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Abstract
January 1, 1999, a new sex purchase law was introduced in Sweden, Lag (1998: 408). The 
law implies that in a sex trade a crime is committed only by the consumer in the sex trade. 
The majority of consumers in prostitution are men and the suppliers are women. When 
prostitution is problematized it’s usually from the woman’s point of view and the perspective 
of the man is often overlooked. The new law has shed light on the consumer and made the 
male more visible in the public debate. The purpose of the present paper is to look into what 
has happened since the law was passed; what resources were allocated and how do local 
organisations work to offer support to men that buy sexual services of street prostitutes? Also, 
what explanations are there to why men do this? Who does it?  In order to meet the aim with 
our essay we have examined contemporary research on the profiling of consumers and the 
phenomenon of purchase of sexual services. We have also done interviews with authorities 
and organisations in Malmö that work with the men. In the analysis of our material we have 
applied the theories that the referred to researchers and authors have used, as well as Mary 
Douglas' theory about the concept taboo and defect spirits. Our conclusions are that street 
prostitution in Malmö has decreased after the law was passed and that there’s been very little 
knowledge about the sex purchasing men. Also we have understood that the buying of sexual 
services is under concept of taboo and that it is considered shameful by the society. The 
question is whether the law has shed light on the problems of prostitution or instead increased 
the concept of taboo in the society against the sex purchasing men?
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Förord
I vår C-uppsats, inom socionomutbildningen, vill vi belysa den nya sexköpslagen och vad den 

har haft för betydelse för gatuprostitutionen i Malmö. Vi vill också undersöka hur Malmös 

myndigheter och organisationer arbetar efter lagens införande med män som köper sexuella 

tjänster av gatuprostituerade kvinnor. Vårt syfte är även att ta reda på vilken kunskap det finns 

om de män som gör sig skyldiga till denna företeelse. För att uppfylla vårt syfte och besvara 

våra frågeställningar har vi gjort intervjuer med representanter från KAST, 

Prostitutionsgruppen, en representant från RFSU-Gruppen Malmö samt Polismyndigheten, 

alla verksamma i Malmö. Vi vill här tacka alla våra intervjupersoner för visat intresse och för 

att de ville ställa upp på intervjuer, vilket har hjälpt oss att uppnå vårt syfte. 

     Vi vill också ge vår handledare Annika Capelán Köhler ett stort tack för god och hjälpsam 

handledning, vilket har varit till stort stöd för oss i vårt arbete med uppsatsen. Vi har alltid fått 

snabba svar på våra funderingar och frågor och haft möjlighet att träffa Annika när det har 

passat oss tidsmässigt och i den utsträckning vi hade till vårt förfogande att träffa 

handledaren. 

     Vår förhoppning är att läsaren finner arbetet intressant och att vi kan frambringa tänkvärda 

reflektioner hos denne. Vi vill framhålla att vi tycker det är viktigt att ha kunskap även om 

den köpande aktören i prostitutionen, vilken oftast är en man, för att kunna arbeta med 

företeelsen i samhället.

  Nathalie Magnusson och Maria Svensson
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   1 Inledning

1.1 Problemformulering

Fram till 1999 var det i Sverige tillåtet att sälja och köpa temporära sexuella förbindelser av 

prostituerade. Den 1 januari 1999 infördes det en lag där det blev olagligt att köpa tillfälliga 

sexuella tjänster i Sverige, vilket innebar en kriminalisering av endast köparen. Diskussionen 

kring en kriminalisering inom könshandel hade då diskuterats mycket och länge på 

riksdagsnivå. Tre utredningar kan sägas ha berett väg för lagens införande: SOU 1981:71, 

SOU 1995:15 och SOU 1995:60.

     1977 tillsatte regeringen en prostitutionsutredning som bland annat fick i uppgift att 

kartlägga prostitutionen i Sverige. Syftet med kartläggningen var att man ville få en 

övergripande bild över landets prostitution för att se hur omfattande den var (BRÅ-rapport 

2000:4). Utredningen, SOU 1977:01, resulterade i en rapport i vilken det framhölls både 

fördelar och nackdelar med att endast kriminalisera den prostituerade kvinnan. 

Motargumenten bedömdes överväga och det lades aldrig fram ett lagförslag i samband med 

utredningen (Vänsterdelegationens hemsida, 2006).

     1993 tillsatte regeringen en ny prostitutionsutredning. Utredningen skulle fylla en 

normbildande funktion och göra klart att prostitution inte är socialt accepterad i samhället. 

Utredningen antog namnet 1993-års prostitutionsutredning och i mars 1995 avlämnades 

betänkandet Könshandeln SOU 1995:15. Efter denna utredning lades det heller aldrig fram ett 

lagförslag (Regeringskansliet, 2006a). 

     Samma år kom ytterligare ett betänkande, Kvinnofrid SOU 1995.60. Betänkandet föreslog 

en kriminalisering av endast köparen och resulterade i den nya sexköpslagen, Lag (1998:408) 

om förbud mot köp av sexuella tjänster (Regeringskansliet, 2006b).

     Idag har lagen varit verksam i sju år. Vårt intresse var ursprungligen att se om 

prostitutionen i Malmö har minskat efter den nya sexköpslagen. Har lagen fyllt den funktion 

som riksdagen ville att den skulle fylla, det vill säga har prostitutionen minskat? Vi ville 

undersöka Malmöområdet, dels för att det låg nära till hands och dels för att vi uppfattade att 

Malmö hade ett utbrett prostitutionsproblem. Antalet kvinnor som gatuprostituerade sig var 

innan lagens införande cirka 200 stycken. År 2005 fanns det 92 stycken gatuprostituerade 

kvinnor. 

     Då vi började samla material till denna uppsats fann vi att våren 2006 hade två studenter 

på Socialhögskolan i Lund redan undersökt Malmöområdet vilket resulterade i C-uppsatsen 
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”Vad har hänt sedan sexköpslagen trädde i kraft?”. Vi beslutade då att vi skulle omformulera 

vårt syfte eftersom vi kände att det var för tidigt att se om vi kunde få ett annat resultat än vad 

de hade kommit fram till. 

Vårt motiv till val av inriktning har växt fram efter att vi har tagit del av litteratur som visar 

att det finns god kännedom om den säljande parten i prostitutionen, det vill säga kvinnan. 

Däremot har det historiskt sett varit tyst om köparen i könshandeln. Innan lagens införande 

var köparna ett osynligt fenomen. Därför fann vi det väldigt intressant och angeläget att bland 

annat ta reda på vilken kunskap det finns om de män som köper sexuella tjänster.

     Vi vill med vår uppsats belysa vilka förklaringar det finns till varför män väljer att köpa 

sexuella tjänster av gatuprostituerade kvinnor samt undersöka hur den nya lagen har påverkat 

olika myndigheter och organisationers arbete kring den kriminaliserade, det vill säga köparen. 

Finns det någon undsättning för de män som anser sig behöva stöd och hjälp med att sluta 

köpa sex av gatuprostituerade kvinnor? Vi anser att Sveriges riksdag inte endast kan 

kriminalisera en handling utan att också erbjuda de män som anser sig behöva handledning 

för att sluta köpa sexuella tjänster och att resurserna läggs in där det är adekvat, det vill säga 

att man som en uppföljning av lagen lyfter fram männens problematik.

     Vi har avgränsat oss till den traditionella prostitutionen, alltså en heterosexuell 

gatuprostitution, där säljaren är kvinna och köparen är man. Anledningen till att vi lägger 

fokus på gatuprostitutionen är att vi i våra förundersökningar har uppmärksammat att det är 

inom detta område som myndigheter och organisationer oftast kommer i kontakt med 

köparna. Vi är emellertid medvetna om att det finns olika typer av prostitution, exempelvis 

homosexuell prostitution, Internetprostitution samt inomhusprostitution på bland annat hotell 

och solarier. Vi har valt att inte belysa dessa områden på grund av att uppsatsen då skulle bli 

för omfattande.

    Att vi har valt att undersöka hur man arbetar med fenomenet i Malmö beror på att i de 

granskningar vi gjorde innan vi började med arbetet visade det sig att i Malmö bedrivs det just 

nu största arbetet kring männen i förhållande till den tid vi har till vårt förfogande samt så låg 

Malmö närmast till hands då vi båda bor inom området. 
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1.2 Syfte

Vi vill med denna uppsats belysa och följa upp den nya sexköpslagen för att se vilken 

betydelse den har haft för Malmös gatuprostitution och hur Malmös myndigheter och 

organisationer arbetar efter lagens införande med män som köper sexuella tjänster av 

gatuprostituerade kvinnor, samt ta reda på vilken kunskap det finns om de män som gör sig 

skyldiga till denna företeelse. 

1.3 Frågeställningar

o Vad innebär den nya sexköpslagen och vad har den haft för betydelse för Malmös 

gatuprostitution?

o Vilka förklaringar finns det till varför män köper sexuella tjänster av gatuprostituerade 

kvinnor samt vilka beskrivningar finns det av männen?

o Hur arbetar myndigheter och organisationer i Malmö med de män som köper sexuella 

tjänster sedan lagens införande?

1.4 Centrala begrepp

Vi har under arbetets gång stött på olika begrepp. Vi har valt att definiera de begrepp som vi 

har använt oss av i uppsatsen och som vi anser behöver klargöras för en bättre förståelse av 

temat. 

1.4.1 Prostitution

Folkhälsoinstitutets undersökning ”Sex i Sverige - Om sexuallivet i Sverige 1996” använder 

följande definition av begreppet prostitution: Prostitution föreligger när minst två parter 

köper respektive säljer sexuella tjänster mot (vanligen) ekonomisk ersättning, som utgör en 

förutsättning för den sexuella tjänsten (Månsson, 1998). Detta är samma definition som den 

statliga utredningen SOU 1995:15 använder på begreppet prostitution (Socialstyrelsen, 2004). 

1.4.2 Könshandel

Betänkandet Könshandel, SOU 1995:15, väljer att inte använda begreppet prostitution, utan 

använder istället begreppet könshandel synonymt med prostitution. Detta för att könshandel 

inrymmer båda parters handlande samtidigt som det gör klart vad det egentligen handlar om, 

en handel som går ut på att tillfredsställa köparens sexualdrift.
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Begreppet könshandel omfattar enligt utredningen både heterosexuell och homosexuell 

prostitution och både kvinnor och män som köpare och säljare. Det kan röra sig om olika 

sexuella tjänster som inte helt nödvändigt behöver utgöra vad lagen kallar sexuellt umgänge. 

Dock ska ekonomisk ersättning i någon form vara en förutsättning för den sexuella tjänsten. 

Vidare påpekar utredningen att begreppet könshandel även kan inbegripa då någon annan 

betalar för den sexuella tjänsten, det råder alltså inte bara könshandel då den som deltar 

betalar för tjänsten (Regeringskansliet, 2006a).

     Som vi nämnt tidigare koncentrerar vi oss endast på den heterosexuella gatuprostitutionen.

1.4.3 Könsköpare

När vi i vår uppsats använder begreppet könsköpare avser vi de män som köper sexuella 

tjänster av kvinnor.

1.5 Metod och urval

1.5.1 Studiens uppläggning och urvalsmetoder

För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ 

studie utifrån intervjuer och litteratur. Grundläggande drag i kvalitativ forskning är viljan att 

se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas 

eget perspektiv (Bryman, 1997). Det handlar om att karaktärisera och man vill studera 

egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen (Repstad, 1999). Fenomenet i vårt fall är 

köp av sexuella tjänster och de studerade personerna är männen som gör det. 

     När man vill studera fenomen som redan inträffat, när fenomenet är av privat karaktär eller 

när man inte kan studera fenomenet själv, är alternativet att intervjua personer som har 

förstahandskunskaper om fenomenet (Halvorsen, 1992). Därför valde vi att närma oss 

fenomenet genom att prata med personer inom Malmös myndigheter och organisationer som 

arbetar med männen på ett eller annat sätt, istället för att försöka intervjua männen. Att 

intervjua männen anser vi skulle vara komplicerat av den anledning att det skulle vara oerhört 

svårt att få tag på de och vi kan tänka oss att männen inte är villiga att ställa upp på en 

intervju med oss då vi tror ämnet är belagt med mycket skamkänslor. Deras handlande är 

dessutom olagligt och att träda fram i en intervju, om än anonymt, skulle innebära att de 

utsatte sig för en risk.
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De myndigheter och organisationer i Malmö, som vi tog kontakt med via antingen telefon 

eller mail, och där vi fick möjlighet att genomföra intervjuer är KAST - Köp Av Sexuella 

Tjänster, en representant från RFSU-Gruppen Malmö, Prostitutionsgruppen i Malmö samt 

polismyndigheten i Malmö. Vi vände oss även till de övriga myndigheterna och 

organisationerna i Malmö som vi antog skulle kunna arbeta med männen. Vi kontaktade 

Svenska kyrkan, Centrum för sexuell hälsa samt Kriscentrum för män, men dessa tackade nej 

till intervju då man inte ansåg sig kunde bidra med något material eftersom de i sitt arbete inte 

kom i kontakt med männen samt på grund av brist på tid och möjlighet. Vi drar slutsatsen att 

vi har fått kontakt med de myndigheter och organisationer i Malmö som konkret arbetar med 

denna grupp av män. Vi valde att inte söka efter fler intervjupersoner för att kunna presentera 

ett visst antal intervjuer utan vi bedömde att det inte behövdes fler intervjuer för att kunna 

uppnår vårt syfte. Vi tyckte inte heller att den låga intervjusumman skulle påverka resultatet 

av vårt arbete i förhållande till våra frågeställningar.

    Vi formulerade en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med fyra olika teman som 

vi pratade med intervjupersonerna kring. Är svarsmöjligheterna öppna så är frågan 

ostrukturerad och då bestämmer den tilltalade vilken struktur svaret får. Har frågorna låg 

standardisering kan intervjupersonen styra ordningsföljd och följdfrågor formuleras beroende 

av tidigare svar (Trost, 1997). Vi ansåg därför att det skulle bli bäst om vi använde en 

halvstrukturerad intervjuguide och fyllde i med frågor som vi ansåg kunde vara viktiga för oss 

att få svar på under samtalets gång. Vi genomförde intervjuerna båda två tillsammans och för 

varje intervju turades vi om att leda den. Vi spelade in alla intervjuer med en videokamera för 

att fånga upp ljudet och våra intervjupersoner fick godkänna detta i förväg. Däremot ville 

intervjupersonen inom polisen inte att intervjun skulle spelas in därför att man inte tidigare 

hade tillåtit detta. Anledningen till varför de inte tillåtit detta tidigare fick vi inte veta. På 

grund av tidsbrist under intervjun med KAST hann vi inte med att ställa alla våra frågor, 

därför fick vi möjlighet att göra en telefonintervju med dem vid ett senare tillfälle för att 

komplettera. 

     I och med det låga resultatet av intervjupersoner har vi koncentrerat oss i stor del på vad 

litteraturen säger om männen och företeelsen bakom deras handling. Därtill kommer en större 

del av vår uppsats bestå av tidigare forskning än vad vi först förutsatt oss. 

     Vi har under arbetets gång delat upp arbetsuppgifterna men har hela tiden läst igenom 

varandras texter och gjort ändringar tillsammans. 



7

1.5.2 Analys och transkribering av intervjuer

Vi har transkriberat intervjuerna ordagrant och sedan sorterat ut det som vi ansåg var relevant 

för att komma fram till vårt syfte. Eftersom vi inte fick spela in vår intervju hos polisen gjorde 

vi anteckningar direkt på en bärbar dator för att få ett fylligare referat av samtalet. Hade vi 

antecknat för hand hade vi inte hunnit med att skriva och då hade materialet inte blivit lika 

omfattande.  

     Vid redovisning av intervjuresultaten har vi valt att framställa materialet under fyra olika 

teman för att kunna uppnå vårt syfte. Vi har sedan analyserat vårt intervjuresultat med hjälp 

av den litteratur som vi tagit del av samt en teori som bland annat behandlar begreppet tabu. 

1.5.3 Etiska övervägande

Innan vi utförde intervjuerna upplyste vi våra intervjupersoner om att intervjumaterialet 

endast kommer till användning inom ramen för denna studie. Intervjupersonerna fick, som vi 

nämnde tidigare, godkänna att vi spelade in samtalen. Vi informerade även om deras rätt till 

att avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågorna. I vår vidare framställning i uppsatsen 

kommer vi inte att nämna namn på de vi har intervjuat utan vi kommer att uppge arbetsplatsen 

de arbetade på, då vi anser att detta är det relevanta för vårt syfte. För att det inte ska ha blivit 

några missförstånd skickade vi en kopia till våra intervjupersoner av det material vi fått från 

intervjun med dem. Från våra intervjupersoner fick vi kommentarer tillbaka om ändringar

och/eller tillägg vilket vi då reflekterade och följde upp i uppsatsen. 

1.5.4 Resultatens tillförlitlighet och giltighet

Två vanligt förekommande begrepp inom diskussionen kring ett resultats tillförlitlighet är 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att en studie är pålitlig och 

inte utsatt för bland annat slumpinflytelser. Om man ställer samma fråga vid ett senare tillfälle 

ska den ge samma svar, studien skulle få samma resultat om den gjordes en gång till. Med 

validitet, eller giltighet, menar man att frågan ska besvara det den är avsedd att besvara. Det 

intressanta här blir i vilken grad studien ger svar på de frågor som planerats att undersöka 

(Trost, 1997). 

     Problemet med kvalitativa studier är kravet på att förhålla sig empatisk och se världen 

genom aktörens ögon samtidigt som man i egenskap av intervjuare har egna värderingar och 

åsikter (Bryman, 1997).               
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Våra aktörer i uppsatsen är dels våra intervjuer personer men även de män som vi har läst om 

i våra kunskapsböcker. 

     Vårt område, män som köper sexuella tjänster, kan vara ett känsligt ämne laddat med 

normer och värderingar. Detta kan givetvis ha påverkat uppsatsen. Dock anser vi båda att vi 

hade öppna ögon för ämnet och för att se fenomenet från männens sida samt bygga upp en 

bild över hur de som arbetar med männen uppfattar företeelsen. Vi är också medvetna om att 

kvalitativa intervjuer handlar en del om tolkningar både från oss som författare men även från 

intervjupersonerna. Att vi är två stycken som antecknat och analyserat materialet gemensamt 

tycker vi är en fördel i detta avseende då våra tolkningar kan komplettera varandra. Vi vill 

ändå reservera oss från att andra personer som gör en likvärdig undersökning kan komma 

fram till andra slutsatser och resultat. Vi är emellertid också medvetna om att då vi var två 

stycken som utförde intervjuerna kan detta ha påverkat intervjupersonerna och deras svar. Vi 

anser inte att det har påverkat svaren i den grad att resultatet inte skulle vara tillförlitligt. 

1.5.5 Källkritik

Vissa källor som vi har använt oss av är kunskap som hämtats från bland annat tidigt 80-tal 

och kan anses vara gamla, men då informationen i dessa källor stämmer överens med de mer 

aktuella källorna tycker vi inte att detta kan ha påverkat tillförlitligheten. 

     I något fall har vi inte fått tag på förstahandskällan, som till exempel vad gäller SOU 

1995:15, utan där har vi läst en sammanfattning på Regeringskansliets hemsida. Dock tycker 

vi att detta ger oss en tillräckligt bred bakgrundfakta till varför lagen kom till och hur man 

funderade i just det betänkandet, även om vi vet att det hade varit bättre om vi hade haft hela 

rapporten för att få all fakta i sammanhanget.  

     Vi har hämtat en del information som vi använt oss av i uppsatsen från 

Vänsterdelegationens hemsida. En hemsida som kan innehålla politiska värderingar men det 

material vi hämtat från hemsida har ej varit av politiska värderingar.  
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1.6 Fortsatt framställning

I kapitel två presenterar vi den teori vi valt att analysera vårt material med, vilken är Mary 

Douglas teori om begreppet tabu och orenande. I kapitel tre kommer vi under rubriken 

”Presentation av lagen om köp av sexuella tjänster” att presentera fakta kring den nya lagen 

samt hur det resonerades innan den infördes. Vi belyser rapporter och betänkanden som 

avlämnades när det skulle beslutas om den nya lagen skulle införas eller inte. Vidare i kapitel 

fyra redovisar vi tidigare forskning om de män som köper sexuella tjänster och teorietiska 

utgångspunkter. Vi presenterar även den litteratur som vi valt att belysa i arbetet. Vi kommer 

också skriva om författarnas teorier och analyser kring de män som köper sexuella tjänster. Vi 

gör sedan en kortare sammanfattning av det vi redovisat från böckerna. I kapitel fem, vår 

resultatdel, gör vi en kort presentation av de myndigheter och organisationer som vi har 

intervjuat. Efter detta gör vi en redogörelse av vårt intervjuresultat under fyra rubriker, ”Hur 

har myndigheternas och organisationernas arbete med män som köper sexuella tjänster sett 

ut innan lagens införande 1999”, ”Hur arbetar Malmös myndigheter och organisationer med 

männen efter lagens införande?”, ”Vad anser intervjupersonerna vara orsaken bakom 

männens sexköp?” samt ”Vad anser intervjupersonerna vara orsaken bakom lagens 

införande?”. I det sjätte kapitlet analyserar vi vårt intervjuresultat under tre rubriker, 

”Sexköpslagens betydelse för prostitutionen i Malmö”, ”Orsaker bakom männens sexköp” 

och ”Malmös arbete kring manliga sexköpare”. I kapitel sju redovisas vår slutdiskussion. 
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2 Teori
För att analysera vårt material kommer vi använda oss av socialantropologens Mary Douglas 

teori om begreppen tabu och orenande. Vi använder denna teori som verktyg för att försöka 

förstå männens tankar och handlingar när de köper sexuella tjänster, samt till att förstå varför 

företeelsen varit och fortfarande är relativt osynlig i vårt samhälle. Med hjälp av Douglas teori 

kan man möjligen få en uppfattning om varför denna företeelse inte varit prioriterat inom 

socialt arbete tidigare eller varför de köpande männen inte tidigare har lyfts fram inom 

diskussionen kring prostitution. Vi har dels valt denna teori eftersom vi har en strävan att 

försöka förklara företeelsen ur en annan synvinkel än de analyser och teorier gör som vi 

beskriver i kapitel fyra. 

     Vi vill med denna teori sammankoppla Douglas begrepp orenhet/smuts med företeelsen 

män som köper sexuella tjänster.    

2.1 En analys av begreppen orenande och tabu 

Socialantropologen Mary Douglas skriver i sin studie "Renhet och fara", från 1966, bland 

annat om en allmän smutsdefinition i samhället. Hon har gjort en analys av 

tabuföreställningar och renhetsregler i olika kulturer. Hennes analys bidrar till förståelse för 

hur social ordning i samhället uttrycks inom olika kulturers sätt att se på renhet och smuts 

(Douglas, 1997). 

     Douglas kopplar samman begreppet tabu med orenande. Hon anser att orenhet och tabu är 

ett tecken på oordning i samhällets ögon. Douglas beskriver orenhet och smuts som i termer 

av regler och förbud som får samhället att undvika vissa företeelser. 

     Vad är då orenhet och smuts för någonting? Smuts och orenhet är personliga termer som 

framkallas och som får sin betydenhet först i de sammanhang som människan själv 

bestämmer vara orent och smutsigt. Exempelvis så blir jord till smuts först när det kommer 

inomhus och inte när det ligger utanför dörren. Douglas påpekar samtidigt att människans 

egna benämningar på vad som är orent och smutsigt påverkas av vad samhället anser vara 

orent och smutsigt (Douglas, 1997).

     Om människan undviker orenhet och smuts beror inte det på någon rädsla, fruktan eller 

skräck. Det beror på att människan har lärt sig genom regler och förbud att undvika det som 

samhället och den enskilda individen anser vara orent och smutsigt. På så sätt blir vissa 

företeelser tabu belagt inom samhället och människor lär sig att inte uppmärksamma den 

orena och smutsiga företeelsen (Douglas, 1997). 
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Douglas anser att man inte kan förklara samhällets syn och beteende på de företeelser som de 

anser vara orenande eller smutsigt med någon hygienisk oro för sjukdomar, det vill säga att 

människan sammankopplar företeelsen med att det är en sjukdom och att människan är rädd 

för att bli smittad. Istället är det så att samhället och den enskilda individen anser att orenhet 

och smuts kränker ordningen i samhället. Att se förbi orenhet och smuts innebär inte en 

negativ handling utan rättare sagt en positiv strävan att organisera omgivningen och där 

människan istället försöker forma miljön runtomkring till att likna deras uppfattning om hur 

det bör se ut (Douglas, 1997). Vi menar genom att välja att inte se de företeelser som man 

anser vara orent och smutsigt så handlar det om människans behov av att ha en stabil och 

trygg värld att leva i. På så sätt blir samhällets beteende och handlingar både praktiskt och 

symboliskt, där det symboliska handlar om människans behov av stabilitet och trygghet. 

     Douglas skriver att hos människan blir orenande och smuts allvarligt först då den orsakar 

social oreda i samhället. Påföljderna kan då bestå i sociala repressalier som exempelvis 

utfrysning och skvaller. Det personliga klassificeringssystemet påverkas som sagt inte enbart 

av egna intryck utan även från andras (Douglas, 1997).  

     I kampen mot smuts, orenhet och oordning skapar det kaos av växlande intryck hos 

samhället. Under inlärandet av vad som är orent och smutsigt skapar människan något genom 

att ta till sig vissa signaler och förkasta andra. De företeelser som är lättast att ta till sig är de 

som enklast passar in i det mönster och den miljö som samhället byggt upp. Disharmoniska 

företeelser förkastas oftast. För att den ska kunna accepteras i samhället måste strukturen hos 

företeelsen förändras. För att förklara detta tar författaren också upp avvikelser som en 

sammankoppling till orenande och smuts. Hon skriver om människans olika sätt att hantera 

vissa avvikelser. I negativt hänseende menar hon att människan kan undvika avvikelsen och 

inte lägga märke till den eftersom den inte är accepterad i samhället. Skulle den enskilde 

individen däremot uppfatta avvikelsen så skulle denne döma ut den. I positivt hänseende kan 

människan medvetet möta avvikelsen och försöka skapa en ny modell av verkligheten och där 

avvikelsen kan få en plats. Det är inte omöjligt för ett samhälle och den enskilde individen att 

ändra sitt eget personliga klassificeringssystem påpekar Douglas. Douglas diskuterar 

gränstillstånd mellan det som anses vara orent och smutsigt och det som är accepterat och att 

där förekommer det fara. Den person som passerar från det ena till det andra befinner sig i 

fara och skapar fara för andra eftersom de besöker, symboliskt, ett ställe som övriga samhället 

har undvikit och satt en tabustämpel på. Ett antisocialt beteende utgör det rätta uttrycket för 

deras gränstillstånd. De fullgör ett handlande och ett beteende som inte är accepterad i övriga 

samhället.  Har man vistats i gränstillståndet har man varit i kontakt med det farliga förklarar 
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Douglas. Om en person inte har någon plats inom samhällssystemet tycks alla 

försiktighetsåtgärder mot fara behöva vidtas av andra. Personen kan inte själv underlätta sin 

plats i samhället och sin onormala ställning. Svårigheter med att återföra personer till trygga 

förhållanden bottnar i som vi tidigare skrivit om attityder inom samhället i stort. Utan 

upptagningsrit som skulle tilldela personen en ny social ställning förblir denne kvar i 

samhällsmarginalen tillsammans med andra människor som på likartat sätt bedöms vara 

opålitliga samt ha alla slags felaktiga sociala attityder. När de klassificerats som onormala 

bedöms deras beteende inte längre som möjligt att tolerera. Samtidigt påpekar Douglas att allt 

orent och smutsigt inte kan drivas bort utan det måste integreras på något vis (Douglas, 1997).

2.1.1 Kritik mot Mary Douglas teori

Mary Douglas använder sig av begreppen orenhet och smuts. Dessa kan vara väldigt 

värdeladdade anser vi. Att se personer som orena och smutsiga har förr varit ett sätt att 

stämpla människor och grupper som ansågs vara farliga och skrämmande. Till exempel har 

gatuprostituerade kvinnor tillhört den kategorin som ansågs vara farliga och skrämmande. 

Teorin bidrar till att utesluta vissa grupper och människor ur samhällsgemenskapen och gör 

att tabustämpeln mot männens handlande bekräftas. 
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3 Presentation av lagen om köp av sexuella 

tjänster
Detta kapitel ger en genomgång av bakgrunden till lagens införande och svarar på vår första 

frågeställning. Kapitlet ger också en inblick i vissa problem som diskuterades om temat från 

1977, då den första utredningen tillsattes på regeringsnivå, till 1999 då lagen tillträde.

3.1 Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen 

är belagd med straff enligt Brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i 

högst sex månader. För försök döms till ansvar enligt 23kap Brottsbalken (Svensk Lag, 

2005).

      Före år 1998 var det inte förbjudet att vare sig sälja eller köpa sex, men år 1998 antog 

Sveriges riksdag den nya sexköpslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999. Sedan dess är 

det olagligt att köpa, och att försöka köpa sexuella tjänster i Sverige. Straffet för dessa brott är 

böter eller fängelse i upp till sex månader (Vänsterdelegationens hemsida, 2006).

     Sverige har genom denna lag, som enda land i världen, valt att endast kriminalisera 

sexköparen. Genom lagen har man en eftersträvan att begränsa efterfrågan på sexuella tjänster 

och på så sätt angripa prostitutionsproblematiken (Vänsterdelegationens hemsida, 2006).

     I förarbetena till den nya lagen anges bland annat att prostitution inte kan accepteras i ett 

jämställt samhälle och på så sätt är den nya lagen ett led i Sveriges strävan efter jämställdhet 

och detta klargör den nya sexköpslagen (Vänsterdelegationens hemsida, 2006). 

     Innan lagens införande diskuterades det mycket på riksdagsnivå om hur Sverige skulle 

komma underfund med landets prostitution. Diskussionen handlade mestadels om en 

kriminalisering skulle vara lösningen på prostitutionen och vad en kriminalisering skulle 

innehålla (Regeringskansliet, 2006a). 

     1977 tillsatte regeringen en prostitutionsutredning som bland annat fick i uppgift att 

kartlägga prostitutionen i Sverige. Syftet med kartläggningen var att man ville få en 

övergripande bild över landets prostitution för att se hur omfattande den var. Utredningens 

resultat sammanställdes i en rapport, SOU 1981:71 i vilken det framhölls att det fanns 

fördelar med att endast kriminalisera den prostituerade. Man hade förhoppningen att 

kvinnorna skulle sluta sälja sexuella tjänster och på så sätt skulle prostitutionen försvinna om 

man införde en kriminalisering. Utredningen framhöll även nackdelar med en kriminalisering 
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av den prostituerade kvinnan. Problemen som lyftes fram i utredningen var bland annat 

rädslan för ökad risk av övergrepp mot de prostituerade kvinnorna samt att man var rädd att 

verksamheten skulle komma att drivas under jorden. Utredningen påpekade att om 

prostitutionen kriminaliserades var man inte övertygad om att kvinnorna skulle sluta sälja 

sexuella tjänster just på grund av en lag utan man var införstådd med att kvinnorna gjorde 

oftast detta för att tjäna pengar. Skulle de sluta sälja sex skulle deras inkomst även försvinna, 

därför var man rädd att verksamheten skulle komma att drivas under jorden. Argument mot en 

kriminalisering av den prostituerade kvinnan bedömdes övervägda och det lades aldrig fram 

ett lagförslag i samband med utredningen (BRÅ-rapport, 2000:4).

     Efter att ett flertal motioner inkommit till riksdagen där man yrkade på en kriminalisering 

av köpare och/eller säljare inom könshandeln tillsatte regeringen en ny prostitutionsutredning 

1993. Utredningen fick i uppdrag att göra en översyn av samhällets åtgärder mot prostitution 

och fick även bland annat utarbeta ett förslag till förbättringar av samhällets insatser. Man 

ville med utredningen förmedla att ett strafförbud skulle fylla en normbildande funktion och 

göra klart att prostitution inte är socialt accepterad i samhället. Man underströk att förbud är 

den enda verkningsfulla vägen att bekämpa prostitutionen, både som straff för den enskilda 

personen och som ett fördömande från samhällets sida. Utredningen antog namnet 1993-års 

prostitutionsutredning och i mars 1995 avlämnades betänkandet Könshandeln SOU 1995:15

(Regeringskansliet, 2006a).        

     Betänkande innehöll förslag om kriminalisering av prostitution genom ett förbud om köp 

och försäljning av sexuella tjänster. Utredarna menade att en kriminalisering skulle vara en 

lämplig metod för att komma tillrätta med könshandel i samhället. I betänkandet SOU 

1995:15 beräknade utredaren att det var cirka 125 000 personer varje år som köpte sexuella 

tjänster. Detta betydde att gruppen köpare i könshandel var mycket större än gruppen säljare, 

som beräknades vara ungefär 2500 stycken år 1995. Cirka 650 stycken av dessa beräknades 

vara gatuprostituerade och de övriga återfanns i den mer osynliga inomhusprostitutionen som 

till exempel på massageinstitut samt Internetprostitutionen. Utredarna nämner också att det är 

viktigt, för att förhindra könshandel, att även lägga fokus på könsköparna och diskutera olika 

sätt att påverka deras beteende. De betonar att kunskap om både säljarnas och köparnas 

bakgrund och motiv är betydelsefull när man ska utforma sociala insatser och 

behandlingsinsatser och om man ska veta hur man på sikt kan förebygga prostitution 

(Regeringskansliet, 2006a).

     Anledningen till att ett lagförslag inte lades fram efter betänkandet 1995:15 var samma 

orsak som vid 1977-års prostitutionsutredning; man var bekymrad över att prostitutionen 
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skulle börja drivas bakom stängda dörrar och att övergreppen mot de prostituerade skulle ske i 

mycket högre grad än tidigare. Skulle prostitutionen drivas under jorden var man bekymrad 

över att man inte längre skulle ha uppsikt över prostitutionens omfattning, dessutom skulle 

man inte heller kunna skydda kvinnorna om de råkade ut för våld och därför var man rädd att 

övergreppen mot kvinnorna skulle ske i högre utsträckning än tidigare (Regeringskansliet, 

2006a).  

     År 1993 kom ytterligare ett betänkande, Kvinnofrid SOU 1995:60, där man återupptog 

diskussionen kring en kriminalisering av prostitutionen. Betänkandet resulterade i en 

proposition, 1997/98:55, där man föreslog en kriminalisering av endast den som köpte 

sexuella tjänster. Detta var en påtaglig signal från regeringen som genom lagen ville jämställa 

prostitution med kvinnomisshandel. Propositionen resulterade i sin tur i den nya 

sexköpslagen, Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster (Vänsterdelegationens 

hemsida, 2006b).

     Genom den nya lagens införande hade regeringen förhoppningen att prostitutionen skulle 

minska och man trodde att lagen skulle innebära en avhållande faktor för köparna, just för att 

risken att bli upptäckta samt genomgå en polisutredning och en rättegång skulle bli större. En 

kriminalisering inom området skulle också innebära en högre prioritet inom polisen och ökade 

resurser (Regeringskansliet, 2006b).

     Även om prostitutionen i sig inte var kriminaliserad före 1998 fanns, och finns fortfarande, 

övrig lagstiftning rörande prostitution som försvårar marknaden. Några exempel på denna typ 

av lagstiftning är:

Koppleri – det vill säga att främja eller på annat sätt otillbörligt dra ekonomiskt vinning av att 

annan har tillfällig sexuell förbindelse mot pengar är straffbart enligt 6 kap 8 och 9 §§ 

Brottsbalken 

Sexklubbar – Offentliga sammankomster som där av pornografiska föreställningar ingår 

enligt 2 kap 14 § i ordningslagen förbjudna i Sverige. Denna lag innebär ett förbud mot 

sexklubbar och instiftades för att komma åt den prostitution som ofta följer av sexklubbarnas 

verksamhet (Svensk Lag, 2005).

     Kriminaliseringen har resulterat i en minskning av gatuprostituerade och antalet sexköpare, 

inte allra minst i Malmö. Där har gatuprostitutionen halverats sedan lagen infördes. Antalet 

kvinnor som gatuprostituerade sig var innan lagens införande cirka 200 stycken. År 2005 var 

de 92 stycken (Malmö Stad hemsida, 2006).



16

4 Tidigare forskning om könsköparna
Vi kommer i detta kapitel belysa de tre böcker som vi tagit del av och vilka vi anser är 

relevanta för att kunna besvara vår andra frågeställning; Vilka förklaringar finns det till varför 

män köper sexuella tjänster av gatuprostituerade kvinnor såväl som vilka beskrivningar det 

finns av denna grupp.

4.1 Tidigare forskning

Utifrån såväl svensk som internationell forskning och socialt arbete finns det idag relativt 

mycket kunskap om kvinnor som prostituerar sig. Kunskapen om köparen i könshandeln är 

däremot mindre. Viss forskning och kunskap finns det dock, i synnerhet från Sverige 

(Socialstyrelsen, 2000). Den första bok som vi valt att belysa är Könsköparna - Varför går 

män till prostituerade? skriven av Göran Sandell, Prostitutionsgruppen i Göteborg samt en 

doktorand i socialt arbete. Sedan fortsätter vi med Lars-Christer Hydéns De osynliga männen 

- En socialpsykologisk studie av manliga prostitutionskunder för att sedan avsluta med 

Sexualitet utan ansikte med Sven-Axel Månsson och Annulla Linders som författare. 

     För att få svar på fråga två i vår frågeställning presenterar vi deras material och vi lyfter 

fram deras forskning och analys av män som köper sexuella tjänster. Motivet till detta är att 

deras forskningsmaterial är det mest omfattande forskningsresultatet vi har haft tillgång till 

och deras material har tydliga anknytningar till vårt syfte. Deras tillvägagångssätt för att få 

fram sitt resultat är olika men alla tre tar fram ett antal kategorier för att ge en inblick i vilka 

män som köper sexuella tjänster. Vi kommer även till viss del använda oss av deras material i 

vår analysdel. 

4.1.1 Könsköparna - Varför går män till prostituerade?

Fil.dr i socialt arbete Göran Sandell, socialarbetarna Elisabeth Pettersson och Janne Larsson i 

Prostitutionsgruppen i Göteborg, samt doktorand i socialt arbete Jari Kousmannen, skrev 

tillsammans denna bok. Författarna ansåg att det är männen snarare än kvinnorna som håller 

igång könshandeln och syfte med boken var att man ville få mer kunskap om vilka män det är 

som köper sexuella tjänster. Boken är en studie som bygger på djupintervjuer med 40 

sexköpande män. Studiens resultat gjorde att författarna kunde dela in männen i fem 

kategorier efter deras sexuella nätverk. Vill man förstå mannen måste man se honom både 

utifrån hans personliga perspektiv, hans uppväxt och familjesituation samt i ett samhälleligt, 

historiskt och kulturellt perspektiv, enligt författarna (Larsson, Pettersson, Kousmannen & 

Sandell, 1996). 
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Författarna utgår ifrån ett synsätt som innebär att vi människor är påverkade av vårt genetiska 

arv, erfarenheter från barndom och uppväxt, familjerelationer, könsroller, utbildning, sociala 

nätverk, samhällsförhållande, kultur och miljö. Alla sammansatta processer samspelar 

ömsesidigt med varandra och skapar den helhet som är våra liv (Larsson, Pettersson, 

Kousmannen & Sandell, 1996). 

     Författarna vill söka svar på varför männen köper sexuella tjänster och de närmar sig 

svaret genom att försöka ta reda på hur dessa processer samspelar med varandra genom att 

söka efter mönster. Vid mönsteranalyser försöker de få ett grepp om helheten och hur alla 

processer tillsammans bildar mönster. Med mönster åsyftar författarna sekvenser av till 

exempel tankar, beteenden och handlingar som upprepas. Mönster handlar inte om innehållet i 

samspelet utan mer om hur man löser konflikter. Problemen kan variera över tiden men 

metoderna att lösa konflikterna kan ha en mönsterlikhet, enligt författarna. Mönstren lever 

vidare inne i de enskilda individerna och återupprepas i mötet med nya parter. Dessa mönster 

kolliderar då och sammanblandas och ger upphov till nya mönsterbildningar (Larsson, 

Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996).

     Utifrån detta metaperspektiv på männens liv har de kunnat arbeta sig fram till kunskap och 

förståelse för männen och deras köp av sexuella tjänster som en del i ett livsmönster. Den 

kategoriindelning som författarna framhåller är utifrån männens sexuella nätverk. Det 

sexuella nätverket var mest utslagsgivande i mönsterhänseende då de menade att det fick en 

lång rad andra variabler att samvariera (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996).

     Författarna anser att det är omöjligt att sätta just en etikett på männen. De tycker att 

relationer och kontakter till det motsatta könet utformas i ett komplext samspel med många 

dimensioner, till exempel individuella förutsättningar, familjerelationer och samhälleliga 

strukturer (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996).

Författarna delade in männen i fem kategorier: 

1. Allkonsumenterna  

Det sexuella nätverket består av fru/sambo och av relationer med icke prostituerade kvinnor 

samtidigt som de köper sexuella tjänster. De har haft goda relationer och en bra atmosfär i 

hemmet, bra uppväxt och ingen negativ självbild. Dock har de haft något avvikande 

värderingar, en öppnare sexuell ”låt gå” atmosfär i hemmet. Deras samlagsdebut var med icke 

prostituerade kvinnor, kanske något tidigare än de andra männen. Ofta var kvinnan äldre och 

flera av männen har känt sig förförda, några till och med sexuellt utnyttjade. De har lätt för att 

etablera kontakter med kvinnor och har haft många relationer. För dessa män är relationen till 

kvinnor sexualiserande, kvinnor ses som sexobjekt. Männen är regelbundna kunder på 
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könsmarknaden och trohet är inte viktigt. Allkonsumenterna verkar ha ett grundläggande 

behov av att få sitt mansideal bekräftat. De känner sig i överläge gentemot kvinnorna så länge 

allt kan köpas och säljas. Författarna anser att mansidealet upplevs genom bilar, hus, fruar, 

älskarinnor och affärer. 

2. Relationsundvikarna 

Dessa män har inga fasta förbindelser, lever varken i äktenskap eller samboförhållanden. De 

har tillfälliga förbindelser samtidigt som de köper sexuella tjänster. Troligtvis råder rädsla för 

djupare närhet till kvinnor, vilket förmodligen har att göra med tidiga störningar i relationen 

till kvinnor/mamma under barndomen. Författarna anser att relationsundvikarna är livrädda 

för nära och långvariga relationer med kvinnor och istället för att riskera att fastna för en 

kvinna som kan komma dem nära väljer männen att ha många lösa förbindelser.

3. Kompletteringsköparna 

Det sexuella nätverket består här av fru/sambo och köp av sexuella tjänster. De har en varm 

och positiv uppväxt och har inte haft några speciella problem under sin barndom. 

Prostitutionsdebuten är relativt sen, de har få relationer till kvinnor och är oftast trogna i sina 

förbindelser. De flesta vill ha sex med sin fru/sambo, men sexlivet fungerar inte av olika skäl. 

De vill antingen ha sex oftare eller ha mer annorlunda sex. Även medicinska eller 

relationsmässiga hinder kan vara anledningar. Trohet är viktigt, men de upplever inte köpet av 

sexuella tjänster direkt som otrohet utan det är ett sätt att lösa sexlivet så att det inte blir 

negativa följder för relationen till frun/sambon. De tycker de har goda grunder för att besöka 

prostituerade. Kompletteringsköparna upplever, enligt författarna, brist på det lustfyllda livet 

och får inte vad de önskar i sin nuvarande relation till frun/sambon. Denna grupp känner sig 

ofta stympade som män och de vill inte skada eller förlora det de har samtidigt som de är 

rädda om sin familj. Efter prostitutionsbesöket känner de skuld och tomhet vilket gör att deras 

behov egentligen inte blivit tillfredsställt, utan det bidrar istället till en ond cirkel med nya 

prostitutionsbesök.

4. Relationssökarna 

Det sexuella nätverket består här av fru/sambo eller av prostitutionskontakter. Deras köp av 

sexuella tjänster utförs endast när de inte har något aktuellt förhållande med en icke

prostituerad kvinna. Vanligen har de upplevt negativa familjerelationer under uppväxten, 

vilket har gjort att de upplevt utanförskap och ofta haft en dålig självbild under tonåren. 

Allmänt har de svårt med kontakter och få relationer till kvinnor. Några av männen har haft 

sin sexuella debut med en prostituerad. Deras sexköp är oregelbundna och inte särskilt många. 

De söker djupa relationer till icke prostituerade kvinnor. De känner ångest för sitt köp av 
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sexuella tjänster. Enligt författarnas analys bär relationssökarna på en stark längtan efter 

gemenskap med det motsatta könet. De känner sig själva oattraktiva och i underläge gentemot 

kvinnorna. Rädslan för att bli övergiven skapar ett överdrivet behov av att äga och 

kontrollera. Detta kan vara ett hinder för att en normal långvarig relation ska uppstå. I ett 

möte med icke prostituerade kvinnor känner männen att de inte duger, däremot blir de inte 

avvisade när de är med prostituerade. Vidare framhåller författarna att männen å andra sidan 

inte får den närhet i könshandeln som de egentligen vill ha.

5. De refuserade 

Deras sexuella nätverk består endast av prostituerade kvinnor. Deras uppväxtförhållande har 

ofta varit dåligt vilket också påverkat deras självbild och skapat en del relationsproblem i 

kontakten med flickor redan i tonåren. Trohet är ett viktigt begrepp när de väl har hittat den 

rätta. Att köpa sex blir för dessa män enda vägen att ens närma sig kvinnor sexuellt menar 

författarna. Männen vågar inte försöka få till stånd en relation med en icke prostituerad 

kvinna. Om de inte försöker slipper de också misslyckas och kan behålla fantasin. I 

prostitutionen får männen hjälp på traven och behöver inte misslyckas. De får sex men 

samtidigt får de sin negativa självbild bekräftad (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 

1996). 

4.1.2 De osynliga männen - En socialpsykologisk studie av manliga 

prostitutionskunder 

Lars-Christer Hydén är forskningsledare vid FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning och 

hans syfte med denna studie är att förstå de sammanhang och de situationer som är centrala 

för könshandeln och vilka de mellanmänskliga relationer är som förbinder prostitutionen med 

andra livsformer och sammanhang. Hydén påpekar att det viktiga i undersökningen inte är att 

undersöka individuella motiv till att besöka prostituerade, utan istället koncentrerar sig på i 

vilka situationer männen har besökt prostituerade kvinnor och hur dessa situationer är 

relaterade till männens övriga liv. Han anser även att prostitution är en social institution med 

lågt moraliskt värde (Hydén, 1990).

     Författaren väljer att inte se de män som köper sexuella tjänster i egenskap av avvikare 

som jagas av en tragisk barndom och personlighetsstörningar. Han ser inte heller männens 

handlande som uttryck för den manliga könsrollen eller könssocialiseringen. Istället har han 

betraktat prostitutionen som en historisk och samhällelig institution och som en del av vårt 

samhälle och kultur. Uppfattar man prostitutionen på detta sätt blir det väsentligt att relatera 
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prostitutionssituationen till andra områden och sammanhang i männens liv för att därmed 

förklara prostitutionens ställning i deras tillvaro, anser Hydén (Hydén, 1990).

     Det finns situationer och handlingar som är tragiska i sig därför att de exempelvis uttrycker 

oövervinneliga motsättningar och konflikter. Det tragiska återfinns i situationen, vilket 

författaren menar är utgångspunkten i det sociala livet, och inte hos individen. Han anser att 

mänskliga handlingar alltid är en del av situationer (Hydén, 1990). 

     Författaren anser också att prostitution och de erfarenheter som är förknippade med 

företeelsen har ett lågt moraliskt värde i vårt samhälle. Därför får också de personer som 

förknippas med fenomenet ett lågt moraliskt värde både i sina egna och andras ögon. Därmed 

trängs också prostitutionen bort från det offentliga medvetandet och blir en hemlig och privat 

erfarenhet som måste döljas för andra, förklarar författaren (Hydén, 1990). 

     Hydéns rapport är ett försök att beskriva hur ett antal män som besöker prostituerade ser på 

prostitutionen, sig själva och de prostituerade kvinnorna. Författaren genomförde två typer av 

intervjuer, personintervjuer och telefonintervjuer, av totalt 72 män. Det huvudsakliga med 

undersökningen är, som vi nämnt tidigare, inte att ta reda på individuella motiv till att besöka 

prostituerade utan han har koncentrerat sig på i vilka situationer männen har besökt och 

besöker prostituerade och hur situationerna är relaterade till männens övriga liv. Socialt sett 

utgör männen ett genomsnitt av den manliga befolkningen i Sverige (Hydén, 1990).

     Även Hydén gjorde en kategoriindelning där han delade in männen i fem grupper:

1 Resenärerna

Männen som reser mycket i sitt arbete och är borta under långa sammanhängande 

tidsperioder. De är ofta välutbildade och har höga befattningar. 

2 De ensamma  

De lever ensamma och i vissa fall också socialt isolerade. De har aldrig gift sig eller haft 

några stabila relationer. Många av de debuterade tidigt i sina liv med prostituerade och stora 

delar av deras sexualliv sker tillsammans med prostituerade. 

3 Änklingar och skilda 

Har börjat besöka prostituerade regelbundet sent i livet efter att de blev ensamma. Nästan alla 

i denna grupp har dock besökt prostituerade innan äktenskapet. 

4 Speciell sexuell läggning 

Några män är till exempel masochister och har svårt att träffa en kvinna som accepterar deras 

sexuella läggning. De känner sig tvungna att vända sig till prostituerade för att leva ut sin 

sexualitet. 

5 Enstaka prostitutionskontakter 
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 Denna grupp män har under hela sitt liv totalt besökt prostituerade en eller två gånger och 

sedan aldrig mer (Hydén, 1990).

     Hydén skriver att männen i undersökningen är överens om att det som karakteriserar 

prostitution är att det är en affär, att det bygger på att mannen betalar och att relationen mellan 

mannen och den prostituerade kvinnan inte är ömsesidig eller förpliktigande. Det som 

männen köper är handlingar som ingår i den normala intima mellanmänskliga samvaron 

mellan till exempel två gifta personer. Dock får alla dessa handlingar en annan innebörd 

genom att de är en del av det sammanhang som prostitutionen utgör. Prostitutionen baseras på 

det faktum att kärlek och ömhet inte förekommer inom ramarna för prostitutionssituationen.    

Vad gäller det sociala umgänget menar vissa av männen att de eftertraktar att förhållandet inte 

påminner om prostitution och att det finns större utrymme för en mer personlig relation även 

om de hela tiden är medvetna om vad det egentligen handlar om. En del män vill inte komma 

för nära kvinnan eftersom detta då kan utmana gränserna i prostitutionskontakten och hota att 

omvandla den till en annan typ av relation (Hydén, 1990).

     Hydén anser att de som besöker prostituerade måste på olika sätt försöka rättfärdiga sitt 

handlande genom att ange i vilken utsträckning de har ett ansvar för sina 

prostitutionskontakter, till exempel genom att hänvisa till olika omständigheter kring besöket. 

De flesta män i denna undersökning kunde förklara sitt handlande som ett utslag av speciella 

omständigheter. De frånkänner sig ansvar för sina handlingar och hävdar att de är offer för 

krafter som inte går att påverka eller styra. Sexualiteten är en drift som lever sitt eget liv. En 

del ser sig själva som offer och som att de utnyttjas och kvinnan är den aktiva parten medan 

mannen varit passiv (Hydén, 1990). 

     Författaren anser att vara prostitutionskund betyder att leva sin sexualitet helt eller delvis 

genom prostitutionen. Männen etablerar en ny sexualsfär i sitt liv det vill säga de ger upp en 

del av sig själv. Orsakerna till de män som var med i Hydéns undersökning, som slutat med 

att köpa sexuella tjänster var av olika skäl. Hos några av männen var det exempelvis att lusten 

till sex och behovet av sex hade försvunnit. Oavsett vad det är som gör att mannen slutar köpa 

sexuella tjänster menar författaren att det uppstår ett moraliskt drama så mannen upplever att 

han måste bekämpa den del av sig själv som vill besöka prostituerade. De måste som nämnts 

tidigare föra en ständig moralisk kamp inom sig. Driften de känner att besöka prostituerade är 

som ett sug utanför männens egen kontroll och ansvar (Hydén, 1990).
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4.1.3 Sexualitet utan ansikte

Sven-Axel Månsson, fil. dr i sociologi samt tidigare expert i prostitutionsutredningen och 

verksam i Malmöprojektet, och Annulla Linders, som bland annat studerar psykologi, delar i 

deras undersökning in männen som köper sexuella tjänster i sex motivgrupper. De skriver 

även om de grundläggande dragen i männens opersonliga sexuella utveckling. För att förstå 

de grundläggande behoven använder de sig av begreppen objektivitering, fixering och 

erövring (Månsson & Linders, 1984). 

Månsson och Linders utförde under 1979 och 1980 en studie som gjordes inom ramen för det 

så kallade prostitutionsprojektet i Malmö mellan 1977 och 1981. Undersökningen omfattade 

66 stycken män som alla hade erfarenhet/er av sexuellt umgänge med prostituerade kvinnor 

mot betalning. 

     Månsson och Linders tar upp männens sexualitet i diskussionen kring könshandel. De 

anser att för att kunna förstå varför män köper sexuella tjänster måste man även belysa frågan 

”vad män egentligen söker i könshandeln?”. Därför betonar de att det är nödvändigt att koppla 

könsköpet till en mer övergripande bild av manlig sexualitet. Den centrala uppgiften handlar 

om att analysera villkoren för manlig sexualitet i samhället, anser Månsson och Linders. De 

tycker att den analysen är nödvändig för att man ska kunna förstå männen i könshandeln. De 

anser att till skillnad från flickor får pojkar lära sig i tidig ålder att misstro och undvika kärlek 

som ett främmande område. Pojkar får lära sig att betrakta kärlek som ett uttryck för kvinnlig 

list, som i sin förlängning avser att binda dem i komplicerade och besvärande 

ansvarsrelationer. Konsekvensen av denna inlärning betonar Månsson och Linders är att 

mannen övertalas till att utveckla en opersonlig sexualitet, där alla kvinnor är tillgängliga 

(Månsson & Linders, 1984).

     Månsson och Linders skriver om grundläggande drag i vad de kallar för den opersonliga 

manliga sexualitets utveckling. För att klargöra sitt perspektiv använder Månsson och Linders 

tre begrepp som de i sin tur lånat ur Claus Clausens bok Mannen i manssamhället: 

Objektivitering, Fixering och Erövring. Med objektivitering menas att män lär sig från 

mycket tidig ålder att objektivera kvinnor. Män lär sig att generalisera kvinnan och 

generaliseringen gör att kvinnan blir ett begrepp, ett objekt. En del av mannens sexuella 

inlärning som författarna även framhåller är att pojkar lär sig att bli fixerade vid vissa detaljer 

av den kvinnliga kroppen. De får lära sig att fixera, både känslomässigt och fysiskt. Månsson 

och Linders beskriver att pojkar lär sig att fixera då de tittar till exempel på TV då kameran är 

riktad mot kvinnornas bröst. Pojkar lär sig om de fixerar sig vid brösten så kommer de att få 
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uppleva sköna saker, och då blir de betraktade som män. Begreppet erövring innebär enligt 

författarna, ett högt värderande av kunnande i samhället och genom att uppnå makt och regera 

lär sig männen att förgöra fienden och mannen regerar när han lyckats förenkla kvinnan till ett 

objekt (Månsson & Linders, 1984).

     Dessa tre begrepp framställer alltså Månsson och Linders som de centrala begreppen i den 

manliga opersonliga sexuella utvecklingen. De anser att begreppen syftar till den opersonliga 

hållningen som män intar gentemot kvinnan, den hållning som gör kvinnan till ett redskap 

som män använder för att bekräfta sin manlighet inför andra män. Denna generaliserade 

kvinnan blir ett sexuellt objekt, och inte en individ i första hand. I ett sådant perspektiv 

påpekar Månsson och Linders att den manliga konsumtionen av prostitution blir högst 

begriplig. Kvinnans uppgift i könshandeln är att ge mannen bekräftelse på att han är en man 

(Månsson & Linders, 1984).

     En annan konsekvens av den manliga sexuella inlärningen är att den kan försvåra för 

mannen vid ett verkligt möte med en kvinna. Kvinnan förvandlas i inlärningsprocessen till det 

andra könet och mannens mänskliga längtan efter närhet till en annan kvinna kan gå förlorad. 

Det kan bli en konflikt, menar Månsson och Linders, som männen ställs inför när de ska 

kombinera kärlek och sexualitet. Väljer då männen att avstå från kärlek tillfredställer han inte 

den längtan han har till ett välordnat familjeliv som också innebär en nära kontakt med en 

speciell kvinna. Att avstå från sex innebär att mannen inte uppfyller sin manliga könsroll. 

Männens svårigheter att kombinera kärlek och sexualitet har med rädsla att göra, anser 

Månsson och Linders. Rädsla att inte kunna leva upp till de manliga föreskrifterna det finns 

men även rädsla att bli beroende av en kvinna som sedan kan överge honom. Kvinnan blir 

alltså en väsentlig del av mannens liv men samtidigt en farlig del, då hon kan bekräfta hans 

sexuella begär men hon kan också förneka det. Mannen har på så sätt ingen möjlighet att till 

fullo kontrollera henne. Att inte ha kontroll, påpekar Månsson och Linders, är detsamma som 

att sänka garden och lämna uttryck för känslor, känslor som gör mannen sårbar och vek, och 

som kan förvandla överläge till underläge (Månsson & Linders, 1984).                    

     De motiv som de männen uppgav ligga bakom sina könshandelskontrakt kunde Månsson 

och Linders sorteras i sex olika motivgrupper: 

1. Det sexuella behovet 

De män som direkt nämnde det sexuella behovet som skäl till att köpa sexuella tjänster var få 

till antalet enligt undersökningen, vilket Månsson och Linders fann anmärkningsvärt, 

eftersom könsköp ofta ses som ett uttryck för mannens sexuella behov. De anser att detta kan 

tas som ett tecken på att besöket hos en prostituerad kvinna inte främst handlar om mäns 
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sexuella drift. Månsson och Linders anser att könshandeln är en ensidig och direkt opersonlig 

kontakt, helt på mannens villkor, och kvinnan kan ur sexuell synpunkt betecknas som icke 

deltagande. 

2. Spänning, nyfikenhet, variation 

I sin undersökning fann Månsson och Linders att dessa motiv förekommer ofta i männens 

förklaringar till varför de går till en prostituerad kvinna. Dessa motiv beskriver författarna 

som önskade upplevelser som i stor utsträckning är specifika för könshandeln. De påpekar att 

nyfikenhet är ett starkt motiv hos männen vid sitt första besök hos en prostituerad kvinna. 

Vidare framhåller de att nyfikenheten för könshandeln gäller framförallt den prostituerade 

kvinnan, den miljön hon befinner sig i samt den sexualitet hon erbjuder. Motivet skulle ha sitt 

ursprung i de manliga föreställningarna om jämt tillgängliga kvinnor som uppfyller deras 

hemliga sexuella drömmar och fantasier. 

3. Kontaktsvårigheter, ensamhet, bristande självförtroende

Gemensamt för motiven i denna grupp är att intervjupersonerna beskriver sina svårigheter att 

närma sig kvinnor, framförallt kvinnor som möjliga sexualpartners, skriver Månsson och 

Linders.  Upplevelsen av svårigheter att knyta kontakter med icke prostituerade kvinnor 

innebär enligt författarna för mannens del att han upplever sig vara satt i en bristsituation, en 

situation som ofta ses av mannen som ett resultat av egen oförmåga. Månsson och Linders 

beskriver att motiven i denna grupp har det gemensamt att de har en längtan efter sexuella 

kontakter med kvinnor, dock inte en direkt längtan efter prostituerade kvinnor utan efter 

kvinnor överhuvudtaget. Det är alltså svårigheterna kring att skapa vanliga sexuella relationer 

som ligger bakom dessa skäl enligt Månsson och Linders.

4. Samlevnadsproblem 

Detta motiv berör männens svårigheter och problem i fasta relationer med kvinnor skriver 

Månsson och Linders. Det handlar främst om otillfredsställelse med det samliv som finns, 

eller inte finns, men också om svårigheterna att fungera i tvåsamhet. Männens svar i 

undersökningen på vilka problem som kan uppstå i fasta relationer var bland annat att de 

sexuella förväntningarna ibland kunde gå från varandra. Det kunde vara att partnern inte vill, 

att hon inte vill lika ofta eller att hon inte vill prova samma saker som mannen vill. 

5. Sjömän, semester- och utlandsresenärer 

Motiven i den här gruppen beskriver männen i intervjun som brist på sexuella tillgängliga 

icke prostituerade kvinnor i speciella situationer. Månsson och Linders kopplar samman 

motiven i denna grupp med orsakerna i motivgrupp ett, det sexuella behovet. 

6. Övriga motiv 
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Benämningen övriga motiv står som samlingsrubrik för de motiv som inte riktigt passar in i 

de tidigare framförda motivgrupperna som Månsson och Linders framhävt. I denna grupp 

förekom det motiv hos männen som Månsson och Linders betraktar som udda. Men de anser 

att det kan bidra till ökad förståelse för männens skäl till sexköpet. Följande motiv till sexköp 

räknade Månsson och Linders till denna grupp: a) Grupptryck, b) Visste inte att hon var 

prostituerad, c) Sökte material till bok, d) Hade sällskap med en prostituerad kvinna (Månsson 

och Linders, 1984).

4.2 Sammanfattning av den tidigare forskningen

Vid beskrivningen i boken Könsköparna - Varför går män till prostituerade? väljer 

författarna att skriva om livsmönster. För att förstå dessa män tycker författarna att man måste 

titta på flera olika delar av den enskilde mannens liv och där försöka hitta mönster som 

samspelar med varandra. Men mönster menar författarna sekvenser av mannens handlingar, 

tankar och beteenden. Genom att hitta mönster hos männen får man reda på hur mannen löser 

konflikter (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996).

     Hydén väljer i boken De osynliga männen - En socialpsykologisk studie av manliga 

prostitutionskunder att försöka undvika att se männen som offer för sin barndom, 

personlighet, könsroll eller samhälle. Istället har han betraktat prostitutionen som en del av 

vårt samhälle och kultur. Liksom Larsson med flera anser också Hydén att man måste relatera 

prostitutionen till andra delar i männens liv för att förstå prostitutionens betydelse i deras liv. 

Att köpa sexuella tjänster menar Hydén är en möjlig form att leva ut sin sexualitet. 

     För många av männen i Hydéns undersökning har besöken hos prostituerade blivit en del 

av deras grundläggande sätt att leva sin sexualitet. Skälen till besöken hos de prostituerade var 

oftast att den sexuella driften var för stor, en drift som männen inte hade kontroll över 

(Hydén, 1990).

     På frågan varför män köper sex av en prostituerad kvinna betonar Månsson och Linders att 

köparen inte köper den prostituerade kvinnan som person utan köpet går endast ut på tillträde 

till kvinnans kropp och kön. Köpet går även ut på männens förfoganderätt över vissa av 

kvinnans fysiska beröringar för egna sexuella syften under en viss tid. De betonar även att i 

den mån som könshandeln kan betraktas i termer av sexualitet är det köparens sexualitet det 

rör sig om vilket betyder att den prostituerade kvinnas egen sexualitet kommer i regel inte till 

utlopp i könshandeln. Detta fenomen är en av grundstenarna i könshandeln, anser författarna. 

Den sexualitet som kommer till uttryck i relationen är motsatsen till ömsesidig sexualitet. Den 



26

är ensidig, känslomässigt urholkad och helt opersonlig, påpekar författarna (Månsson & 

Linders, 1984).

     Liksom Hydén väljer Månsson och Linders att skriva om mannens sexualitet som en stor 

del i prostitutionen. Dock pratar de om sexualitetens betydelse som bekräftelse på manlighet, 

där bekräftelsen uppnås i samband med samlaget med kvinnan. De beskriver vidare 

sexualiteten som mannens enda möjlighet att ge sitt uttryck för närhet och gemenskap 

(Månsson och Linder, 1984).

En gemensam syn bland de böcker vi valt att belysa är att författarna anser att kvinnorna i 

prostitutionen är på olika sätt kränkta och svikna människor och ofta har saknat goda manliga 

och kvinnliga förebilder. De anser att kvinnorna i prostitutionen har generellt problem med att 

knyta nära och varaktiga relationer på jämna villkor. På så sätt menar författarna att köparna 

och säljarna utifrån vissa inre dispositioner och krafter har samma problematik. 
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5 Intervjuresultat
Här följer en kortare presentation av de myndigheter och organisationer vi har intervjuat för 

att kunna uppnå vårt syfte och svara på våra frågeställningar.

5.1 En presentation av de myndigheter och organisationer 

vi har intervjuat

5.1.1 KAST

KAST  – Köp Av Sexuella Tjänster är ett 18-månaders projekt som finansieras av medel ur 

Malmö Stads program för sexuell hälsa. Verksamheten, som startades i januari 2006, är 

organiserad inom stadsdelsförvaltning Centrums individ- och familjeomsorg och arbetar 

kommunövergripande i södra Sverige och de utgör en del av prostitutionsenheten i Malmö. 

     KAST består av en grupp med två socialarbetare, en man och en kvinna, där en av de är 

socionom och den andra är fil.mag. i IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) 

och har enstaka kurser i socialt arbete. De arbetar med rådgivning för de personer som anser 

sig behöva stöd att sluta köpa eller de som har funderingar kring att köpa sex. Det 

övergripande syftet med projektet är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster och 

därmed också minska smittoriskerna av sexuellt överförbara sjukdomar. De riktar sig till både 

män och kvinnor som köper sexuella tjänster men de har hitintills enbart stött på manliga 

köpare inom prostitutionen. 

     KAST arbetar med stödsamtal och rådgivning via Internet, telefon och personliga samtal. 

All kontakt med denna myndighet är sekretessbelagd och personer som kommer i kontakt 

med de kan välja att vara anonyma. Genom att annonsera ut sig på bland annat vissa forum på 

Internet och i tidningen metro så gör de sig synliga och lättillgängliga för de människor som 

känner att de skulle behöva komma i kontakt med dem. Med denna typ av annonsering av 

projektet menar personalen på KAST att denna företeelse blir mer legitim och det blir lättare 

för människor att söka sig till dem. KAST utför ingen myndighetsutövning och därför har de 

ingen begäran om att de måste skriva journalanteckningar. För att underlätta arbetet med 

klienterna skriver de arbetsanteckningar som kan vara till hjälp vid deras nästa möte med 

klienten. Personalen påpekar hur viktigt det är att det inte i fortsättningen heller blir ett krav 

på att journalanteckningar ska skrivas för det kan påverka deras arbete med männen. De 

menar att männen har ofta inom sig mycket skam- och skuldkänslor och att det är väldigt 
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svårt för männen att uppsöka KAST och be om hjälp. Skulle det skrivas journalanteckningar 

tror personalen att männen inte skulle söka sig till dem.

     Männen är också oftast väldigt rädda för att personalen ska anmäla de till polisen men 

detta är personalen inte skyldiga att göra. Skulle det däremot komma fram under deras samtal 

med sina klienter att de gör sig skyldiga till ett brott som överstiger mer än två års fängelse 

eller ett brott där barn kan ha kommit till skada, är personalen på KAST skyldiga att anmäla 

det till polisen. Detta talar de också om för klienterna när det träffas. Sexköp ger idag böter 

eller fängelse i högst sex månader (Intervju med KAST, 2006-12-15).

5.1.2 Prostitutionsgruppen

Inom Centrums stadsdelsförvaltning finns Prostitutionsgruppen, bestående av två 

heltidsanställda socialarbetare, vilka inriktar sin verksamhet på gatuprostitution. De arbetar 

kommunövergripande men hör organisatoriskt till stadsdelsförvaltningen Centrum i Malmö.

Prostitutionsgruppen arbetar med uppsökande verksamhet. Yrkesutövningen är till hälften 

förlagd mellan klockan 15 – 03, vardag som helg då prostitutionsfrekvensen är som högst. 

Den andra hälften är vanlig kontorstid då de arbetar med stödjande, motiverande och 

behandlande samtal. När de är ute bland de kvarteren i Malmö där gatuprostitutionen bedrivs 

träffar de kvinnorna och informerar de om prostitutionsgruppens funktion och vilka risker det 

finns med prostitutionen. Främst arbetar Prostitutionsgruppen för att förhindra att nya unga 

kvinnor ska etablera sig inom prostitutionen.

     Liksom KAST utövar Prostitutionsgruppen ingen myndighetsutövning och har då heller 

ingen journalföringsplikt och de gatuprostituerade kvinnorna kan vara anonyma när de 

kommer i kontakt med Prostitutionsgruppen (Intervju med Prostitutionsgruppen, 2006-11-15; 

Malmö Stads hemsida, 2006-11-20).

5.1.3 Representant från RFSU-Gruppen Malmö

RFSU- Riksförbundet För Sexuell Upplysning är en frivilligorganisation. Vår intervjuperson 

är verksam socionom och sexualupplysare som arbetar vid RFSU-Gruppen Malmö, vilket är 

en hiv-preventiv verksamhet med RFSU Malmö Lokalföreningen som huvudman. Deras 

arbete riktar sig till den sexuellt aktiva befolkningen, såväl ungdomar som vuxna och oavsett 

sexuell identitet eller sexuell praktik. Representanten från RFSU-Gruppen i Malmö är inte 

anställd av RFSU. RFSU är en medlemsorganisation med ett kansli och klinik i Stockholm, 
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därför är intervjupersonen inte representant för RFSU utan endast för den hiv-preventiva 

verksamheten RFSU-Gruppen Malmö.  

     Till RFSU kan alla vända sig för att få hjälp, rådgivning och stödjande samtal (Intervju 

med representant från RFSU-Gruppen Malmö, 2006-11-16). 

5.1.4 Polismyndigheten

Mannen som vi intervjuade inom polisen har förr ingått i den prostitutionsgrupp som tidigare 

fanns inom polisen. Gruppens arbetsuppgifter var i första hand att komma underfund med 

prostitutionen inom Malmö. De arbetade dagligen med att försöka upptäcka könsköparna. 

Spaningen utfördes genom att poliserna körde runt i civila bilar vid de områden där 

prostitutionen förekommer. 

     På grund av otillräckligt med resurser var polismyndigheten tvungen att omorganisera, till 

följd av omorganisationen försvann prostitutionsgruppen och deras arbetsuppgifter fördelades 

till övriga grupper inom polisen (Intervju med Polismyndigheten, 2006-11-16).

5.2 Redogörelse av vårt intervjumaterial 

Vi kommer här under fyra rubriker redovisa det intervjuresultat som vi anser är relevant för 

vårt syfte med uppsatsen. 

5.2.1 Hur har myndigheternas och organisationernas arbete med män som 

köper sexuella tjänster sett ut innan lagens införande 1999?

Inom polisen har man inte arbetat med prostitution innan lagens införande och därför inte 

kommit i kontakt med männen. Efter lagens införande fick polisen resurser att tillsätta en 

grupp inom polisen som endast skulle ha hand om prostitutionsfrågor. Denna grupp var 

verksam ett antal år men lades sedan ner på grund av att man inte tillsatte mer resurser till 

gruppen. 

     Prostitutionsgruppen har funnits sedan 1989. Deras arbetsuppgifter har aldrig, inte ens 

innan lagen, inkluderat köparna i prostitutionen utan de har endast arbetat med de 

prostituerade kvinnorna. Dock kommer de ibland i kontakt med männen, och då har de 

hänvisat dessa män vidare. ”Innan lagen kom till hänvisade vi männen till Göteborg, till 

deras KAST-projektet där eller till Kriscentrum för män i Malmö”, säger 

Prostitutionsgruppen. Det har funnits män som ringde till Prostitutionsgruppen och frågade 

om hjälp med att sluta köpa sexuella tjänster.
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RFSU-Gruppen Malmö har alltid, både före och efter lagen, haft få klienter som varit köpare 

av sexuella tjänster. De har liksom någon annan klientgrupp aldrig utgjort någon kärna. Dock 

har många av de män de haft kontakt med inte tyckt att deras köp av sexuella tjänster varit 

några problem för dem i deras tillvaro. Därför har man på RFSU-Gruppen Malmö inte haft 

samtal där man utgått ifrån att försöka få männen att sluta köpa sexuella tjänster. 

     KAST i Malmö startades i januari 2006 och har alltså inte funnits innan lagen tillkom. 

Dock har KAST funnits i Göteborg innan lagens införande och dit har män från hela Sverige 

kunnat vända sig om de har känt behov för det. 

5.2.2 Hur arbetar Malmös myndigheter och organisationer med de män 

som köper sexuella tjänster efter lagens införande?

KAST i Malmö startades alltså i januari 2006 och riktar sig till både män och kvinnor som 

köper sexuella tjänster. Syftet med arbetet inom KAST är att påverka prostitutionen, både att 

minska den men även att minimera sexuellt överförbara sjukdomar, om detta säger KAST 

följande:

Vi är ett HIV-preventivt projekt, precis som RFSU och RFSL. Man tänker sig vidare att efterfrågan 

styr utbudet, att jobbar vi med efterfrågan så minskar också utbudet, alltså sexuella tjänster. Hjälper 

man männen sluta köpa så minskar också kundunderlaget för säljarna. Det är också svårt att veta det 

här med efterfrågan och utbud, vad som styr vad. Oavsett så har man en lagstiftning som säger att 

det är förbjudet att köpa sex och då måste man också erbjuda någon typ av stöd till dem som anser 

sig behöva det med att komma ut men som inte klarar det själva. Därför är detta ett bra komplement 

till lagen för det finns ju lidande för båda parterna.

Klienterna kontaktar själva KAST efter att ha sett deras annonser ute på Internet eller i 

olika tidningar. KAST säger att det vanligaste sättet männen tar kontakt med KAST är 

via telefon efter att de sett en annons i tidningen metro. Genom annonsering befinner 

sig KAST lättillgängliga för sina klienter, KAST säger nedanstående:

Vi försöker också vara aktiva genom att skriva på vissa Internetforum där vi vet att männen befinner 

sig, för att männen ska veta att vi finns. Vi är väldigt beroende av vår annonsering. Det är ett nytt sätt 

att arbeta på och därför tar det lite lång tid. Sedan måste vi även utvärdera det arbetet för att se om det 

fungerar.
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KAST vill och ska vara tillgängliga för alla människor som känner att de är i behov att prata 

om sitt sexköp. Målgruppen KAST arbetar med är väldigt bred och de säger följande: 

Vi vill ha det så öppet som möjligt så att alla som köper sex kan vända sig till oss men även deras 

anhöriga. Vi vill fungera som en låg tröskel så att männen kan ringa hit och diskutera sina sexköp 

eller ställa frågor om säkrare sex, så att när dem väl känner att det är ett så stort problem att dem vill 

ta itu med det så vet dem att vi finns som hjälp.

Det kan förekomma att männens kontakt med KAST inte alltid blir kontinuerlig. Männen kan 

börja sitt första steg mot att minska sitt sexköp hos KAST men sedan väljer att avsluta 

behandlingen hos en psykolog eller terapeut, då mannen inser att han även har övrig 

problematik som han måste ta itu med. Dock menar KAST att oftast kan de behandla männen 

och det är också ett av deras syfte, att inte behöva slussa männen vidare, och de säger:

Dem kan mycket väl få behandling här hos oss, sen beror det på problematiken i övrigt, att det här 

hänger ihopa med andra saker. Det kan ju vara så att man här minskar sitt beteende men även 

kommer fram till att man behöver någon annan hjälp också så kan ju vi bistå med hänvisning.

I och med att kontakten inte alltid är kontinuerlig, blir inte behandlingen heller regelbunden. 

Vissa män kontaktar KAST redan efter ett möte med en prostituerad kvinna då de ofta skäms 

väldigt mycket. Vid frågan om behandlingens tidslängd svarade KAST följande:

Det är väldigt olika, alltså det är jättesvårt att svara på den frågan för att dels kan det vara så att den 

som hör av sig hit har varit i kontakt med andra innan, han behöver liksom bara slutföra själva 

processen. Vissa kanske behöver en längre tid, sen försvinner dem och kommer tillbaka. Det är 

väldigt stark av alla män att höra av sig till oss för det är ett jättestort steg att höra av sig, och det är 

jättesvårt för dem flesta att sluta. Därför är det viktigt att ta små steg i behandlingen för många män 

har köpt sex i flera år och svårigheten med att sluta blir då större. Man får inte nonchalera att köpet 

ofta innebär vinster för männen utan det måste man ta hänsyn till i behandlingen.  Man måste prata 

om både vinsterna och förlusterna i behandlingen.

Själva arbetet i behandlingen av männen styrs efter männens individuella önskan, KAST 

säger:

Vi arbetar olika beroende på vad de har för typ av behov, så det styr arbetet. Men männen får också 

formulera vad dem behöver hjälp med och vad dem vill. Det viktiga är att dem själva får formulera 

deras problem. Männens mål kan däremot skifta över tid, i början kan dem ha ett speciellt mål men 
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inser under tiden i behandling att målet behöver ändras på grund av att det ligger mer problematik 

bakom än vad männen först anar.

I behandlingen har KAST uppmärksammat att det finns ett behov bland männen av att deras 

projekt och arbete finns. ”Behovet finns, och det har vi ju märkt hos männen. Vi har kanske i 

genomsnitt lite mindre än fem kontakter i veckan”, säger KAST. Metoderna som KAST 

använder sig av i arbetet med sina klienter är lösningsfokuserade och kognitivt inriktade 

samtal. Behandlingen hos KAST är kostnadsfri. 

     Trots att KAST är ett 18-månadersprojekt ser de positivt på deras framtid och säger, ”vi 

kommer antagligen att bli förlängda. Det verkar som vi kommer bli det. Det kommer att ta 

lång tid att utvärdera, men vi tror att de flesta är överens om att det kommer krävas mer tid 

för att utvärdera hur stort behovet av oss är”. 

     Polisen har inget övergripande samarbete med KAST. Det fungerar inte så att polisen 

rutinmässigt frågar männen som de kommer i kontakt i sitt arbete om de behöver stöd och 

hjälp med sitt sexköp. Därav informerar polisen inte heller alltid männen att om de vill ha 

stöd och hjälp med sitt köp av sexuella tjänster finns det möjlighet för de att ta kontakt med 

KAST.

     Polisens arbetar på den sidan av lagen där handlingen är brottslig och arbetar därför för att 

gripa männen som köper sexuella tjänster. Polisen griper mannen när denna och kvinnan 

träffas och de kommer överens om tjänsten och vad det ska kosta. Hittills har polisen gripit 

ungefär 200 män, och endast cirka tio av dessa män har blivit friade. Malmöpolisen har startat 

upp grupper i city som ägnar en viss del av sin arbetstid åt att jobba med prostitutionen, och 

de är ute ungefär var tredje vecka för att arbeta med att försöka gripa sexköpare ute på 

gatorna. Arbetet kring att föröka gripa sexköpare sker inte regelbundet utan arbetet 

förekommer när det är mycket prostitution ute på gatorna. Arbetets utförande sker på följande 

sätt; civila poliser kör ner på de gator i Malmö där prostitutionen äger rum och ser om de får 

syn på en prostituerad kvinna. Träffar kvinnan en man följer polisen efter dem. De väntar 

några minuter innan de går fram och blockerar bilen så att mannen inte kan köra iväg. Sedan 

startar utfrågningen av både mannen och kvinnan för att ta reda på vad som har hänt eller 

skulle ske.

     Polisen anser att syftet med deras arbete är att försöka minska prostitutionen så mycket 

som möjligt. De vill få bort kvinnorna från gatan. Polisen tror att om de hade arbetat med 

prostitutionen mer hade de tagit fler sexköpare och på så sätt hade prostitutionen också 

minskat. Enligt polisen har det blivit färre bilar som kör runt på gatorna efter lagens 
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införande. Vidare säger polisen att deras arbete med kvinnorna har underlättat sedan lagen 

kom. Kvinnorna känner oftast en trygghet att polisen är där. De tror vidare att deras arbete 

lönar sig för att minska prostitutionen.

     RFSU-Gruppen Malmös målgrupp är väldigt bred, de tar även emot klienter som har med 

prostitutionen att göra, representanten säger följande: 

Allt, alla. Målgruppen är sexuellt aktiva skåningar. Vi tar som sagt emot alla, oavsett hur man än 

definierar sig eller blir definierad. Det enda kravet är att man upplever något i sin sexualitet som svårt 

och i behov av förändring för att kunna komma till oss. Så vi annonserar inte utåt som en mottagning 

för personer som har samlevnadsproblem, funktionshindrade, personer som köper sex, personer som 

är prostituerade, vi har inga begräsningar. 

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö säger vidare att det däremot inte är så vanligt att 

män som köper sex kontaktar dem men det händer. De tar fortfarande emot männen om någon 

skulle vända sig till de, men det är sällan det har hänt eller fortfarande händer och 

representanten säger vidare:

Med dessa män jobbar jag med personens egna premisser. Självfallet har jag lagar att följa, 

sekretesslagen, SoL och anmälningsplikten, alla andra lagar gällande i Sverige. Däremot har jag inte 

myndighetsfunktionen och behöver således inte arbeta för att en lag ska efterföljas. Det är en polisiär 

fråga, tänker jag, och inte en fråga för socialarbetare att se till att lagar efterföljs. Sen är det förstås så 

att varken jag eller någon annan inom min verksamhet uppmuntrar till lagbrott. Men vi möter 

individen där han är och försöker gemensamt att hitta lösningar på det personen söker för. Visst kan 

lösningen ibland handla om att sluta begå brott, men det är mer komplext än så och ibland är 

förhållningssättet till en lagstiftning inte relevant i behandlingen. Istället är det en person som söker 

upp mig och sen får han formulera sitt problem själv. Egentligen är det ett samtal som inte skiljer sig 

så mycket från andra samtal vi har här med klienter som har andra problem. Det kan också vara att 

lösningen är att få en kondom att fungera vid sexköp, eftersom det är det – inte sexköpet – som 

personen definierar som problem. Då arbetar vi utifrån det och bakar inte in pekpinnar eller 

förmaningar. Möjligen kan vi fråga om lagstiftningen utgör ett bekymmer i sammanhanget, men 

nöjer oss med ett enkelt nej som svar.

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö anser att det är svårt att lyfta ut en sak hos

klienten och jobba med endast detta. ”Vi ser hela människan och tror inte det går att jobba 

med bara sexköp eller sexualitet för sig”, säger representanten. Representanten menar vidare 

att eftersom deras syfte är att jobba hiv-preventivt får deras arbete en annan inriktning och 

säger, ”vårt syfte blir ju att förhindra smittspridning när det gäller prostitutionen och vi 
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jobbar med sexualiteten som metod. Vi har inga moraliska åsikter eller så om med vem eller 

hur mycket sex personen har till exempel”.

     Man vill inom RFSU-Gruppen Malmö jobba med att stärka självkänslan och att sex ska 

vara njutbart. Representant menar följande: 

Vi vill fokusera på njutningen i sexualiteten och därigenom också stärka självkänslan och därigenom 

öka säkrare sex, egentligen handlar det om val. Alla individer har ett val, och vi stärker förmågan att 

fatta, för individen, kloka val. Detta för att öka friheten att vara, att välja och att njuta. Då kan det 

handla om att sluta köpa sex, men också om att fortsätta och istället ändra något annat. Fokus kan 

ligga alltså på andra saker än sexköpet, vilket inte är alldeles lätt att tydliggöra. 

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö påpekar även att de män vilka vänder sig till dem 

och som köper sexuella tjänster behöver inte alltid ha viljan att sluta köpa sex. Representanten 

arbetar efter en på förhand given agenda för vad som ska förändras, nämligen att öka sexuellt 

välbefinnande och minska smittspridningen. Det är klienten som styr vad de ska arbeta med 

att förändra, representanten från RFSU-Gruppen Malmö säger nedanstående: 

         Det kan också vara män som vill fortsätta köpa sex men som vill veta hur de ska kunna ha sex 

         som dem betalat för utan att bli smittade av något. Då har inte vi några synpunkter på sexköpet i

         sig utan det får personen i så fall tala om för oss att det är ett bekymmer för dem. Vi varken 

         uppmuntrar eller förbjuder det så att säga.

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö arbetar med att titta på det som fungerar bra hos 

klienten för att kunna gå vidare och representanten förklarar hur han ser på det:

Man ska lyfta ut och jobba med det som är bra fungerande och positivt för sexualiteten, så att man 

har något att falla tillbaka på. Om det är en person som vill sluta köpa sex så ska man ha något att 

falla tillbaka på istället. Det är sån problematik jag tänker mig.

RFSU-Gruppen Malmö och KAST har samarbete i form av utbildning, hänvisningar, 

informations- och kunskapsutbyte.

5.2.3 Vad anser intervjupersonerna vara orsaken bakom männens sexköp?

På frågan om vad orsaken till köpet är, svarade KAST, ”vi tror inte att man kan få reda på 

det, för vi tror inte att det finns något svar som är enhetligt. Detta är komplext och det finns 
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inget enkelt svar att ge för det finns så många olika anledningar till att man köper”.  De 

pratar vidare om hur sexköp ibland blir som en ond cirkel som bara fortsätter och gör en 

jämförelse med shoppingberoende: 

Vissa personer fungerar så att när de känner någonting, en konstig känsla och i stället för att vara kvar 

i den känslan och stanna upp och tänka efter vad är nu detta, så blir man lätt impulsstyrd och går ut 

och handlar istället för att må bra och så mår man lite bättre men efter tag mår man sämre. Så här kan 

det vara inom denna kategori också. Att man köper sex för att må bättre men efter ett tag mår man 

sämre men man fortsätter ändå att köpa.

KAST hävdar att motiven till sexköp är individuella. ”Motiven till varför man köper sex ser 

så olika ut från individ till individ och från situation till situation”, säger KAST. De vill dock 

poängtera att det de säger inte är kunskapsbaserat och det behöver inte heller betyda att det är 

så det är. KAST har arbetat för kort tid med männen för att kunna säga exakt hur männen 

fungerar. KAST menar att männen ibland kanske känner sig maktlösa och de vill känna lite 

makt genom att köpa. Dock handlar det om männens egen maktlöshet och inte att männen vill 

ha direkt makt över den prostituerade kvinnan, enligt KAST.

     Polisen kan inte heller säga vad som kan vara orsaken bakom männens sexköp. Dock säger 

polisen att kvinnorna som de har kontakt och pratar med påstår att efter lagens införande är 

det oftast män med tvångsmässigt beteende kvar som köper sex av gatuprostituerade kvinnor.

     För övrigt säger polisen att de har en relativt tuff attityd mot männen, eftersom det är en 

brottslig handling männen begår. Polisen tycker att männen handlar fel eftersom många av 

männen har förhållanden eller lever i äktenskap. Enligt polisen är det alla typer av män som 

köper sexuella tjänster. ”80 % av dessa män har en fast relation, är sambo eller gifta och 

många av de är till synes rent vanliga män”, säger polisen. Polisen påpekar att deras syn på 

män som köper sexuella tjänster kanske hade förändrats om det även var förbjudet att sälja. 

De tror att det är lika svårt för männen att sluta köpa sex som det är för en person att sluta 

använda droger. 

     Prostitutionsgruppen säger att det oftast är våldsamma män som söker sig till 

gatuprostitutionen och säger följande, ”män som är våldsamma, de söker sig också till den 

här typen av verksamhet”. De kvinnor som Prostitutionsgruppen har kontakt med pratar inte 

ofta om männen som köper, dock tror de att kvinnorna trots allt ser ner på männen. ”De 

tänker inte på det när de är inne i prostitutionen, men de hade nog kunnat döda varenda en 

av de”, säger Prostitutionsgruppen.
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Prostitutionsgruppen säger också att enligt kvinnorna är det många olika typer av män som 

köper sexuella tjänster, ”de säger att det är alla sorter, det är läkare, grovarbetare och 

handikappade eller de som inte får vara sexuellt tillsammans med frun”.

     De säger vidare att kvinnorna som säljer sex kännetecknas av dålig självkänsla, men att 

detta även gäller männen:

Det är ömsesidig förnedring det här med prostitution. Det är gemensamt för båda parter.  Det sägs 

också att det är något tillkortakommande de har gjort i barndomen som sen sexualiseras till att köpa 

sex. En del av männen är också besatta av sex, det blir som ett missbruk.

Vid frågan om vilka män det är som köper sexuella tjänster och orsaken bakom, har 

representanten från RFSU-Gruppen Malmö också svårt att ge något svar och säger följande:

Jag kan inte svara på den frågan, jag tycker det är en ganska svår fråga. Jag tycker personligen det är 

väldigt problematiskt om man ska försöka göra en handling till en identitet. Att personer får sig vissa 

egenskaper tillskrivna. Jag tror inte det finns någon gemensam nämnare utan jag tror det kan vara 

precis vad som helst. Den som försöker sig på att hitta en allmängiltig orsak missar massor, tänker 

jag. Jag tror inte att en heltäckande och allmängiltig definition är möjlig. Jag kan inte heller påstå att 

jag har tillräcklig kompetens för att svara på frågan, utan det blir bara en åsikt. 

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö menar att hur man ser på sexköpet beror på 

vilket perspektiv man väljer att använda och se det genom och representanten säger:

Jag tror att hade ni intervjuat 10 olika män som köper sex så hade ni säkert också fått 10 olika skäl till 

varför. Det enda som jag kan säga är att det är viktigt att skilja sexualitet och sexköp åt, att inte 

likställa dessa. I vissa fall kanske de hänger ihop, i andra gör de det inte.

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö anser att man ska vara försiktig med att försöka 

hitta enkla orsakssammanhang eller allmängiltiga definitioner. Man ska akta sig för att 

stigmatisera, tillskriva egenskaper, fördöma eller moralisera, eftersom han menar att då är 

man ingen god socialarbetare. 

     Representanten betraktar sexualiteten utifrån sociala och psykologiska perspektiv, detta 

präglar hans syn på orsaker bakom köp av sex, ”det är det som gör att man ser att köp av sex 

inte bara handlar om en diagnos eller en sjukdom eller någon speciell egenskap och gener, 
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utan det kan vara sociala aspekter, psykologiska aspekter, det kan vara så mycket”, säger 

representanten. 

5.2.4 Vad anser intervjupersonerna vara orsaken bakom lagens införande?

Polisen anser att syftet med lagen och polisens arbete är att hjälpa kvinnorna ur prostitutionen 

och att minska den. Polisen ser en minskning av gatuprostitutionen på Malmös gator. De 

anser sig inte heller arbeta direkt för mannens skull och de tror inte lagen kom till för det 

syftet heller.

      Prostitutionsgruppen tycker att den nya sexköpslagen är bra och att den kom till för att 

minska prostitutionen och att fokus hamnar på rätt ställe, om detta säger de följande:

Det tycker vi är bra och det handlar om, tror vi, att annars hade man fokuserat detta också på kvinnan 

för den man hade plockat in i polisiära sammanhang det hade varit kvinnan. Därför tycker vi det är 

bra att man bara tar köparen. Detta har ju också inneburit att prostitutionen har minskat nere på gatan.

Antalet kvinnor som prostituerade sig innan lagens införande räknade Prostitutionsgruppen 

uppskattningsvis vara cirka 200 stycken. Vid frågan på var de trodde att prostitutionen tagit 

vägen svarade de att prostitutionen har flyttats inomhus istället och det är svårare att försöka 

ta reda på hur omfattande den typen av prostitution är. Med inomhusprostitution menar de den 

typen av prostitution som bland annat befinner sig på nätet, men de nämner även 

mobiltelefonen som ett nytt användbart verktyg i prostitutionen. Med hjälp av mobiltelefonen 

slipper kvinnorna gå ut och ställa sig på gatorna för att försöka få kunder. De kan istället 

lämna ut sina telefonnummer till sina regelbundna kunder då männen kan nå kvinnorna 

regelbundet. Prostitutionsgruppen tror dock inte att gatuprostitutionen har minskat och flyttat 

inomhus på grund av bara lagen utan de anser att prostitutionen hade flyttat inomhus i alla fall 

eftersom det skett en utveckling i samhället som gör det lättare för prostituerade kvinnor att 

slippa stå på gatan och försöka få kunder. 

     Representant från RFSU-Gruppen Malmö berättar om hans syn på sexköpslagen:

Vi är väldigt kritiska till sexköpslagen. Vi tror inte man kan lösa en social eller psykisk problematik 

genom en lagstiftning. Man kan kanske från samhällets sida visa att det inte är något vi accepterar av 

olika skäl. Nu blir det en polisiär fråga, att polisen får agera socialarbetare och jaga personer.



38

Representanten tror inte att man kan lagstifta bort en problematik och att man inte kan nöja 

sig med bara lagen utan man måste även tänka ett steg längre och försöka komma underfund 

med vad det egentligen är man vill uppnå med lagen. Han tycker också att genom lagen har 

man redan bestämt sig för hur man ska se på männen som köper sexuella tjänster. 

Representanten påpekar att det handlar om att diskutera vad som är problemet:

Det finns en inbyggd problematik i det också tycker jag för genom lagstiftningen har man redan 

bestämt sig för att det är någonting som man tycker är dåligt, något som är fel och måste förändra. 

Dem flesta i Malmö kanske tycker det är fel och vill inte utnyttja kvinnor och män genom att köpa 

sex, det kan man tycka rent moraliskt och då blir det också ett bekymmer att vissa personer har ett 

sug efter det här. Men då har man också på något sätt definierat det här som ett bekymmer och jag 

undrar om det går att säga att alla kan tycka att det är ett bekymmer, att det är just det som är 

bekymret, själva köpet av en sexuell tjänst.

Representanten från RFSU-Gruppen Malmö menar att det är viktigt att fundera på om 

männen far illa i prostitutionen, och om lagen gör något för männen. ”Om jag väljer att köpa 

sex, far jag nödvändigtvis illa av det? Ja, i många fall är det säkert så men man kan inte på 

förhand bestämma att det är på det här sättet”, säger representanten. Han framhäver även 

sina funderingar kring hur prioriterad klientgruppen egentligen är och säger, ”jag kan undra 

om vilka hjälpinsatser man egentligen sätter in, när man samtidigt lägger ner sexologiska 

mottagningar och i övrigt inte erbjuder särskilt många mottagningar för rådgivning med 

mera för gruppen vuxna män är i det avseendet inte direkt prioriterad”. 

     KAST uppfattar att lagen kom till för kvinnornas skull, ut ett kvinnofridsperspektiv. De 

menar att med lagen befäste samhällets attityd mot sexköp, att det är något brottsligt som inte 

är acceptabelt. Det KAST tycker är bra med lagen är att det inte längre är ett undanskymt 

privat problem. 

     På grund av lagen säger KAST att männen kan känna en oro för att ta kontakt med KAST 

då männen tror att de ska bli anmälda till polisen. Dock menar KAST vidare att de tror att de 

flesta män tvekar att ta kontakt med KAST av andra orsaker och inte enbart av lagen. Det 

handlar mer om tvekan inför om sexköpandet verkligen är ett problem och om de verkligen 

vill sluta köpa.

     På frågan om KAST tror att deras projekt hade startats även om lagen inte hade införts så 

var svaret ja. Detta på grund av att KAST i Göteborg har funnits innan lagens införande och 

att deras arbete i Göteborg har fungerat bra.
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Att det tog tid att starta upp KAST-projektet i Malmö tror KAST beror på att deras 

klientgrupp har varit väldigt osynlig och man har tidigare inte riktigt vetat vad man skulle 

göra med de män som köper sexuella tjänster. I och med lagen menar KAST att dessa män nu 

har blivit synliga och blivit en klientgrupp. KAST säger att efter lagens införande har Malmö 

Stad mer eller mindre känt sig tvungna att inte bara hjälpa kvinnorna som säljer utan även 

hjälpa männen som köper. Dock har man inom Malmö försökt rekrytera personal till KAST-

projektet sedan 2003 men att det har tagit lång tid att hitta personal som ansågs vara lämpade 

till arbetet.

     KAST tycker lagen är bra och de anser att det är inte acceptabelt att köpa sexuella tjänster 

eftersom de prostituerade kvinnorna far illa av det. KAST menar att det är bra att man 

markerar att ansvaret ligger hos köparen och inte hos säljaren. De anser vidare att den 

prostituerade kvinnan inte har lika många valmöjligheter som de som köper.  
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6 Analys
I detta kapitel redovisar vi vår analys av vårt intervjumaterial under tre rubriker. 

6.1 Sexköpslagens betydelse för gatuprostitutionen i 

Malmö

När den nya sexköpslagen, Lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, tillkom 

var visionen att minska landets prostitution samt markera att man i Sveriges samhälle ser 

prostitutionen som ett våld mot kvinnor och att våldet inte är accepterat. Med den nya 

sexköpslagen klargjorde riksdagen att våldet mot kvinnorna måste bekämpas och att 

bekämpningen är ett led i Sveriges strävan efter jämställdhet. Vi ville med uppsatsen bland 

annat belysa sexköpslagens betydelse för Malmös prostitution och resultatet av den 

undersökningen blev inte så egendomlig egentligen.

     Vi har sett efter intervjuresultatet att det över lag råder en positiv syn bland de vi intervjuat 

på den nya sexköpslagen och att syftet med lagen har satt sina spår. Den gemensamma synen 

var att med lagen befästes samhällets attityd mot sexköp och den inte längre gjorde att 

könshandel fortsatte att bli ett undanskymt problem. Till exempel uttryckte intervjupersonerna 

att det är bra att man markerar att ansvaret ligger hos köparen och inte hos säljaren. De ansåg 

att den prostituerade kvinnan inte har lika många valmöjligheter som köparna i könshandeln. 

     Representanten från RFSU-Gruppen Malmö menade dock istället att lagen är mindre bra 

på grund av att han anser att en lag inte löser en social eller psykisk problematik. Det som 

framkommer med lagen menar han är att samhället kan visa att det är något vi inte accepterar 

av olika skäl. I och med lagen blir det istället polisen som får sköta rollen som socialarbetare 

menar representanten. Ett annat problem han ser är också att genom lagen har man redan 

bestämt att företeelsen att köpa sex är dåligt och måste förändras. Representanten från RFSU-

Gruppen Malmö menar då att man kanske missar viktiga delar. Vissa män kanske inte ser 

själva köpet som bekymret, utan det kan vara något annat. 

     KAST däremot ser det som positivt att lagen befäste samhällets attityd mot sexköp och att 

det är något som inte accepteras. De menade att lagen kom till för kvinnornas skull, men att 

den även gör så att männen som köper sexuella tjänster blir en klientgrupp i Malmö som man 

nu kan erbjuda hjälp och stöd till de män som anser sig behöva det. 

     Ute bland myndigheterna och organisationer finns det alltså blandande tankar och åsikter 

kring lagen, både positiva och negativa. 
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Malmös gatuprostitution har halverats sedan lagen mot sexköp tillkom. Antalet kvinnor som 

prostituerade sig innan lagens införande räknade prostitutionsgruppen uppskattningsvis vara 

cirka 200 stycken. År 2005 var cirka 92 stycken prostituerade kvinnor kvar på gatorna i 

Malmö. Dock tror Prostitutionsgruppen att gatuprostitutionen hade minskat i alla fall eftersom 

det skett en utveckling inom Internet som gör det lättare för kvinnor att slippa stå på gatan och 

försöka få kunder. Kvinnorna kan istället idag sitta kvar inomhus där det är säkrare för dem 

att försöka få kunder. 

     Prostitutionsgruppen och polisen har alltså sett en minskning av gatuprostitutionen i

Malmö men Prostitutionsgruppen tror inte att den generella prostitutionen har minskat utan 

den har istället flyttat inomhus på grund av utvecklingen med Internet.

     I en BRÅ-rapport från 2000 redovisas en undersökning om tillämpningen av lagen under 

första året där man kunde se en minskning av gatuprostitutionen men det fanns inte några 

bevis för att prostitutionen skulle ha övergått till en dold prostitution. Vad man heller inte 

kunde se var om lagen skulle ha haft en påverkan på köparna i den bemärkelsen att de skulle 

ha blivit avskräckta till att fortsätta köpa sexuella tjänster av prostituerade kvinnor.

     Vi har inte lyckats få tag på en senare rapport eller utredning som visar om en dold 

prostitution förekommer, det vill säga om prostitution börjat bedrivas inomhus. Det enda vi 

kan framföra i vår uppsats angående om prostitutionen blivit dold eller inte är resultat efter 

våra intervjuer, vilket vi diskuterat ovan. 

     Vi kan konstatera att det skett en minskning av gatuprostitutionen men om minskningen 

beror på lagen kan vi inte svara på. Den nya lagen har haft den betydelse för 

gatuprostitutionen i Malmö att den för fram de sexköpande männen som en klientgrupp 

eftersom den kriminaliserar den som köper sexuella tjänster. Där av kan de män som köper 

sexuella tjänster få stöd och hjälp i Malmö med sitt sexköp om de anser att de är i behov av 

det. Det är denna betydelse för Malmös gatuprostitution vi kan se att den nya lagens införande 

har haft utifrån våra intervjusvar.

6.2 Orsaker bakom männens sexköp

Utifrån vårt intervjuresultat kan vi konstatera att de myndigheter och organisationer i Malmö 

som arbetar med männen som köper sexuella tjänster inte kan ge något direkt svar på vad 

orsaken är bakom männens sexköp. Till exempel säger KAST, ”detta är komplext och det 

finns inget enkelt svar att ge för det finns så många olika anledningar till att man köper”.  
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I de böcker vi har redovisat i kapitel tre delar författarna in könsköparna i olika kategorier, 

och analyserar deras sexköp. De har i vissa fall liknande kategorier, till exempel vad det gäller 

de ensamma männen som har svårt att knyta kontakter med icke prostituerade kvinnor eller de 

gifta männen där deras sexuella önskningar inte kunde upplevas med partnern. Likväl menar 

författarna, liksom våra intervjupersoner, att det inte går att bara ange en orsak till köpet, utan 

man måste se till helheten. 

     Larsson med flera skriver att alla sammansatta processer hos individen samspelar 

ömsesidigt med varandra och skapar den helhet som är våra liv. Författarna har kunnat arbeta 

sig fram till kunskap och förståelse för männen och deras köp av sexuella tjänster som en del i 

ett livsmönster (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996). Hydén skriver att det är 

väsentligt att relatera prostitutionssituationen till andra områden och sammanhang i männens 

liv för att därmed förklara prostitutionens ställning i deras tillvaro (Hydén, 1990). 

     Våra intervjupersoner menar, som sagt, att det inte går att säga endast en anledning till att 

männen köper sex. De anser att man får titta på den egna individen, att motiven till sexköp är 

individuella, och att man också får se till situationen, ”motiven till varför man köper sex ser 

så olika ut från individ till individ och från situation till situation”, säger KAST. Detta kan vi 

relatera till Larsson med flera då författarna menar att relationer och kontakter till det motsatta 

könet utformas i ett komplext samspel med många dimensioner, till exempel individuella 

förutsättningar, familjerelationer och samhälleliga strukturer. Här menar de att för att förstå 

sexköpet måste man se till den egna mannens individ (Larsson, Pettersson, Kousmannen & 

Sandell 1996). Även Hydén tycker att man måste koncentrerar sig på i vilka situationer 

männen har besökt prostituerade kvinnor och hur dessa situationer är relaterade till männens 

övriga liv (Hydén, 1990). 

     KAST säger vidare att vissa av männen möjligtvis får ”en konstig känsla” och ”mår 

dåligt”, vilket kanske gör att de köper sex. Efter ett tag mår männen sämre, men de fortsätter 

köpa sex trots att de vet att det egentligen inte gör att de mår bättre av det. De menar att det 

blir en ond cirkel. Här ser vi en tydlig likhet med vad Larsson med flera skriver angående 

kategorin kompletteringsköparna, om männens känslor efter besöket hos en prostituerade 

kvinna. Författarna menar att efter prostitutionsbesöket känner männen skuld och tomhet 

vilket gör att deras behov egentligen inte blivit tillfredsställt, utan det bidrar istället till en ond 

cirkel med nya prostitutionsbesök (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996).

     Ibland kan det handla om makt, men då handlar det istället om mannens egna maktlöshet 

och inte makten över den prostituerade kvinnan, anser KAST. Detta tycker vi man kan koppla 

till vad Sandell skriver om allkonsumenterna, att de verkar ha ett grundläggande behov av att 
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få sitt mansideal bekräftat. Männen känner sig i överläge gentemot kvinnorna så länge allt kan 

köpas och säljas. Författarna anser att mansidealet upplevs genom bilar, hus, fruar, 

älskarinnor och affärer (Larsson, Pettersson, Kousmannen & Sandell, 1996). Även om det till 

större del här handlar om mansideal kan vi se mannens behov av makt som, även om det rör 

sig om den egna maktlösheten och inte direkt makten över kvinnan, ett sätt att få mansidealet 

bekräftat. Också Månsson och Linders talar om männens behov av att få manligheten 

bekräftad. De anser att männen intar en opersonlig hållning gentemot kvinnan, och att denna 

hållning gör kvinnan till ett redskap som männen använder för att bekräfta sin manlighet inför 

andra män (Månsson och Linders, 1984). Detta stämmer också med vad KAST säger, kvinnan 

blir redskapet för att kunna bekräfta mansidealet, det är inte makten över den prostituerade 

kvinnan de är ute efter.  

     Prostitutionsgruppen säger också att enligt kvinnorna är det många olika typer av män som 

köper sexuella tjänster, ”de säger att det är alla sorter, det är läkare, grovarbetare och 

handikappade eller de som inte får vara sexuellt tillsammans med frun”. Detta exempel 

nämner även Larsson med flera. En av deras kategorier är kompletteringsköparna och de 

upplever brist på det lustfyllda livet och får inte vad de önskar i deras nuvarande relation till 

frun/sambon, utan de känner sig ofta stympade som män och de vill inte skada eller förlora 

det de har samtidigt som de är rädda om sin familj (Larsson, Pettersson, Kousmannen & 

Sandell, 1996).

     Prostitutionsgruppen nämner vidare att kvinnorna som säljer sex kännetecknas av dålig 

självkänsla, men att detta även gäller männen:

Det är ömsesidig förnedring det här med prostitution. Det är gemensamt för båda parter.  Det sägs 

också att det är något tillkortakommande de har gjort i barndomen som sen sexualiseras till att köpa 

sex. En del av männen är också besatta av sex, det blir som ett missbruk.

Hydén anser att prostitution och de erfarenheter som är förknippade med företeelsen har ett 

lågt moraliskt värde i vårt samhälle. Därför får också de personer som förknippas med 

fenomenet ett lågt moraliskt värde både i sina egna och andras ögon (Hydén, 1990). Detta 

tycker vi kan anslutas till vad Prostitutionsgruppen säger om förnedring. Om prostitutionen 

har ett lågt moraliskt värde i samhället kommer till exempel mannen som köper sexuella 

tjänster att uppfattas, och uppfatta sig själv, som en sämre människa. Hydén menar vidare att 

på grund av detta trängs också prostitutionen bort från det offentliga medvetandet och blir en 

hemlig och privat erfarenhet som måste döljas för andra (Hydén, 1990). Detta kopplar vi till 
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Douglas teori om tabu och orenande, där hon menar att orenande är oordning. Douglas tar upp 

sin syn på det heliga, och menar att det heliga ständigt behöver vara omgärdat av förbud. Det 

heliga måste behandlas som om det var besmittande och man måste avgränsa sig mot detta, 

liknande det farliga i att överträda förbjudna gränser (Douglas, 1997).  

     Detta menar vi kan förklara varför prostitution har lågt moraliskt värde i vårt samhälle. 

Man måste avgränsa sig mot det som är besmittande och det ska vara omgärdat av förbud. På 

grund av detta, att det är tabu i vårt samhälle, måste männen också dölja sina erfarenheter för 

andra. 

     Douglas tar också upp avvikelser som en sammankoppling till orenande, och hon skriver 

om människans olika sätt att hantera dessa avvikelser. Hon menar att om någon skulle 

uppfatta en avvikelse så skulle denne döma ut den (Douglas, 1997). Om någon får reda på att 

en man köper sexuella tjänster av prostituerade kvinnor skulle den personen direkt fördöma 

mannen. Också ur detta påstående kan man koppla köp av sexuella tjänster till tabu i vårt 

samhälle. Vidare skriver hon att hos människan blir orenande allvarligt först då den orsakar 

social oreda i samhället. Påföljderna kan då bestå i sociala repressalier som exempelvis 

utfrysning och skvaller. Det personliga klassificeringssystemet påverkas inte enbart av egna 

intryck utan även från andras, menar Douglas (ibid.). Detta stämmer också med vad 

Prostitutionsgruppen säger om dålig självkänsla både hos köparen och säljaren i 

prostitutionen. 

     Representanten från RFSU-Gruppen Malmö ser också sexköpet som något komplext, ”det 

är det som gör att man ser att köp av sex inte bara handlar om en diagnos eller en sjukdom 

eller någon speciell egenskap och gener, utan det kan vara sociala aspekter, psykologiska 

aspekter, det kan vara så mycket”.  Detta vill vi koppla till Douglas teori och hennes syn på 

Durkheims teori om social integration. Hon menar att det sociala medvetandet sträcker sig 

bortom och över den enskilde individen till någonting helt annat, något yttre och 

överväldigande mäktigt. Hon pratar om det som är heligt och varför detta skulle vara 

besmittande (Douglas, 1997). Med hjälp av detta, menar vi, att vi kan förstå att det inte går att 

sätta en etikett på männen som köper sexuella tjänster. Det kan bero på så många olika 

aspekter, som representanten anser, och det sociala medvetandet sträcker sig över individen 

till något annat, som Douglas påpekar. 

     Representanten från RFSU-Gruppen Malmö menar också att man ska försöka se 

sexualiteten och sexköpet som skilda ting, ” det är viktigt att skilja sexualitet och sexköp åt, 

att inte likställa dessa. I vissa fall kanske de hänger ihop, i andra gör de det inte. Man ska 
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vara försiktig med att försöka hitta enkla orsakssammanhang eller allmängiltiga 

definitioner”. 

     Också Hydén talar om sexualiteten, och att män som köper sex måste på olika sätt försöka 

rättfärdiga sitt handlande genom att ange i vilken utsträckning de har ett ansvar för sina 

prostitutionskontakter. Männen frånkänner sig ansvar för sina handlingar och hävdar att de är 

offer för krafter som inte går att påverka eller styra. Sexualiteten är en drift som lever sitt eget 

liv, skriver Hydén. Författaren menar att vara prostitutionskund betyder att leva sin sexualitet 

helt eller delvis genom prostitutionen (Hydén, 1990). Detta tycker vi kan sammankopplas 

med vad representanten från RFSU-Gruppen Malmö säger att sexualiteten och sexköpet i 

vissa fall hänger ihop, även om det är viktigt att inte likställa de. 

     Även Månsson och Linders tar upp sexualiteten. De menar att könsköp ofta ses som ett 

uttryck för mannens sexuella behov. Dock var det inte många män i deras undersökning som 

uppgav detta som skäl till könsköpet, vilket författarna fann egendomligt utifrån deras 

uppfattning om mannens sexuella behov. De anser att detta kan tas som ett tecken på att 

besöket hos en prostituerad kvinna inte främst handlar om mäns sexuella drift (Månsson och 

Linders, 1984). Detta skiljer sig en aning från Hydéns mening, men stämmer överens med vad 

representanten från RFSU-Gruppen Malmö säger, att sexualitet inte alltid kan kopplas till 

sexköp. Detta tycker vi också visar att man inte direkt ska dra parallellen mellan sexualitet 

och sexköp. Emellertid menar Månsson och Linders att det är av betydelse att ha med 

männens sexualitet i diskussionen kring könshandel. De anser att för att kunna förstå varför 

män köper sexuella tjänster måste man även belysa frågan ’vad män egentligen söker i 

könshandeln?’. Därför betonar de att det är nödvändigt att koppla könsköpet till en mer 

övergripande bild av manlig sexualitet. Den centrala uppgiften handlar om att analysera 

villkoren för manlig sexualitet i samhället, anser Månsson och Linders. De tycker att den 

analysen är nödvändig för att man ska kunna förstå männen i könshandeln (ibid.).

6.3 Malmös myndigheter och organisationers arbete kring 

manliga sexköpare 

Innan lagens införande fanns det inget direkt arbete med de män som köper sexuella tjänster. 

De män som Prostitutionsgruppen i Malmö kom i kontakt med, då männen trodde att 

Prostitutionsgruppen kunde hjälpa de med deras sexköp, hänvisades till bland annat 

kriscentrum för män i Malmö samt RFSU-Gruppen Malmö. Efter januari 2006 hänvisas dessa 
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män numera till KAST-projektet i Malmö. Malmö Stad började redan år 2003 att söka 

personal till KAST-projektet men det var först år 2006 man kunde sätta igång projektet, vilket 

vi har nämnt tidigare.  

     Utifrån vårt intervjuresultat kan vi se att det är främst KAST som arbetar med männen i 

Malmö. Prostitutionsgruppen arbetar endast med de gatuprostituerade kvinnorna. Det är alltså 

till KAST männen numera kan vända sig om de vill ha och behöver stöd och hjälp. Deras 

arbete med männen styrs utifrån mannens egna behov och behandlingen ser väldigt olika ut. 

Detta kan även variera över tid, menar KAST, eftersom mannens mål kan variera och ändras 

medan behandlingen fortsätter. 

     Inom RFSU-Gruppen Malmö ser representanten på arbetet med männen kanske mer 

utifrån sexualiteten. Han jobbar främst för att motverkar smittspridning när det gäller 

prostitutionen. Man vill inom RFSU-Gruppen Malmö jobba med det som är bra fungerande 

och positivt för sexualiteten. Om de har en klient som köper sex och vill sluta med detta 

arbetar de med det som är bra och det som fungerar så att klienten kan ha något att falla 

tillbaka på. Som vi nämnde tidigare är det emellertid inte många sexköpare med syftet att de 

vill sluta köpa sex som vänder sig till RFSU-Gruppen Malmö. 

     Historiskt sett har det varit tyst om köparen i könshandeln. Kunskaperna inom 

prostitutionen har oftast bara innehållit kunskap om säljaren, det vill säga den prostituerade 

kvinnan. Innan lagen sattes i verk var köparna ett osynligt fenomen. 

     Vi kan konstatera utifrån vårt intervjuresultat att de sexköpande männen inte varit en 

klientgrupp i Malmö innan lagen kom till. Även efter lagens införande dröjde det innan man 

egentligen faktiskt började arbeta med männen. Varför det tog så lång tid för Malmö Stad att 

starta upp KAST-projektet och varför köparna har varit ett dolt fenomen i samhället är det 

svårt att svara på. KAST anser att de inte kan säga så mycket om vad deras arbete egentligen 

har haft för inverkan då de inte har funnits så länge, och någon utvärdering ännu inte har 

gjorts. KAST menar att de är fortfarande i processen att starta upp projektet ordentligt och att 

sådant tar tid innan det blir etablerat. De förklaringar som finns om varför KAST tillkom sent 

då man startade detta sökande redan 2003 är att det var svårt att hitta personal som passade 

för arbetet.

     Vi vill försöka analysera och förstå varför det kan ha tagit lång tid för Malmö Stad att se 

sexköpande män som en klientgrupp och varför det har tagit lång tid för Malmö att börja 

arbete med männen i könshandeln. Vi tycker detta är intressant eftersom det har funnits 

rapporter som gjorts om de sexköpande männen som visar att man även måste 
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uppmärksamma dessa för att arbeta med prostitutionen i samhället. Vi har här valt att förklara 

detta genom att hänvisa till Mary Douglas teori om tabu och orenande.

     Douglas finner att orenhet är i samhällets ögon ett tecken på oordning. Om man väljer att 

undvika orenheter beror inte detta på någon feg rädsla, fruktan eller skräck. Det är istället så 

att smuts kränker ordningen och genom att ta bort smutsen påpekar Douglas att det inte är en 

negativ handling utan det är en strävan efter att organisera sin omgivning (Douglas, 1997). 

Ska man förklara varför det tagit så lång tid för Malmö att synliggöra sexköpande män och 

varför denna företeelse har varit ett dolt fenomen kan vi ur Douglas synvinkel beskriva det 

som att man sett denna företeelse som en orenande handling (ibid.).

     Anledningen till att det tog så lång tid att synliggöra fenomenet och börja arbeta med den 

kan bero på att man ville hålla ordning på samhället och att företeelsen sågs som ett hot mot 

samhällets uppbyggnad och sammanhållning. De handlingar och normer som är lättast att ta 

till sig är de som enklast passar in i det mönster som vi byggt upp i samhället anser Douglas. 

De handlingar och dess normer och värderingar som inte passar in samhället menar hon ofta 

förkastas, men för att det ska kunna bli en acceptans i samhället måste strukturen på bilden av 

könsköpande män som orenande förändras (Douglas, 1997). Där av kan vi ur detta perspektiv 

förklara varför det tagit så lång tid för Malmös myndigheter att börja arbeta med männen. 

     Douglas diskuterar även gränstillstånd och att där förekommer fara med en övergång. Har 

man vistats i gränstillståndet har man varit i kontakt med det farliga. Hon skriver om 

svårigheterna med att återföra personer, som samhället sett som orenande, till trygga villkor. 

Hon påpekar att den person som måste passera från ena sidan av samhället till andra sidan 

befinner sig själv i fara och skapar fara för andra och att svårigheterna kring att återföra 

männen in i samhället bottnar i attityder inom samhället i stort. Hon framhåller att utan något 

som helst stöd eller hjälp som skulle ge denna grupp en ny social position i samhället skulle 

fenomenet förbli kvar i samhällsmarginalen där de bedöms vara lömska. När de klassats som 

onormala och orenande beskriver Douglas att deras beteende inte längre ses som möjlig att 

tolerera (Douglas, 1997). 

     Med hjälp av KASTs arbete med männen får denna grupp stöd och hjälp med att passa in 

bland samhällets normer och värderingar igen. Det är syftet med KAST, att ge de personer 

som anser att de behöver stöd och hjälp för att sluta med könshandel så att de inte längre ska 

tillhöra det som Douglas beskriver som samhällsmarginal. 
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7 Slutdiskussion
Vi har med denna uppsats bland annat velat belysa den nya sexköpslagen för att se vilken 

betydelse den har haft för Malmös gatuprostitution. Med hjälp av lagen hade man en önskan 

om att prostitutionen skulle minska och det gjorde den till en viss del, framförallt 

gatuprostitutionen. 

     Vi har sett efter intervjuresultatet att det förekommer en positiv syn bland de intervjuade 

på den nya sexköpslagen och att syftet med lagen har satt sina spår. Vi har också märkt att 

lagen befäste samhällets attityd mot sexköp. Med lagen markerade man att samhället likställer 

prostitution med kvinnomisshandel och att Sverige inte är ett land som tillåter våld mot 

kvinnor. Men vi är osäkra på om lagen har lyft fram det som vi anser vara den verkliga 

problematiken bakom prostitutionen, det vill säga de män som köper sex av kvinnorna. Lagen 

kriminaliserar männen och deras handlingar, vilket vi anser är bra, men som vi nämnt tidigare 

har man inte förr lyft fram männen i diskussionen kring prostitutionen utan man har bara 

diskuterat hur man ska göra med de prostituerade kvinnorna och deras problematik. Syftet 

med lagen var inte att föra fram männen i ljuset men för att kunna komma underfund med 

prostitutionen anser vi att man även måste titta på den andra parten i könshandeln. Frågan vi 

ställer oss är om man med lagen befäster tabustämpeln på männen och deras handlande 

istället för att komma underfund med prostitutionen?

     I förarbetena till den nya lagen var man orolig att prostitutionen skulle börja drivas bakom 

stängda dörrar och att man inte längre skulle kunna ha koll på i vilken mängd den förekom. 

Man skulle på så sätt också få svårare att komma åt de män som köpte sexuella tjänster av 

prostituerade kvinnor. Sexköpslagen har kritiserats för att den flyttar prostitutionen inomhus. 

Men de socialarbetare och polis som vi intervjuat är eniga om att könshandeln på gatan har 

minskat. De ansåg att den nya sexköpslagen bidragit till en minskning, eftersom det blev 

olagligt att köpa sexuella tjänster försvann en del kunder från gatan. Vid frågan om 

prostitutionen kanske inte har minskat utan bara flyttat inomhus som man befarade att 

konsekvensen skulle bli av lagen, svarade både representanten för polismyndigheten och 

prostitutionsgruppen att en del av prostitutionen flyttat utom direkt synhåll är ganska logiskt 

men att det behöver inte nödvändigtvis ha med den nya lagen att göra. De var övertygade om 

att skulle inte den nya sexköpslagen ha tillkommit så skulle en del av prostitutionen ha flyttat 

från gatorna i alla fall. De ansåg att inom samhället har det skett en utveckling som gör det 

bekvämare för den prostituerade kvinnorna att slippa ge sig ut på gatan och kanske stå och 
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vänta tre till fyra timmar på att få en kund, utan nu kan kvinnorna stanna kvar hemma men 

sälja sig genom Internet istället och på så sätt få in sina pengar. 

     Utvecklingen har även gynnat männen. Männen kan istället för att ge sig ut på de 

gatuprostituerade områdena stanna kvar hemma och sitta framför datorn och söka efter 

kvinnor som kan sälja sexuella tjänster. 

     De motargumenten som diskuterades mot lagen innan den tillkom har till viss del 

besannats men vi tror dock att prostitutionen i alla fall hade börjat drivas under jorden, med 

eller utan den nya sexköpslagen, på grund av samhällets utveckling. 

     Vi tycker det är bra att man genom lagen betonar att ansvaret ligger hos köparen av 

sexuella tjänster och inte hos den som säljer. För att en prostitution ska kunna äga rum måste 

det finnas köpare med i bilden. Vi anser att den största bidragande faktorn till prostitution är 

köparen. Den prostituerade kvinnan har inte lika många valmöjligheter som de som köper 

sexuella tjänster. Vi har förstått att den största orsaken till att kvinnor säljer sina kroppar är 

oftast behovet av pengar, de ser för det mesta ingen annan utväg än att prostituera sig. På 

grund av det är kvinnan i behov av att det finns köpare.

     Syftet med uppsatsen var även att ta reda på vilken kunskap det finns om de män som 

köper sexuella tjänster. Bilden av köparen som en ensamvarg stämmer inte riktigt överens 

med verkligheten har vi märkt. Den verkliga bilden av dagens sexköpare ser ut som följande; 

det kan vara precis vem som helst. Detta kan vi konstatera efter att ha gjort intervjuer med 

organisationer och myndigheter i Malmö men även efter att ha tagit del av litteratur och 

undersökningar som gjorts om denna företeelse.

     Efter intervjuer med KAST och polismyndigheten har det framkommit att männen de 

kommit i kontakt med oftast inte har en gemensam nämnare förutom att de alla köper sexuella 

tjänster. Männen har varit av alla sorter. Ensamma, funktionshindrade, män med högt uppsatta 

positioner i samhället och män med fru och barn. Hur det kan komma sig, att vanliga män 

som är gifta eller sammanboende deltar i en verksamhet som vi anser att de borde vara 

medvetna om är negativ, är inte lätt att svara på. Möjligen har kanske männen inte fått 

tillräcklig med upplysning och information om att de faktiskt skadar andra människor, det vill 

säga de prostituerade kvinnorna och att ett sådant beteende inte är acceptabelt. Vi anser att om 

man vill förhindra könshandel finns det alltså skäl till att rikta uppmärksamheten mot köparna 

och diskutera olika sätt att påverka deras beteende. Visst är det bra att gatuprostitutionen har 

minskat och många av de gatuprostituerade har gått bort från gatan. Men tyvärr kvarstår dock 

prostitutionen i alla fall. Om den inte finns på gatorna så finns den i alla fall inomhus, till 

exempel på Internet.
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Vårt syfte med arbetet omfattade även att se hur Malmös myndigheter och organisationers 

arbete ser ut efter lagens införande med män som köper sexuella tjänster av gatuprostituerade 

kvinnor. Det fanns en myndighet vars enda klientgrupp var män som köper sexuella tjänster 

av gatuprostituerade kvinnor. Det var KAST - Köp Av Sexuella Tjänster som befinner sig på 

Centrums Stadsdelsförvaltning i Malmö. Kast är ett 18 månaders projekt och de startade sin 

verksamhet i januari 2006 och har därför inte varit verksam länge. Där av, som vi tidigare har 

påpekat, så kan informationen från de inte vara helt kunskapsbaserad utifrån deras arbete i 

KAST.

     Vi har under arbetets gång med denna uppsats förstått att kunskap om de prostituerade 

kvinnornas och köparnas bakgrund och motiv är betydelsefull när det gäller hur sociala 

insatser och behandlingsinsatser ska utformas och hur man på sikt ska kunna förebygga 

prostitution. Sådan kunskap är också nödvändig för att information och upplysning om 

prostitution ska kunna spridas på effektivare sätt. Därför anser vi att vårt bidrag är viktigt 

eftersom vi tillkommer med kunskap om de män som köper sexuella tjänster. Vi tycker också 

att det är synd att den litteratur och undersökningar som finns är knapp. Av den orsaken kan 

vårt bidrag vara betydelsefullt då ämnet är relativt outforskat. 

     Vi anser efter resultatet av vår undersökning att det hade varit väldigt intressant och viktigt 

att en mer ingående uppföljande studie av KAST och deras arbete för att se om deras arbete 

har hjälpt de män som köper sexuella tjänster. Det är viktigt att lyfta fram arbetet med 

männen i ljuset och att samhället blir medvetet om de sexköpande männen och deras 

problematik för att kunna arbeta med prostitutionen. För det är som Douglas skriver 

svårigheter med att återföra personer med en icke accepterande företeelse i samhället till 

trygga förhållanden eftersom acceptansen bottnar i attityder inom samhället i stort. Douglas 

menar att utan en upptagningsrit som skulle tilldela personen med den orena och smutsiga 

företeelsen en ny social ställning förblir denne kvar i samhällsmarginalen tillsammans med 

andra människor som på likartat sätt bedöms vara opålitliga samt ha alla slags felaktiga 

sociala attityder. Det är här som KAST och deras betydelse, av att de finns, kommer in. 

Douglas påpekar att när den orena och smutsiga företeelsen klassificerats som onormala 

bedöms deras beteende inte längre som möjligt att tolerera men samtidigt påpekar hon att allt 

orent och smutsigt inte kan drivas bort utan det måste integreras på något vis. De män som 

köper sexuella tjänster kan kanske inte integreras utan hjälp av KAST?

     En fundering vi har kring sexköp och den nya lagen är vilken betydelse lagen egentligen 

har för prostitutionen då den ändå inte stoppar sexköparna. Stärker inte lagen den tabu- och 

skamstämpel samhället har mot de män som köper sexuella tjänster? Lyfter lagen fram 
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prostitutionens problematik i ljuset eller stärker den istället tabustämplen gentemot de 

sexköpande männen i samhället? Men man får inte glömma att lagen om sexköp också var ett 

jämställdhetsprojekt vilket är viktigt att poängtera tycker vi.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Tema 1

Organisationens och Myndigheternas uppbyggnad

Kan ni berätta om er organisation/myndighet?

Tema 2

Organisationens och Myndigheternas arbete kring de män som köper sexuella tjänster 

av kvinnor efter lagens inträde år 1999

Vad är ert syfte med ert arbete?

Hur arbetar ni med männen?

Har ni något samarbete med andra organisationer och/eller myndigheter?

Tema 3

Organisationens/myndighetens syn på manliga sex köpare

Hur förklarar ni varför dessa män väljer att köpa en sexuell tjänst av de prostituerade 

kvinnorna?

Tema 4

Organisationernas/myndigheternas arbete efter lagens införande år 1999

Kan ni berätta hur ni arbetar efter lagens införande i jämförelse med innan?

Har ni något ytterligare att tillägga?

Finns det något som ni anser är viktigt men som vi har missat?


