mycket också såklart med attitydarbeten och 

normarbete och så. Så det kommer liksom från olika håll kan man säga. Så det är ju en 

gemensam insats som krävs från samhällets alla håll och kanter om man ska komma åt 

det här. Och en tårtbit i den här kakan är ju just utbildning till unga.”     
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(Intervjuperson 7) 

Sexhandel och prostitution sades vara ett samhällsproblem som därför behövs hanteras på 

samhällets alla nivåer. Dels inom det officiella och på myndighetsnivå med lagstiftning och 

implementering men även på individnivå. Det sågs också viktigt att det tillsammans med 

lagstiftningen ges resurser och möjligheter för att implementera lagen. En del 

intervjupersoner nämnde att om man till exempel skulle förbjuda svenskar att köpa sex 

utomlands så är det viktigt att ha möjligheten att faktiskt följa upp lagen för att den inte ska 

bli ’tandlös’. Andra nämnde däremot att en sådan typ av lag skulle vara normerande bara av 

att finnas. Det nämndes också att kvinnor/tjejer som kommit ut ur prostitution behöver ses 

och bemötas utifrån ett helhetsperspektiv. Dels att få de basala behoven som mat, skydd och 

boende mötta, men också att få socialt, själsligt och psykiatriskt stöd samt långsiktig hjälp för 

att kunna bygga en ny framtid. Då behövs aktörer på arbetsmarknaden, praktikplatser och 

utbildning samt en hållbar plan för de kvinnor/tjejer som återvänder till sina hemländer. 

“Jag tänker att just nu så görs det en hel del. Det är jättepositivt att allt fler kommuner 

har en särskild enhet på polisen som arbetar med det här, även om det skulle behöva 

bli många fler.” (Intervjuperson 1) 

Behov av resurser 
På frågan om bekämpning av sexhandel och prostitution så har ordet ’resurser’ ständigt 

återkommit, med en uttryckt önskan om mer resurser inom respektive område för att kunna 

arbeta aktivt mot sexhandel och prostitution. Samtliga intervjupersoner påpekade att det råder 

brist på resurser både vad gäller de som erbjuder hjälp och stöd men även hos polisen och att 

detta begränsar deras arbete. Det sades under intervjuerna att det helt enkelt är för få som 

arbetar med att motverka detta. Skulle fler poliser till exempel arbeta bekämpande mot 

prostitution och sexhandel skulle det kanske ses en minskning av problemet. Polisens brist på 

resurser kan även påverka andra organisationer som arbetar med att erbjuda stöd och hjälp till 

de utsatta kvinnorna/tjejerna då det kan uppstå situationer där det inte är säkert för de som 

arbetar inom organisationen att gå in utan skulle behöva polisens hjälp. Om det då inte finns 

nog med resurser inom polisen så kan inte organisationerna hjälpa just den kvinna som 

befinner sig i en osäker situation. Det belystes att det krävs mycket tid tillsammans med 

resurser för att kunna gripa sexköpare. Ofta hittar polisen annonser via nätet på kvinnor/tjejer 

som säljer sex och kan lätt kontakta dessa genom att de utger sig för att vara sexköpare och 

bestämma träff med kvinnan. Antingen kan kvinnan erbjudas hjälp direkt eller så kan polisen 

spana på de sexköpare som besöker kvinnan för att gripa dem när de går därifrån och därefter 

erbjuda kvinnan stöd och hjälp. Hur som helst så sades denna typ av arbete vara tids- och 

resurskrävande.     

“Polisens… det har ingenting att göra med svårighetsgrad, det har enbart att göra med 

resurser. Alltså när polisen jobbar med det här, de griper ju på löpande band” 

(Intervjuperson 7) 

De ideella organisationer som arbetar med att bekämpa sexhandel och prostitution kan få 

donationer och bidrag i form av pengar, men även mat att dela ut till utsatta, sjukvård, terapi 

och samtalsstöd, juridisk rådgivning och annat som kan hjälpa de utsatta kvinnorna/tjejerna. 

De kan även söka pengar från staten varje år. En intervjuperson påpekade att de flesta 
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organisationerna säkert skulle vilja utöka den budget som staten ger ut, men att man samtidigt 

kan vända på det och välja att se vilken möjlighet det faktiskt är att staten ger ut pengar till 

dem som arbetar med detta.  

”Och det är klart vi hade kunnat gärna vidga den budgeten. Jag ska inte säga att det är 

ett hinder, men det är liksom…. Man kan lika gärna vända på det och säga att det 

också är en möjlighet. Det är fantastiskt att vi får bidrag i Sverige men det är klart att 

alla Sveriges ungdomssektioner som gör ett viktigt arbete skulle säker kunna tänka sig 

att ändå dubbla den här budgeten.” (Intervjuperson 7) 

En intervjuperson påpekade att utvecklingen av myndigheternas arbete ofta tar ganska lång 

tid och att de ideella organisationerna ofta har kommit längre i det förebyggande arbetet. 

Detta sades ha sina förklaringar i att de ideella organisationerna lättare kan styra hur de vill 

att arbetet ska se ut medan myndigheter har en mer komplicerad väg att gå. En annan 

intervjuperson påpekade att de ideella organisationerna får göra det arbete som 

myndigheterna inte kan göra.  

Myndigheter och organisationer arbetar så gott det går med att hjälpa varandra när det 

kommer till bekämpningen av sexhandel och prostitution. Ändå var det många av 

intervjupersonerna som skulle vilja se en utökad samverkan, dels mellan kommun och 

landsting men även med ideella organisationer samt ännu fler aktörer och ännu fler personer 

inom varje sektor som arbetar specifikt med detta. För att kunna göra det uppsökande arbetet 

som visat sig framgångsrikt så behövs just resurser. Tillräckligt med resurser sågs vara vitalt 

för att kunna gå vidare med det förebyggande, operativa, uppsökande och rehabiliterande 

arbetet. 

 

DISKUSSION 

Denna studie fungerar som en samling av de erfarenheter och perspektiv som utvecklats 

bland de personer som aktivt arbetar för att motverka prostitution och sexhandel i Sverige. En 

större mångfald och perspektiv inom prostitutionsforskning ses behövas då den svenska 

forskningen halkat efter på området och tenderar att vara ensidig (Holmström & Skilbrei, 

2008). Det har hävdats att svensk prostitutionsforskning är ideologiskt partisk och inte 

beaktar prostitutionens mångfald (Hulusjö, 2013). Denna kritik efterlyser kontextualisering 

av prostitutionens verklighet. Förhoppningen med denna studie är att kunna tillföra ett 

bredare perspektiv genom de samlade erfarenheter från skilda yrkesverksamma ur både 

myndigheter och ideella organisationer som vi presenterat. Vidare bidrar studien till att 

uppmärksamma och aktualisera en problematisk utveckling bland unga i Sverige. Denna 

utveckling skulle, om den tillåts fortgå, kunna medföra än mer skada på de kvinnor/tjejer som 

utsätts för sexhandel och prostitution än vad den redan ses göra, då dagens porrkonsumtion 

stimulerar till allt grövre övergrepp (Länsstyrelsen, 2017).  

Perspektiv 
Resultatet av intervjuerna uppfattar vi vara präglat av ett neoabolitionistiskt synsätt där 

sexhandel och prostitution ses som ett brott som framförallt utnyttjar kvinnor/tjejer i utsatta 

situationer (Carson & Edwards, 2011). Detta kan förklaras med att samtliga intervjupersoner 



31 
 

arbetar med att bekämpa prostitution och sexhandel och ser vad dessa kvinnor/tjejer är utsatta 

för, och därför skulle de heller inte försvara prostitution. Vi kunde urskilja en gemensam 

inställning bland intervjupersonerna om att ojämställd människosyn, pengar, sexdrift och 

makt är det som framförallt stimulerar efterfrågan och fortväxten av prostitution och sexköp. 

Intervjupersonerna uttryckte också hur prostitution är ett resultat av patriarkala synsätt som 

bottnar i strukturella faktorer. Med tanke på att Sverige går efter den nordiska modellen för 

sexköpslag så är det inte förvånande att detta påverkar myndigheters och frivilligarbetares 

synsätt i de insatser som görs, till exempel att den prostituerade ses som brottsoffer istället för 

att bestraffas som kriminell. Detta synsätt möjliggör för att kvinnan/tjejen ska kunna erbjudas 

hjälp. Dock tänker vi att det inte heller är helt oproblematiskt att ses som ett brottsoffer, då 

dennes agentskap skulle kunna underskattas.  

Som nämnts i teoridelen så anses prostitution utifrån ett sexarbetarperspektiv som någonting 

som kvinnorna/tjejerna själva valt och därmed kan det skiljas från sexhandel där det ofta 

handlar om tvång och slaveri som är sammankopplat med människohandel (Carson & 

Edwards, 2011). Att förespråka sexarbetarperspektivet betyder inte att man alltid anser det 

vara idealt med prostitution, utan där finns också en medvetenhet om problemen med detta. 

Då det verkar sannolikt att fenomenet prostitution ändå alltid kommer att finnas eftersom det 

kan tänkas omöjligt att helt tillintetgöra, så kan det anses vara bättre att göra det så bra som 

möjligt för de som faktiskt redan befinner sig i den situationen (ibid). Sexarbetarperspektivet 

har betydande argument och det framkom under studien att en legalisering, som exempelvis i 

Tyskland, kan motiveras med att skapa bättre arbetsförhållanden för de kvinnor/tjejer som är 

prostituerade så att de kan få mer skydd och rättigheter. Om det är illegalt sker prostitutionen 

kanske mer i det fördolda, vilket skulle kunna leda till att kvinnorna/tjejerna blir värre 

behandlade och utnyttjade. Verkligheten verkar dock peka på något annat. En intervjuperson 

nämnde att det i Tyskland uppskattas vara ca 20–25% av männen som köper sex, till skillnad 

mot en uppskattning av ca 7–8% i Sverige. Legaliseringen verkar alltså stimulera handeln 

samtidigt som det svenska sexköpandet har minskat efter att vår sexköpslag infördes. Detta 

visar att det perspektiv som lagstiftningen ger kan påverka utvecklingen av situationen. 

Förbjudandet skulle dock också kunna leda till ett större mörkertal med så kallad sexturism. 

Forskning har redan visat att innan sexköpslagen trädde ikraft så köpte större delen av 

svenska sexköpare sex utomlands (Månson, 1998, se BRÅ 2008:23, s.46). Prostitution 

kommer förmodligen alltid att finnas så länge det finns en efterfrågan, hur mycket vi än 

önskar att förinta fenomenet, men detta uppfattas dock inte för oss som ett rättfärdigande 

argument för att genom lagar och regler stimulera sexhandeln. Dessutom nämnde en 

intervjuperson att det finns stora antal dödsfall på bordeller i bland annat Tyskland, vilket 

ofta tystas ned (se också Schon, 2019). Detta tyder på att legaliseringen inte verkar vara så 

skyddande som den utgav sig att syfta till. Forskning visar vidare att risken för att utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom är högre i prostitution än i krig (Farley, Cotton, Lynne, 

Zumbeck, Spiwak, Reyes, Alvarez, & Sezgin, 2004). Detta får oss att ifrågasätta om 

sexarbete verkligen kan betraktas som ett acceptabelt jobb.  

Frågan är, finns det någon som verkligen frivilligt prostituerar sig, eller är det bara någonting 

som människohandlare vill att sexköparna ska tro och därigenom tycka att det är mer 

acceptabelt att köpa sex? Med tanke på de enorma summor pengar som sexhandeln utgör 
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(Kara, 2017), så vore det inte underligt om de som tjänar pengar på sexköpen försöker dölja 

de utsattas faktiska situation och hur de egentligen mår. Dessutom brukar det vanligtvis vara 

de som har mest makt och pengar som brukar synas och höras mest. Kanske är det också så 

att köparna använder sexarbetarperspektivet som ett argument för att rättfärdiga sina egna 

handlingar. I och med vad som framgått i vår studie och vad intervjupersonerna lyft fram så 

förstärks vårt tvivel till om det verkligen finns kvinnor/tjejer som med handen på hjärtat 

frivilligt går in i prostitution och sexhandel. Som lyfts i resultatdelen så är det för de 

professionella uppenbart att kvinnorna/tjejerna är mer eller mindre tvingade av 

omständigheter och andra faktorer. Att de är offer för pengar, makt och förtryck och att deras 

utsatthet utnyttjas till fördel för de drivande som intjänar en enorm mängd med pengar. 

Många kvinnor/tjejer kommer ofta från mycket fattiga länder, som till exempel Rumänien. En 

månadslön för dessa kvinnor/tjejer kan i Rumänien ligga på 1500 kronor, samtidigt som 

ungefär samma summa är standardpris för 30 minuters samlag i Sverige. I Rumänien kan 

dessutom ett oralsex kosta endast 2–3 euro (Häggström, 2017). Det betyder att de 

kvinnor/tjejer som kommer till Sverige kan träffa betydligt färre män och ändå tjäna mer 

pengar som de sedan kan försörja sina familjer med. Även fast hallickarna ofta tar större 

delen av pengarna så tjänar kvinnorna/tjejerna ändå betydligt mer än hemma i Rumänien. 

Detta bidrar också till att Sverige blir ett land som är attraktivt för både hallickar och 

prostituerade (ibid). Alla våra intervjupersoner pekade tydligt på att prostitution inte är 

frivilligt, annars hade inte männen behövt betala för att få ha sex. Även om prostituerade inte 

alltid har en hallick bakom sig så pekades på andra styrande faktorer. De intervjupersoner 

som själva möter offren, pratar med dem och genom åren fått nära insikt i deras situationer 

var alla eniga om att det är utsatthet på olika sätt som tvingar kvinnor/tjejer in i sexhandel och 

prostitution. Intervjupersonernas erfarenheter står i linje med tidigare forskning, som pekar på 

att faktorer och omständigheter försätter kvinnorna/tjejerna i ett utsatt läge, vilket driver och 

pressar dem i till att sälja sig (Lux & Mosely, 2014).  

Det kan visserligen finnas valmöjligheter ibland för kvinnor/tjejer att exempelvis välja ett 

lågavlönat svartjobb istället för att ta ett strategiskt beslut att sälja sin kropp till ett bättre pris. 

En intervjuperson ställde dock frågan att om det nu skulle vara så acceptabelt att arbeta som 

prostituerad, varför ser vi då inte personer från medelklassen eller rika som väljer detta som 

karriär? Varför är det övervägande utsatta, fattiga, minoritetsgrupper, de med 

missbruksproblem och psykisk ohälsa som hamnar i detta? Dessutom har majoriteten av de 

prostituerade någon gång blivit sexuellt utnyttjade (Länsstyrelsen, 2017). Detta kan vara en 

anledning till att övergången till att gå in i prostitution inte blir lika stor. Tidigare 

utnyttjanden kan påverka självbild som i sin tur leder till att kvinnan/tjejen normaliserar de 

övergrepp som hon annars inte skulle acceptera. Det är viktigt att inte blunda för dessa 

bakomliggande faktorer, utan denna studie stärker tron om att en kvinna/tjej inte frivilligt 

skulle ge sin egen kropp, det mest intima, till en främmande man utan pressade anledningar. 

Vi frågar oss hur vi i västvärlden som kan ses vara så utvecklade på många områden, tillåta, 

eller kanske snarare blunda för, vad som försiggår i våra moderna samhällen? Det ser vi som 

något aktuellt som behöver jobbas med ännu mer. För det pågår inte bara i u-länder utan som 

klargjorts så har Europa flest antal sexslavar per capita i världen (Kara, 2017). 
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Vidare forskning  
Det finns så mycket mer att dyka djupare i inom området sexhandel och prostitution, ett 

fenomen som trots att det är urgammalt fortfarande inte hittats lösningar på. 

Arbete med förövarna 
Under vår studie framkom ett behov av att rikta fokus mot förövarna. Att vi behöver 

synliggöra de som efterfrågar och faktiskt möjliggör att denna handel fortgår och växer, för 

som tidigare nämnts, utan efterfrågan ingen prostitution. I hela Region Nord är det bara Umeå 

som har en KAST-mottagning riktad mot köpare. De andra kommunerna kan hänvisa men det 

är inte många av kommunens män som vet att de är välkomna dit. I nuläget finns det dock 

ingen, iallafall i Region Nord, som i sin marknadsföring riktar sig mot att hjälpa de som 

köper sex. Det sågs av intervjupersonerna viktigt att nå männen tidigt, kanske redan innan de 

har köpt sex, när de står och överväger eller innan det blir ett problem. Vi i samhället har 

blivit mer medvetna och det är ju det första steget och då blir nästa steg ‘vad ska vi göra för 

att motverka det här?’ 

Hulusjö (2013) menar att forskningen efterlyser mer kunskap och insikt om de som köper sex 

och kunskap om deras perspektiv. Problemfokus bör inte ligga på de utsatta 

kvinnorna/tjejerna, eftersom det inte är de som är orsaken till problemet, utan bör istället 

flyttas till männen, förövarna. Vi vill därmed uppmärksamma den anonymitet som vi märkt 

präglar förövarna. Hur lätt de kommer undan och hur osynliga de kan vara, vilket gör dem 

ännu mer svåridentifierade och på så sätt än mer ‘skyddade’. Det framgick under studien att 

dessa köpare kan se vanliga ut på utsidan, familjepappor, chefer, socialarbetare och så vidare 

och inte matcha den typiska skurkbilden som många kan ha. Om det nu är känt att en stor del 

av förövarna ingår i denna grupp och bidrar till problemet genom sin efterfrågan, varför görs 

då inte mer arbete med dessa? Det råder som redan nämnts en resursbrist vad gäller arbetet att 

hjälpa de utsatta sexhandelsoffren. Så vad ska till för att allvaret och betydelsen av arbetet 

med de som efterfrågar, och därför stimulerar hela sexhandeln, ska prioriteras såpass mycket 

för att få de resurser som krävs? Tanken att ha rätten att få sina begär tillfredsställda och att 

låta det gå ut över en annan människa som hamnar i underläge verkar hos dessa 

normaliserats. Makt och kvinnosyn i förhållande till förövarna tänker vi är viktigt att studera 

och gå till roten med ännu djupare. Att forska om förövarna ser vi som avgörande och 

aktuellt om vi ska kunna komma vidare och utveckla det förebyggande arbetet och 

bekämpningen av prostitution och sexhandel. 

“Det värsta är att folk, kanske till och med du som läser det här, har föreställningar om att 

män som köper kvinnor är äckliga ungkarlar som bor i en sunkig etta och inte kan få någon 

kvinna. Men ni har fel. Så fel. Män som köper kvinnor, männen som våldtog mig, är på 

utsidan som helt vanliga Svenssons och de finns överallt. Det är han som jobbar på 

behandlingshemmet för ungdomar och är helt fantastisk på det han gör. Det är han bakom 

kassan på bensinmacken som alltid bjuder dina barn på en Piggelin. Det är mannen som 

alltid är ute och leker i sandlådan med sina barn eller grannen som alltid ler och hälsar när 

du går förbi och som till och med hjälper dig när matkassen är för tung. Du behöver bara se 

dig omkring så finns de där” 

Lydia, fd. prostituerad 
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(Häggström, 2017 s.62) 

Pornografins inverkan 
Pornografins roll i samband med prostitution var en faktor som fick en större roll än vad vi 

hade väntat oss under studiens gång. Många menar att pornografin är ett uttryck av 

prostitution, och att många av de kvinnor/tjejer som är prostituerade även någon gång har 

medverkat inom porrproduktion (Länsstyrelsen, 2017). Det går att dra tydliga kopplingar 

mellan prostitution och porr, bland annat att kvinnorna/tjejerna har det svårt ekonomiskt, de 

har tidigare blivit sexuellt utnyttjade och många lider av psykisk ohälsa (Talita, 2019). Det 

går även att se paralleller mellan hur porren blir allt mer hård och rå och hur detta återspeglar 

sig i vad männen idag efterfrågar och vill betala för att göra med de prostituerade 

kvinnorna/tjejerna. Det har framkommit att många porrfilmer handlar om hur kvinnan 

försöker göra motstånd och inte vill ha sex men att mannen bara fortsätter (ibid). Under vår 

forskningstid fick vi genom föreläsningar, böcker och intervjuer exempel på hur grov porren 

kan vara, att det kan handla om ren och skär misshandel av kvinnor/tjejer. Vi frågar oss vad 

det är för så kallad njutning att stimulera sina egna fantasier på kvinnornas/tjejernas 

bekostnad. När denna typ av porr konsumeras så normaliseras handlingarna i pojkars och 

mäns hjärnor. De börjar att acceptera detta och då är det inte konstigt om deras egna möten 

med kvinnor/tjejer påverkas. 

Vi uppmärksammades på behovet av att från myndigheters och samhällets sida tydliggöra 

porren som en del av mäns våld mot kvinnor/tjejer. I norr är det bara Frälsningsarmén i Umeå 

som arbetar specifikt för de som har ett porrberoende. Genom att rikta sig till män med 

porrberoende så kanske man också når en del av de köpande männen eftersom det kanske är 

lättare för dem att söka till detta. Då kan man ta tillfället att prata om syn på kvinnor/tjejer 

och då kan man få en ingångspunkt att prata om pornografin kopplat till hur man ser på 

kvinnor/tjejer, sexualitet och övergrepp. Detta ser vi som ett utvecklingsområde för 

kommunerna om de vill motverka mäns våld mot kvinnor/tjejer.  

På senare tid har det framträtt ett nytt fenomen av att yngre män köper sex tillsammans. Detta 

synsätt präglas av en likgiltighet för vad sexköpet faktiskt innebär för kvinnan/tjejen som 

säljer samt att de inte skäms, utan snarare ser det de gör som en grej som är grabbig och cool 

(Häggström, 2017). Häggström ser en avsevärd skillnad med dessa jämfört med ‘klassiska’ 

sexköp som brukar präglas av att skammen är stor inför handlingen. Köparen brukar då 

vanligtvis dölja sina sexköp eftersom detta ses som något skambelagt. Häggström ser detta 

som en varningssignal då det har observerats att sexköparna har blivit yngre och ägnar sig åt 

att köpa sex på samma sätt som att exempelvis gå på bio. Detta är något som börjar i tidigt 

skede. En ung kille vaknar bara inte upp en morgon och bestämmer sig för att tillsammans 

med sin kompis köpa sex, utan detta grundläggs långt tidigare. Sättet de lär sig att värdera 

människor runt omkring samt en osund objektifiering. I den processen odlas synsättet att 

kvinnor/tjejer kan tas på, kläs av, bytas och även våldtas. I grund och botten kan det sägas att 

tafsande, skällsord, våldspornografi, sexköp och våldtäkter hänger ihop på ett eller annat sätt 

(ibid). Ungdomarna är vårt lands framtid och därför är det avgörande vilka grunder och 

värderingar som de formas av. Hur detta ska gå tillväga är en viktig fråga och därför ser vi 

det som viktigt att problematisera den lättillgängliga porren och andra kvinnoförtryckande 
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media. Att ifrågasätta förnedrande attityder och rätten att tillfredsställa sin sexualitet på 

bekostnad av andra.  

Ytterligare behov av forskning 

Lagstiftning är ett annat område att fördjupa kunskapen om. Hur lagstiftningen är en faktor 

som styr och formar, begränsar och möjliggör. Skillnaden vi såg i attityder mellan Tyskland 

och Sverige var förvånande. Att något som av vissa kan ses kvinnoförtryckande kan bli 

normaliserat och accepterat av andra - och där det faktiskt utgår från att tillfredsställa vissa 

personers sexlust, men på bekostnad av andra och hur en person då kanske intalar sig att 

dennes köpande ger möjligheter för den prostituerade till arbete. Lagar och regler ger signaler 

och formar normer.  

Reflektioner kring studien 
Mycket information finns på området sexhandel och prostitution, men att få denna möjlighet 

att samla intervjuer med de som är engagerade för dessa frågor på olika områden och har 

egen erfarenhet ger ett brett perspektiv som vi tänker kanske inte ofta framkommit i tidigare 

forskning, i synnerhet inte för Sverige och Norrland. Någonting som vi är nöjda med är den 

variation och bredd vi fick på intervjupersoner. De hade mycket olika arbetsuppgifter och vi 

kände därmed att vi fick stor täckning på området. Vi insåg även hur insatta alla var i 

varandras arbete, till exempel nämnde organisationer i södra Sverige nämnde det arbete som 

görs här i Umeå och vise versa.  

Redan i början av studien insåg vi att vi gärna hade fått mer tid på oss, då vi anser att vi 

endast har kunnat skrapa på ytan av detta komplexa problem. Vi hade även önskat att vi hade 

haft tid för fler intervjuer över hela landet för att få ett ännu bredare perspektiv, även fast vi 

är riktigt nöjda med de personer som vi intervjuade. Tyvärr så gav tidsramen för studien oss 

inte möjlighet att resa söderut, så vi fick nöja oss med några telefonintervjuer. Det vi också 

snabbt märkte under arbetets gång var hur svårt vi hade att begränsa oss när det gäller 

datamaterial. Vi hittade hela tiden nytt och viktigt material som vi läste och ville ha med i 

arbetet. Detta gjorde att vi ständigt fick fråga oss vad som egentligen var relevant för just vår 

studie samt att sålla och välja ut väsentliga data om detta komplexa problem. 

Ämnet prostitution och sexhandel är engagerande och skapar gärna reaktioner och känslor. Så 

även hos oss, vilket vi är medvetna om. Från ett vetenskapligt perspektiv behöver man alltid 

vara medveten om den risk för subjektivitet som tydliga åsikter kan medföra och därmed vara 

försiktig. Den undersökningsform, intervjuer, som studien hade har inte öppnats för att 

påverkas av våra egna åsikter. Eftersom intervjuerna efterfrågade intervjupersonernas syn och 

perspektiv var det detta som återgavs och reflekterades i resultatet. Att lyssna till 

intervjupersonernas erfarenheter och perspektiv fick oss som studenter att få en större inblick 

i situationen, och denna inblick berörde oss. Det som framställdes ligger i enlighet med deras 

erfarenheter och även i samklang med forskning vilket gjort att vi uppfattat det som 

trovärdigt material. På ett sätt gick vi in i studien med en induktiv ansats eftersom vi inte 

visste vad vi hade att vänta oss för resultat. Vi har efter bästa förmåga försökt att låta fakta 

och empiri tala i uppsatsen men samtidigt haft ett kritisk reflekterande i diskussionen om de 

olika perspektiven och synsätten. 
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Intervjupersonerna betonade offer och förövare under samtalen och gav mycket fokus och 

utrymme till dessa. Att de skulle få ett så stort utrymme var inget vi visste i förväg men 

eftersom vi strävar att återspegla resultatet av intervjuerna så sanningsenligt som möjligt gavs 

därför också brottsoffer och förövare stort utrymme i resultatdelen. Detta fungerade även som 

en avgränsning av frågor på området, då vi alltså lyfte deras perspektiv på offer och förövare. 

 

SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis så var den syn som framkom hos intervjupersonerna att sexhandel och 

prostitution utgör diskriminering och kvinnoförtryck. Det är våld mot kvinnor och framförallt 

de kvinnor som befinner sig i fattigdom, psykisk ohälsa, missbruk dåliga hemförhållanden 

eller minoritetsgrupper. Vidare ses de utsatta vara offer för förövare som utnyttjar deras 

utsatthet och anser sig ha rätt att köpa en kvinnas kropp för att tillfredsställa sina behov. Det 

belystes att dessa kvinnor därför bör betraktas som brottsoffer som är i behov av hjälp. 

Intervjupersonerna uppmärksammade samhällets syn vad gäller övergrepp och rättigheter, att 

det fortfarande finns tillräckligt många runtom i Sverige som ser det som en självklar 

rättighet att köpa någons kropp. Efterfrågan sågs vara en av de huvudsakliga faktorerna för 

sexhandelns existens och tillväxt och att vi behöver fokusera på just varför och vilka som 

tycker sig ha den här rätten. Att det är viktigt och nödvändigt att uppmärksamma att ansvaret 

ligger hos männen som utnyttjar kvinnorna. Dessa män sågs förenas av snedvridna attityder 

och värderingar samt en dålig människosyn. Det framkom att bland både offer och förövare 

så finns det ett stort mörkertal vilket försvårar bekämpningen av sexhandel och hjälpen till 

offren.  

De intervjuade efterlyste mer resurser för att kunna bekämpa prostitution och sexhandel. Tid, 

personal och resurser sågs vara nödvändiga bitar för att arbetet inte ska stanna av. En 

nödvändig och vital del för att fortsätta och utveckla arbetet ansågs vara samverkan mellan de 

olika aktörerna och att samverkan har visat sig vara en framgångsfaktor i 

bekämpningsarbetet. De intervjuade ser en utveckling i Sverige där prostitutionen har flyttats 

till internet och blivit mer lättillgänglig. Även om Sverige har mindre skala av sexhandel än 

andra länder så är det dock ett växande problem. De märker bland annat att pornografin går 

ner i åldrarna och att sexköp normaliseras genom denna porrkonsumtion. 

Det markerades att den sexköpslag vi har i Sverige är helt grundläggande och nödvändig. Det 

är så fundamentalt viktigt att kvinnorna inte behandlas som kriminella eller att de påstås ha 

frivilligt valt att prostituera sig. Genom lagen så ses kvinnan/tjejen som ett offer för brott som 

förtjänar att få stödinsatser. Att lyfta upp frågan om prostitution och sexhandel är viktigt, men 

studien pekar också på att man måste ta i beaktning vad det är som gör att den här personen 

gör detta? Psykisk ohälsa, självskadebeteende och missbruk leder ofta in i prostitution där 

fattigdom och annan utsatthet är utmärkande faktorer för att bli indragen i människohandel, 

framförallt vad gäller de utländska kvinnorna. Den vanliga uppfattningen att de arbetar 

självständigt verkar inte spegla verkligheten. Vad gäller de svenska tjejerna, varför de tar 

beslutet att sälja sig, så kan det kan röra sig om rent självskadebeteende. Detta sågs viktigt att 

lyfta fram, att tänka lite extra på. Att inte stanna vid uppfattningen att det handlar om två 
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vuxna människors egna val vilket brukar vara ett av de främsta argumenten. Vi ser genom 

denna studie ett behov av att våga lyfta på locket och uppmärksamma roten med prostitution 

och sexhandel och dess orsaker. 
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev (Umeå) 
 

Hejsan, 

 

Vi är två Socionomstudenter vid Umeå Universitet som just nu är i skede med att skriva en 

kandidatuppsats i socialt arbete. Då vi har ett starkt intresse för arbetet med att bekämpa 

sexhandel och trafficking skulle vi gärna vilja fördjupa oss i kunskaperna på detta område. Vi 

tänker därför intervjua organisationer, föreningar, myndigheter och övriga som arbetar med 

dessa frågor. Syftet med uppsatsen är att bredda perspektivet och få en insyn i hur dessa ser 

på situationen och utvecklingen i Sverige vad gäller sexhandel och prostitution samt hur de 

arbetar. 

 

Eftersom vi läst om er och ert viktiga arbete undrar vi om vi skulle få komma och göra en 

intervju hos er? 

Intervjun är helt frivillig och beräknas ta ca 20 - 45 minuter. Vi vill också klargöra att era 

uppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet och inga personuppgifter kommer att 

utlämnas. Ni är också fria att avbryta när som helst under intervjun om ni inte vill gå vidare. 

 

Skulle ni vara intresserade av att delta i denna undersökning så skulle vi vara enormt 

tacksamma. Vi tror att ert perspektiv, er kunskap och era erfarenheter är mycket värdefulla. 

 

Svara gärna på detta mail om ni är intresserade av att delta eller inte. 

 

Med önskan om en fortsatt bra dag, 

 

Sannah Sjöström och Louice Pettersson, Umeå universitet 

 

Kontaktuppgifter 
Sannah Sjöström 
Mail: sasj0071@student.umu.se 
Telefon: 073-026 95 99 
  
Louice Pettersson 
Mail: lope0033@student.umu.se 
Telefon: 073-802 90 32 
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Informationsbrev (Södra Sverige) 

Hejsan, 

  

Vi är två Socionomstudenter vid Umeå Universitet som just nu är i skede med att skriva en 

kandidatuppsats i socialt arbete. Då vi har ett starkt intresse för arbetet med att bekämpa 

sexhandel och trafficking skulle vi gärna vilja fördjupa oss i kunskaperna på detta område. Vi 

tänker därför intervjua organisationer, föreningar, myndigheter och övriga som arbetar med 

dessa frågor. Syftet med uppsatsen är att bredda perspektivet och få en insyn i hur dessa ser 

på situationen och utvecklingen i Sverige vad gäller sexhandel och prostitution samt hur de 

arbetar. 

 

Eftersom vi har läst om ert viktiga arbete så skulle vi vilja resa ner för att träffa er och göra en 

intervju om det arbete ni gör. Intervjun är helt frivillig och beräknas ta ca 20 - 45 minuter. Vi 

vill också klargöra att era uppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet och inga 

personuppgifter kommer att utlämnas. Ni är också fria att avbryta när som helst under 

intervjun om ni inte vill gå vidare. 

  

Våra förslag på datum är 21, 22, 23 eller 25 mars. Skulle ni vara intresserade av att delta i 

denna undersökning så skulle vi vara enormt tacksamma. Vi tror att ert perspektiv, er 

kunskap och era erfarenheter är mycket värdefulla.  

  

Svara gärna på detta mail om ni är intresserade av att delta eller inte. 

  

Med önskan om en fortsatt bra dag, 

  

Sannah Sjöström och Louice Pettersson, Umeå universitet 

  

Kontaktuppgifter 

Sannah Sjöström 

Mail: sasj0071@student.umu.se 

Telefon: 073-026 95 99 

  

Louice Pettersson 

Mail: lope0033@student.umu.se 

Telefon: 073-802 90 32 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

Vi vill med den här intervjun få ta del av ert perspektiv och erfarenhet inom ämnet sexhandel 

och prostitution i Sverige. Vi har 45 minuter till förfogande för denna intervju. Som vi 

nämnde i brevet så kommer vi att avidentifiera materialet och ni är fria att avbryta intervjun 

närsomhelst. 

  

Om organisationen 
 Berätta gärna om er och ert arbete? 

 Kan du berätta om hur er organisation kom till?  

 Hur ser arbetet ut? 

 Till vilka målgrupper sträcker ni er?  

 Hur når ni de människor som är utsatta? 

 Vad anser ni är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma i samhället vad gäller 

sexhandel?  

  

Utmaningar 
 Vilka aktörer dominerar det förebyggande arbetet mot sexhandeln/prostitutionen? 

(Vilka är de främsta förebyggande organisationerna som arbetar mot 

sexhandel/prostitution?) unga relationer 

 Följdfråga: Hur ser det ut i er organisation? 

 Vilka har svårt att komma inom räckhåll för hjälp?  

 Vilka tänkbara hinder ser ni för att offren ska kunna få och ta emot hjälp från er? 

 Vilka faktorer anser ni dominera sexhandeln/prostitutionen?  

 Följdfråga: Hur ser det ut i er organisation? 

 Vad är er främsta motkraft att bekämpa sexhandeln/prostitutionen i Sverige?  

 Vad är de främsta hindren mot att bekämpa sexhandel/prostitution i Sverige? 

 Vilka insatser använder ni er av som har varit framgångsrika?  

 Är det någonting i ert arbetssätt som ni skulle vilja utveckla?  

  

Uppfattning av problemet 
 Vad görs i nuläget för att motverka sexhandeln/prostitutionen i Sverige? 

 Vad är er uppfattning om mörkertal inom sexhandel/prostitution?  

 Vad tänker ni stimulerar till sexhandelns/prostitutionens fortsatta existens?  

 Hur pass tror ni det hjälper med att ha förbjudande och bekämpande åtgärder? 

 Följdfråga: flyttas då istället problemet till att bli mer gömt?  

 Hur ser ni på den bild som media återspeglar, kontra den verklighet som ni möter?  

 Är det något du skulle vilja tillägga? 
 


