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Förord	  

Prostitution är inget nytt fenomen. Ämnet har väckt mitt intresse ytterligare med detta arbete 

för vilka åtgärder som tas för att hjälpa och stötta kvinnor som prostituerar sig att bryta upp 

och förändra sin livssituation.  

 

Stort tack vill jag rikta till min handledare Ida Nafstad för hennes engagemang och hjälp 

igenom hela arbetets gång. Hennes stöd har varit ovärderligt.  
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Abstract	  

 

The main purpose of this paper is to find if there are any differences between the two 

Scandinavian countries Sweden and Denmark in help institutions for women in prostitution. 

Buying sexual services has been illegal in Sweden since 1999. There are no similar 

regulations in Denmark. 

 

By employing a comparative study method, information from the two countries have been 

broken down through content analysis. Mathiesen’s manifest and latent functions where used 

to analyse the collected material followed by norm theory. The conclusion that forms in this 

research shows that there are both advantages and disadvantages to criminalize the buyers. 

Even if its meant to lead the women that sell sexual services from suppression they are 

automatically seen as criminals and stigmatised from the society when seeking help. In 

Denmark, the majority of the society has an open stand to prostitution. Women should freely 

choose whether they want help or not, if they want to stay in prostitution or not. This is the 

statement Danish help institutions proved to work under.  

 

Keywords: prostitution, sex trade, institutional help, manifest and latent functions, norm 

theory 
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1. Inledning  

Prostitutionsmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått stora förändringar de senaste 

10 åren. Emellertid har utvecklingen inte varit densamma i alla länder men vad som har 

förenat dem är debatten kring lagstiftning gällande prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål. Norge valde att införa en lag mot sexköp år 2009, ett förbud som Sverige 

haft sedan 1999. Den norska regeringen hade som mål att förändra attityder i populationen. 

Lagen syftar till att skydda de individer i sexhandel och hjälpa de som på ett eller annat sätt 

tar sig ur handeln (Rasmussen, et al. 2014). I alla nordiska länder råder förbud mot 

koppleriverksamhet, dock skiljer sig frågan om hur prostitution definieras och vilka former av 

organisering som ses som förbud (Holmström & Skilbrei 2008:17). Danmark skiljer sig från 

både Norge och Sverige i frågan som inte har någon reglering mot prostitution eller sexköp.  

 

Regleringar kan medföra konsekvenser, precis som ett samhälle utan. Vad detta arbete syftar 

till är att finna hur en nation med eller utan sexköpslag når ut till de kvinnorna i prostitution 

genom social hjälp- och stödverksamhet, samt om lagstiftningen påverkar detta. Oftast fås den 

bilden av att lag kan ge förhinder i detta då prostitutions verksamhet blir dold och att sociala 

tilltag inte nås ut. Uppsatsen har som mål att se om detta har någon essentiell betydelse eller 

inte. Det insamlade materialet är metodologiskt anknyt till komparativ fallstudie med 

komplettering av innehållsanalys. De två fallen som jämförs är Sverige och Danmark, ett land 

med och ett utan sexköpslag. Analyseringen görs genom Mathiesens latent och manifest 

funktion samt normperspektiv på rätten.  
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1.1 Syfte och frågeställning  
I utgångspunkt kommer denna uppsats fokusera på de två skandinaviska länderna, Sverige 

och Danmark. Syftet är att finna ifall en befintlig sexköpslag eller inte kan har betydelse för 

hur hjälpverksamheten för prostituerade ser ut.  

 

Vad gäller kriminalisering av sexköp kommer denna uppsats avslutningsvis i avsnittet slutsats 

diskutera två hypoteser som behandlar detta ämne. De kan ses som två olika ställningstagande 

i frågan om sexköpsregleringen. Den första hypotesen uttrycker att kriminalisering skapar mer 

och bättre hjälptillbud för de prostituerade eftersom staten, på grund av lagen är förpliktigat i 

området. Den andra hypotesen är att kriminalisering bidrar till sämre hjälptillbud för de 

prostituerade eftersom prostitutionen går under jord och det är kriminalpolitiska och inte 

socialpolitiska tillbud som tillämpas.  

 

Önskan med denna skrift är att öka medvetenheten av hur hjälpverksamheten kan skilja sig 

beroende på hur en nations regelverk och lagstiftning ser ut gällande frågan. Främsta fokus är 

inte på vad resultaten blir från de åtgärder som ges utan vilken hjälp som erbjuds av de båda 

länderna. Utifrån detta har följande frågeställning utformats:  

 

Skiljer sig hjälpverksamheten för de prostituerade kvinnorna åt i Sverige och Danmark och 

kan en sexköpslag, och dennes manifesta och latenta funktioner vara av betydelse för detta?  

 

1.2 Rättssociologisk relevans  
Rätten och samhället är i fokus för det rättssociologin. Thomas Mathiesen (2005) hävdar att 

rättssociologin ”beskriver och analyserar ’rätten i samhället’” utifrån tre frågeställningar 

(2005:18): 

 

• I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar samhällsförhållandena i övrigt 

rättsregler, rättsliga avgöranden och rättsinstitutioner? 

• I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar rättsregler, rättsliga avgöranden och 

rättsinstitutioner andra samhällsförhållanden? 

• I vilken utsträckning existerar det en växelverkan mellan rättsregler/rättsliga 

avgöranden/rättsinstitutioner och samhällsförhållandena i övrigt? 
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Mathiesen (2005) menar att den första frågeställningen utgår från samhället och ser in i rätten. 

I den andra frågeställningen är rätten i utgångspunkt för att se på samhället. Den tredje har 

dubbla utgångspunkter som sker i en växelverkan.  

 

Det är viktigt att veta att rättsliga regler och rättsavgöranden kan, och i vissa fall medför att 

andra effekter uppstår i samhället än de som är åsyftade av lagen (Mathiesen, 2005). Denna 

studie fokuserar på Mathiesens andra frågeställning, som analyserar och beskriver hur rätten 

påverkar andra samhällsförhållanden. I detta fall gäller det sexköpsregleringens  I tredje 

kapitlet av denna uppsats följer en vidare förklaring av de teoretiska begrepp som behandlas.  

 

1.3 Definition 
 För att få en klarhet i vissa begrepp som tillämpas i detta arbete kommer de förklaras i detta 

stycke. Ordet prostitution betyder i korta drag utbjudande av sexuella tjänster mot betalning. 

Den vanligaste prostitutionen är kvinnor som utbjuder sig åt män men det förekommer även i 

andra former. Termen prostitution har i fler fall ersatts av könshandel för att markera att 

prostitution sker av den anledningen att det finns konsumenter av sexuella tjänster (Gleisner 

& Larsson, 2015). Prostitution är det begrepp som kommer tillämpas för arbetet eftersom det 

är ett begrepp som ger en större klarhet i ämnet än vad könshandeln kan göra för läsaren. 

 

Med ordet hjälpverksamhet åsyftar detta arbete till främst socialverksamhet, både statlig och 

frivilligorganisationer som möter prostituerade kvinnor i sitt arbete med att stödja och hjälpa 

dem i aktuella frågor.  

Normer samt manifesta och latenta funktioner/verkningar utgör de teoretiska begrepp för 

uppsatsen och förklaras utförligt i kapitel tre.  

 

1.4 Tidigare forskning 
	  
Genom åren har det skrivits mycket om prostitution. Allt från debattartiklar till vetenskaplig 

forskning. Ellen Forsblad (2013) har gjort en jämförande studie mellan Sverige och Danmark 

för att se närmare på den gällande rätt som de båda nationerna har i prostitutionsfrågan. Syftet 

med skriften är att utvärdera de två ländernas synsätt på prostitution med grund till deras olika 

lagstiftning (Forsblad 2013:5). I sin slutsats uttrycker Forsblad (2013) hur viktigt det är med 

en nyanserad rättspolitisk debatt oavsett om en nation erhåller någon form av reglering eller ej 
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för sexköp. Forsblad (2013) uttrycker även att Sverige är ett föregångsland för sin 

sexköpsreglering och anser att det är något Danmark bör eftersträva.  

 

Denna uppsats tar till viss del upp samma form av problematik. Jämförelse dras mellan 

samma länder, Sverige och Danmark för prostitutionsfrågan. Den största skillnaden är att 

detta arbete ser närmare på hur hjälpverksamheten ser ut i varje land. Genom att inte endast ta 

upp hur och vilken lagstiftning som formats i dansk och svensk kontext bidrar detta arbete till 

både rättssociologisk och kriminologisk relevans då hjälpverksamheten studeras som ett 

vidare komplement och resultat av vilka tillgrepp som gjort utifrån bestämmelser från högre 

instanser.  

1.5 Disposition  
För att ge en inblick för vad resterande material kommer innehålla kommer här ges en kort 

presentation. Efter detta inledande kapitel där syfte och frågeställning angivits kommer 

bakgrund att ges för en kort presentation av hur prostitutionsfrågan behandlas i de två fallen 

för denna uppsats, Sverige och Danmark. I bakgrundsavsnittet anges även hur den nuvarande 

situationen ser ut i de bägge länderna. Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkterna 

följt av de metodologiska tillvägagångssätten som tillämpas. Det huvudsakliga insamlade data 

från de bägge fallen tas upp därefter. Detta avsnitt har till syfte att återkoppla till den tidigare 

information som gett om det två länderna för att tillägga hjälpverksamheternas uppbyggnad. 

Arbetet behandlas ytterligare under rubriceringen resultat och analys. Den insamlade datan 

tillsammans med de utvalda teorierna prövas och finner sammankopplingar. Hela arbetet 

avslutas med slutsats och framtida forskning.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en inblick i hur prostitutionsfrågan behandlas i respektive land. Gällande 

lagstiftning och andra påbud tas upp samt samhällets attityder och i vilken utsträckning det 

talas om ämnet i offentliga rum. Tidigare undersökningar har tagits fram för de båda länderna. 

I avsnitt 2.1 som presenterar Sverige tas statistik upp från tidigare enkät undersökningar som 

förts gällande prostitution. Resultat som tagits fram från Jari Kuosmanens (2008) 

undersökning presenteras och jämförs med tidigare undersökningar som gjorts av Sven-Axel 

Månsson (1996) och Sifo (1999, 2002).  

 

Trots att Sverige och Danmark är två länder mycket nära varandra skiljer de sig vid flera 

aspekter och har tagit olika åtgärder för köp och sälj av sexuella tjänster.  

 

2.1 Sverige 
 

”Den som i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig 

en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av 

sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.  

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättning har utlovats 

eller getts av någon annan.” (6 kap. 11 § BrB) 

 

Så lyder den svenska sexköpslagstiftningen som gäller idag sedan år 1999. 

Sexköpslagstiftningens ambition är att förmedla och förankra ett perspektivskifte gällande 

prostitution. Fokus som tidigare låg på den prostituerade kvinnan flyttades till den köpande 

mannen som skulle stå för ansvar för sina handlingar (Holmström, 2008). Lagen kan 

beskrivas vara normativ eftersom den har som mål att påverka generella attityder och 

förhållningssätt bland befolkningen till prostitution (Holmström & Skilbrei 2008:18).  

Den person som främjar prostitution exempelvis genom att underhålla bordell, eller ser till att 

ta delar av en prostituerads inkomster gör sig skyldig till koppleri. Straffet för koppleri är 

fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två år och högst åtta år 

(Regeringen, 2007).  
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En kartläggning av prostitution gjordes år 2007 av Socialstyrelsen. Den visade på att 

prostitution sker främst i de tre storstadsregionerna. Förutom svenskfödda är det framförallt 

individer som kommer från Östeuropa, Afrika och Thailand som prostituerar sig (Regeringen 

2007). I prostitutionsutredningen från 1993 uppges antal kvinnor i gatuprostitution vara 

ungefär 650 och då i främst de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (SOU 1995). 

Å 2007 presenteras ytterligare statistik från Socialstyrelsen som visar att antalet kvinnor i 

gatuprostitutionen minskat till omkring 300 prostituerade kvinnor (Socialstyrelsen 2007). Vad 

som tydligt går att se är prostitutionsmarknadens förändringar (Holmström & Skilbrei 

2008:14). Genom dagens teknik har internet blivit den växande arenan för försäljning och köp 

av sexuella tjänster. Mobiltelefoni och internet skapar dolda kontaktvägar till skillnad från 

den synliga gatuprostitutionen (Holmström, 2008). Enligt prostitutionsutredning från både 

1993 och 2007 antogs majoriteten av personer inom prostitution vara verksamma i den mer 

osynliga inomhusprostitutionen. Det kan vara i lägenheter, hotell eller massageinstitut. Dock 

är det fortfarande ett stort mörkertal. Kunskapen om hur stor omfattning dold prostitution 

förekommer och hur denna verksamhet är organiserad är ännu begränsad (Holmström, 2008). 

Holmström (2008) lyfter fram betydelsen av att beakta undersökningsmetoder och perspektiv 

vid uppskattning av omfattning. Den kunskap som finns tillgänglig präglas av en specifik syn 

på prostitution (Holmström, 2008).  

 

I en rapport utgiven av Malmö stad år 2002 skrivs följande: 

 

”Det är ett välkänt faktum att den öppna gatuprostitutionen endast 

utgör en del av den totala prostitutionen. Man brukar säga att den 

öppna prostitutionen motsvarar en tredjedel av den totala 

prostitutionen. En förskjutning i förhållande mellan den öppna och 

den dolda prostitutionen har sannolikt inträffat i samband med 

kriminaliseringen av köpet av sexuella tjänster och den dolda 

prostitutionen får antas ha ökat.” (Malmö stad 2002:5) 

 

Prostitution är i flera avseenden komplext samhällsfenomen. De uppgifter som utges kring 

prostitution i Sverige kommer främst från myndigheter som arbetar aktivt med frågan så som 

socialtjänst, polis och i viss utsträckning hälso- och sjukvård samt en del 

frivilligorganisationer. Den befintliga kunskapen kan uppfattas som selektiv och av de 

berörda myndigheters intresse för sociala och polisiära intressen (Holmström, 2008). 
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Kunskapen präglas av socialtjänstens prostitutionsgruppers uppsökande arbete på gatan med 

rådgivning och behandling till dem som tar kontakt med verksamheten. Vad man vet betydligt 

mindre om är i vilken utsträckning det förekommer prostitution och hur stor grupp av 

prostituerade som inte tar kontakt med myndigheter är. Detta gäller både köpare och säljare. 

En tydligare insyn krävs för att kartlägga detta mörkertal och det finns inte idag (Holmström, 

2008). 

 

Jari Kuosmanen (2008) är verksam forskare på Göteborgs universitet och har gjort en 

undersökning om svenska kvinnor och mäns attityder till prostitution och sexköpslagen. Drygt 

70 % av respondenterna vill behålla lagen. Nedan följer en tabell som visar på vad 

respondenterna svarat indelat i män och kvinnor: 

 

 
Tabell 1. Män och kvinnor om sexköpslagens vara eller inte vara 

(Kuosmanen, 2008). Se även bilaga 1.  

 

Överlag i alla de genomgående frågorna som behandlas i undersökningen ses en större 

majoritet kvinnor än män stödja lagen. Kuosmanen (2008) menar att det kan bero på att 

männen känt sig mindre delaktiga i processen som ledde till kriminalisering. I undersökning 

från 1996 av Sven-Axel Månsson som behandlar befolkningens förhållningssätt till köp och 

sälj av sexuella tjänster, formuleras en fråga följande: En man betalar för sexuell samvaro 

med en kvinna. Bör mannens handling betraktas som kriminell? 67 % av de svarade sa att 

hans handling inte var kriminell och 32 % sa det motsatta, att handlingen var kriminell. Stödet 

för en kriminalisering av sexköp visar sig varit svag innan lagen tillkom (Kuosmanen, 2008). 

När lagen trädde ikraft 1999 gjordes undersökningar av SIFO samma år och därefter 2002. 76 

% av de svarade 1999 tyckte det var positivt att kriminalisering av sexköp gjorts. Av de 

svarade 2002 gavs samma resultat på frågan, 76 % svarade att köp av sex bör vara förbjudet i 

Sverige.  
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Kuosmanen (2008) förklarar att man bör se med försiktighet för att jämföra de olika studierna 

med varandra. Främst för att frågorna formulerats på olika vis och haft skiftande omfång av 

deltagare. I den första undersökningen som gjordes av Månsson, 1996 ställdes frågan kopplad 

till sexköp av endast mannen. I de efterföljande undersökningarna formulerades frågan om till 

sexköp i könsneutrala termer. Majoriteten av svaren från 1996 anser att en mans sexköp inte 

bör ses som en kriminell handling och i de tre efterföljande var majoriteten av svaren i motsatt 

ställningstagande. Det visar att införandet av sexköpslagen bidrog till attityd förändring i 

samhället.  

 

Vad som även undersökts var om försäljning av sex borde förbjudas. Nedan följer resultatet 

ur Kuosamens (2008) undersökning.  

 
Tabell 2. Män och kvinnor om förbud mot försäljning av sex. 

(Kuosmanen, 2008). Se även bilaga 2.  

 

De flesta uppfattar prostitution som förtryck i rådande könsmaktförhållanden enligt 

Kuosmanen (2008). Det kan också tänkas vara så att sexköpslagen bidrar till att prostitution 

ses som kriminellt då det på sätt och vis är kopplat till lagen.  

 

I Månssons undersökning från 1996 ställdes följande fråga; En kvinna tar betalt för sexuell 

samvaro. Bör kvinnan betraktas som kriminell? Totalt svarade drygt 29 % av respondenterna 

att kvinnan bör kriminaliseras. Av männen var det 19 % och av kvinnorna 41 % som svarade. 

1999 ställdes samma fråga fast könsneutral, 71 % av de svarade var för förbudet, 64 % män 

och 78 % kvinnor (Kuosmanen, 2008). Detta visar på hur betydande formuleringar kan vara 

för vilka slutresultat som redovisas. Från undersökningen 1996 där frågan riktas enbart mot 

kvinna som säljer sex visar det sig att fler kvinnor ställer sig i motstånd till handlandet. 

Nästkommande undersökning från 1999 visar på höga siffror från båda könen och kan tyda på 

attityd förändring. Det kan även betyda att respondenternas syn på prostitution förändrats på 

grund utav sexköpslagens införande samma år.   
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2.2 Danmark 
	  
Det finns ingen lagstiftning mot köp eller sälj av sexuella tjänster i Danmark. År 1999 

infördes dock ett förbud mot att köpa sexuella tjänster från personer under 18 år. Det är den 

enda lag som gäller försäljning av sexuella tjänster. Den dåvarande regeringens huvudsakliga 

anledning till att lagen formades på det vis som den gjorde var av önskan till att inte straffa 

utan hjälpa de prostituerade (Bjønness, 2008). Trots att prostitution är avkriminaliserat är det 

inte ett erkänt yrke i Danmark. Dock är alla intäkter för försäljning av sexuella tjänster 

skattepliktigat. Organiserad prostitution som bordellverksamhet och koppleri är inte lagligt 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Prostitutionen i Danmark har blivit mindre synlig sedan 1970-talet och marknaden har flyttat 

från gatan till massagekliniker och eskortprostitution (Bjønness, 2008). Eskortservice är en 

typ av prostitution där den prostituerade träffar sina kunder på uppgjord plats så som hotell, 

kundens hem eller liknande (Gruvö, 2015). Dock är gatuprostitutionen fortfarande synlig i 

Köpenhamn genom ett ökat antal utländska kvinnor i dessa miljöer (Rasmussen 2007:34). I 

Danmark beräknas 45 % av kvinnorna i prostitution vara utländska (Holmström & Skilbrei 

2008:16). Internet har precis som i Sverige blivit den växande prostitutionsmarknaden. Detta 

försvårar begrepp om hur pass många det finns som prostituerar sig (Bjønness, 2008). Då det 

finns ett stort mörkertal av prostituerade i Danmark har tidnings- och internetannonser 

används som främsta källor till att beräkna prostitutionens omfattning (Holmström & Skilbrei 

2008:14). De siffror man har fått fram från organisationen Fagområde Prostitution visar den 

sexhandel som är synlig, från 3886 prostituerade i 2002 till 5567 i 2007 (Bjønness, 2008). 

Dessa siffror visar att massageklinikprostitutionen är av den största omfattningen (3278), 

gatuprostitutionen därefter (1415) (Holmström & Skilbrei 2008:14). Dessa siffror visar dock 

inte en rättvis helhetsbild hur prostitutionsmarknaden ser ut, menar Bjønness (2008). De 

används som utgångspunkt för politiska debatter men det stora mörkertalet av prostituerade 

som inte annonserar, är dolda på internet och prostitution på swingers- eller sexklubbar 

(Holmström & Skilbrei 2008:14-15).  

 

Den danska befolkningen har en stor acceptans för prostitution visar undersökningar från 

2002 av PRO-centret (Bjønness, 2008). Större del av de svarade ansåg prostitution vara 

acceptabelt. Nästan lika många betraktade prostitution som ett socialt problem som bidrar till 

psykisk och fysisk ohälsa för de prostituerade. Samtidigt menade ett flertal att samhället borde 
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begränsa utbredningen av prostitution genom sociala tilltag och lagstiftning. Det visar alltså 

att det råder en dubbelsidig förhållning till frågan i samhället (Bjønness, 2008). Befolkningens 

acceptans för prostitution ser de danska politikerna som ett problem. Nell Rasmussen (2007) 

är kriminolog och jurist som arbetat i många år med kvinnofrågor främst rörande prostitution i 

Danmark. Hon anser att den danska median målar upp en bild av den prostituerade kvinnan på 

ett förskönande vis. Prostitution visas upp som det äldsta yrket och att prostitution bidrar till 

att färre våldtäktsfall uppstår. Det bidrar till att befolkningen tar till sig denna bild som 

förblindar dem till att förstå hur pass stor problematiken är då en stor siffra av de 

prostituerade är sexuellt utnyttjade. Rasmussen argumenterar för att större insatser till 

upplysning och insyn till prostitution skulle ändra inställningen i samhället (Rasmussen, 

2007). Politiker har velat ändra denna inställning så under senaste åren har kampanjer 

lanserats för ställningspåverkan. Den danska regeringen lanserade en kampanj med text som 

löd:  

”Hun kunne jo bare være blevet hjemme” 

 

”Du har et valg - det har hun ikke” 

 

”Hon kunde ju bara stannat hemma” och ”Du har ett val – det har inte hon”. Två uttryck som 

skulle väcka tankar hos befolkningen (Bjønness, 2008). Främst ville man främja förståelse till 

problematiken för de kvinnor som far illa av prostitutionen att alla inte har det lika lätt att 

lämna.   
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3. Metodologiskt tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs det metodval som gjorts för denna studie. Komparativ fallstudie är 

den gällande forskningsdesignen. Olika publikationer och dokument från statliga och 

frivilliga organisationer de båda länderna Sverige och Danmark har ställts emot varandra och 

jämförts för att finna mönster kring hjälpinsatser som vidtagits för kvinnor som befinner sig i 

prostitutionshandeln. Innehållsanalys är den metodik som tillämpats för det insamlade 

materialet för analysering. Då har nyckelord valts ut för att skapa en mer översiktlig och 

konkretiserad bild av vad som fokuserats på för detta arbete. Urval, avgränsning, etiska 

överväganden, reliabilitet och validitet tas även upp i detta avsnitt. Metoden är av kvalitativ 

och induktiv karaktär som väger större vikt på ord än siffror och som går mer djupgående på 

ett fenomen (Bryman 2011:240).  

 

3.1 Komparativ fallstudie  
Detta arbete är strukturerat till fallstudie av komparativ art (Bryman 2011). Generellt är 

fallstudier den metod som föredras då frågor om ”hur” och ”varför” ställs (Yin 2007:17) 

precis som för detta arbete där det insamlade materialet från de två fallen, Danmark och 

Sverige tas upp och jämförs för att s e hur hjälpverksamheten för prostituerade kvinnor ser ut i 

respektive land.  

 

Fallstudie fokuserar på ett fall och går in på djupet i det gällande område (Denscombe 

2009:60). Det kan vara ett fall från olika nivåer av samhället så som en individ, familj eller 

institution som studeras. Det går även att studera flera fall för att jämföra dem mot varandra, 

så kallad flerfallsstudie. (Gillham 2000:1).  Resultat är intressanta vid fallstudier men så är 

även processen till ett visst fall. För att få förståelse för det som undersöks är det viktigt att 

även ha förståelse för annat som är sammanlänkat till det man fokuserar på. Det gör att 

fallstudie som design skapar en större och djupgående vidd för det gällande området 

(Denscombe 2009:60). Användande av flera källor som datamaterial är mer användbart i 

fallstudie än en enda använd källa. Fallstudier karaktäriseras nämligen av att söka 

datamaterial från olika källor för bästa möjliga resultat. Det ökar även medvetenheten i ämnet 

för att kunna ställa den funna informationen emot varandra genom kritiskt tänkande (Gillham 

2000:2). Det är precis det tillvägagångssätt som har tillämpats för detta arbete.  
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Yin (2007) ger exempel på hur en enkel flerfallsdesign kan se ut om det är två eller flera fall 

som man anser redan innan studien påbörjas att de är möjliga att dra paralleller emellan. Fall 

som kan visa sig ge goda resultat i förhållande till utvärderingsteori. Jag anser att detta har 

gjort till valet av de två skandinaviska länderna Danmark och Sverige som skiljer sig en del i 

prostitutionsfrågan men ändå har sina likheter på grund av historiska likheter inom politik och 

samhällsutveckling.  

 

3.2 Innehållsanalys  
För att kunna analysera innehåll i dokument tillämpas metoden innehållsanalys för detta 

arbete. Genom att bryta ner text i mindre enheter tas det essentiella fram gällande studiers 

relevans som i sin tur bryts ner till nyckelord som bildar teman som behandlas för analys 

(Denscombe 2009:307).  

 

Innehållsanalys har en styrka att skapa överblick över större omfattande material med mycket 

information genom nedbrytning av text. Metodiken är även en fördel vid jämförelse 

(Bergström & Boréus 2005:84) då man söker mönster som talar för att något är på ett visst 

vis. För denna studie har innehållsanalys varit användbart då det är mycket dokumentation 

som gåtts igenom och varit behjälplig för att ta med det mest nödvändiga. Att ta fram 

nyckelord för analys underlättar processen när de två fallen, Danmark och Sverige ska 

jämföras emellan. I de dokument som använts har jag tittat efter vilka typer av tilltag som 

gjorts för hjälpverksamhet i respektive land från statliga och frivillig organisationer. Hur 

samhället ser på prostitution har också varit av intresse.  

 

3.3 Genomförande vid datainsamling – urval och avgränsning  
Till en början gjordes sökningar genom Lunds interna sökmotorer, både interna och externa 

samlingar för skriftlig litteratur samt online baserad dokumentation. Sök orden var 

”prostitution Sverige”, ”prostitution Danmark” och ”hjälpverksamhet prostitution”. Dessa 

sökord gav stor vidd av användbart material. Vissa mindre relevanta än andra. Det gav en bra 

börja till att fortsätta se vidare på mer specifik material. Utifrån dessa kunde jag även finna 

namn på statliga samt frivillig organisationer som arbetar i frågan för vidare uppsökning av 

information som de utgivit. Av de texter som tillämpats utfördes bortsållning av text för att 
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söka mönster enlig innehållsanalytisk tillvägagångssätt. En stor del av den insamlade data var 

offentliga dokument skrivna av forskare och statliga samt frivilliga organisationer.  

 

Avgränsning för detta arbete har gjort från människohandel även kallad trafficking som inte 

tas upp. Detta arbete syftar inte till att fördjupas i problematik riktat folk som rör sig mellan 

flera stater för att etablera sig i Danmark eller Sverige för sexhandel. Hade valet gjorts till att 

ta med detta hade lagrum som gäller människohandel på internationell nivå behövts 

behandlats och omfattningen hade då blivit större. Arbetet behandlar enbart kvinnor som 

prostituerar med medborgarskap i Sverige eller Danmark. Avgränsningen från att ta upp män 

som prostituerar sig gjordes då största del av den funna dokumentationen från statliga och 

frivilliga verksamheter, handlingsplaner och skrifter främst behandlar kvinnor som är 

prostituerade.  

 

3.4 Diskussion om metodval 
Fallstudie som metodval kan ha sina nackdelar. Bland annat har kritiken som riktats varit 

gällande trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån de resultat som kommer fram. 

Därför gäller det att förhindra misstänksamhet och dra paralleller med liknade fall som går att 

jämföras med. Kritik har även tagit upp fallstudiers begränsning till att fokusera mer på 

processer snarare än mätbara resultat och uppbyggnad på mer kvalitativ tolkande material än 

kvantitativa data och statistik. Detta skulle göra det mer olämpligt för analys eller utvärdering 

vilket inte nödvändigtvis behöver stämma. Därför bör en strikt användning av metoden 

användas för att möta dessa förutfattade meningar (Denscombe 2009:72). I relation för detta 

arbete är kritiken av metodval i betänkande. Tillämpning av fallstudie som metod föll sig 

naturligt då det är två länder som fokusen är på. Den dokumentation som har behandlats 

fokuserar mer på processer, än mätbara resultat som fallstudie som metodredskap. Detta 

skapar en bredare helhetsbild av den gällande problematiken.   

 

Det finns även nackdelar med innehållsanalys, ett utav dessa kan vara källans trovärdighet 

(Denscombe 2009:316). Genom att bedöma källans auktoritet kan en viss del av bedömningen 

för dess trovärdighet göras. Internetkällor bör granskas särskilt eftersom de inte alltid 

granskas på samma vis som annan dokumentation som publiceras. När forskare använder sig 

av dokument som datakälla bygger de vanligtvis på något som har producerats för andra 

ändamål därför är det viktigt att se över så ens egen undersökning inte förlorar sitt syfte när 
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information används som sekundär data (Denscombe 2009:317). För det insamlade materialet 

har beaktning tagits gällande detta. För att bedöma källors auktoritet har uppsökande av givna 

författare eller andra upphovsmän gjorts.  

 

3.5 Genomförande vid analys 
För att få en vidare förståelse för hur metoden tillämpades som verktyg för analysering av det 

insamlade materialet görs här en redogörelse.  

 

Efter genomgång av funnet material skapades ett schema med tre huvudteman som berör 

syftet och frågeställningen med detta arbete. Utifrån dessa ställdes Danmark och Sverige emot 

varandra med de teoretiska begreppen latent och manifest funktion samt normteori inom varje 

tema. På detta vis skapades en överblick för analyseringsslutsatserna.  

 

För att besvara frågan hur en gällande sexköpsregleringen står i relation till hjälptilltag för 

prostituerade kvinnor är det av stor vikt att de jämförs på så jämlikt vis som möjligt för 

analysering. Detta har på bästa mån strävats till att fullborda.	    

	  

3.6 Etiska överväganden 
Etiken styr det moraliska beteendet i flera aspekter i samhället. Forskningsetiken syftar till att 

skydda deltagarna och undersökningens integritet (May 2011). Inom samhällsforskningen kan 

etiska problem uppstå som kan skada arbetets gång. Det gäller att inte uttrycka i forskning 

något som kan stöta sig med person eller grupp i samhället (May 2011:80). Vad gäller detta 

arbete har inga intervjuer eller liknande metodval gjorts som lättare kan stöta till etisk 

problematik. Vid exempelvis utgivande av intervjuperson eller observerad plats. Dock har 

detta arbete lyft fram dokumentation som baserar sig på andra forskningar som gjorts som i 

sin tur kan ha mött personer som arbetet lyfter. Jag har därför varit observant att se till att 

sådan information inte utges. Även vad gäller utgivande av de referenser som använts har jag 

med försiktighet valt att referera på korrekt och icke missvisande sätt.  
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3.7 Materialets kvalitet – förståelse, reliabilitet och validitet 
Reliabilitet har som syfte att minimera fel och skevheter i undersökningar. Om en annan 

forskare väljer att följa samma tillvägagångssätt så ska nästkommande studie ge samma 

resultat och slutsats. Det är viktigt att lägga tonvikt vid att man ska genomföra samma 

fallstudie en gång till och inte endast ta delar ur ett arbete för att göra en annan studie.  

För att en forskare ska kunna upprepa samma studie är det viktigt att tydligt dokumentera det 

tillvägagångssätt som har tillämpats så konkret som möjligt (Yin 2006:59). För att hålla högt 

värde av reliabilitetskravet har jag därför sett till att arbeta på så noggrant sätt som möjligt. 

Om möjlighet har funnits till att finna samma information på flera källor så har det underlättat 

för trovärdigheten av texten. Kritiskt granskande av källor har även hjälpt till ett så trovärdigt 

arbete som möjligt. Större majoritet av den använda litteraturen har inte varit äldre än 10 år.  

Något som kan vara i betänkande är de nyckelord jag valt att ta fram som slutligen utvecklas i 

de tre teman som analyserar datamaterialet inte nödvändigtvis behöver vara de samma som 

tas fram av en annan forskare. Eftersom en forskare aldrig kan vara helt objektiv utan 

påverkar själv process och resultat.  

 

Då forskningsfrågan riktar sig till hur det ser ut i dagens samhälle i Danmark och Sverige har 

jag valt att ta med publikationer som är så sent uppdaterade som möjligt. Främst för att öka 

uppdateringen i frågan. Exempelvis kan det ha sett annorlunda ut innan sexköpslagen infördes 

i Sverige till hur det är idag. För att hantera reliabilitetsproblemen har jag därför arbetat 

operationellt och genomfört studien som att någon hela tiden skulle kontrollera mig i mitt 

arbete. Det ökar medvetenheten för arbetet och dess validitet (Yin 2006:59).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Till en början kommer denna del klargöra och förklara sociologen Mertons 

strukturfunktionalistiska perspektiv och begreppen latent och manifest funktion (Andersen & 

Kaspersen 2005). Mathiesen (2005) tillämpar dessa två funktionerna på rätten som kommer 

förklaras mer ingående i detta avsnitt. Avslutningsvis tas normperspektiv i rätten. Valet till 

Mathiesens tillämpning av manifesta och latenta funktioner på rätten är till hjälp för att 

analysera de konsekvenser som är indirekta och subtila av Danmark och Sveriges valda tilltag 

för hjälpverksamhet till prostituerade. Anledningen till att normperspektivet valdes som andra 

teori var att skapa en vidd av problematiken. Att finna hur kriminaliserande lagstiftning 

påverkar samhällsnormerna och hur normer ser ut i en stat utan sådan lagstiftning. Samt hur 

normer påverkar de prostituerade kvinnorna som står i fokus för detta arbete.  

 

4.1 Manifesta och latenta funktioner 
Robert K. Merton är förknippad med en gren av strukturfunktionalistiskt perspektiv. Han 

motsatte sig teorier om att det fanns en universell funktionalism som påstod att alla sociala 

fenomen hade en positiv funktion som var nödvändig för det sociala systemets överlevnad 

(Andersen & Kasepersen, 2005:195). De antagandena ansåg Merton inte kunde bevisas 

empiriskt därför skapade han istället andra typologier för funktionsanalys, dessa utgjordes av 

manifesta och latenta funktioner och funktioner och dysfunktioner (Andersen & Kaspersen, 

2005:196).  

 

Manifesta funktioner hos ett socialt fenomen åsyftar till de konsekvenser som är avsedda och 

införstådda. Latenta funktioner avser de oavsiktliga och oförstådda (Andersen & Kaspersen 

2005). Merton menar att funktioner inte alltid ger positiva svar utan kan även innebära 

negativa konsekvenser för det gällande systemet. Strukturer och institutioner i samhället kan 

påverka och bidra till systems bevarande som även kan resultera i negativa konsekvenser för 

dessa (Ritzer, 1996). Samhället kan ses som ett system där rätten utgör en del i detta. Rätten 

bidrar till samhällets överlevnad genom dess funktion det utgör men kan även innebära 

negativa konsekvenser för samhället, exempel på detta redogörs genom Thomas Mathiesens 

(2005) argument om rättens manifesta och latenta funktioner.. 
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4.2 Rättens latenta funktioner och verkningar 
Thomas Mathiesen (2005) diskuterar samspelet samhället och rätten har gentemot varandra. 

Han uppger att det finns latenta och manifesta funktioner av rätten. Den manifesta funktionen 

avser resultaten som är i relation till rättens syfte. Exempelvis, om straff har ett 

allmänpreventivt syfte, det vill säga de efterföljs av allmänheten så har rätten uppnått dess 

funktion som då blir manifest (Mathiesen 2005). En åsyftad verkning eller funktion som 

uttalas av rätten innebär de konsekvenser eller verkningar som är direkt angivna i lagtexten 

eller dess förarbeten (Mathiesen 2005). Mertons förklaring till manifesta funktioner är vad 

Mathiesen menar är rättens åsyftande funktioner, alltså det som kan observeras. Ett exempel 

på en manifest funktion är om den som en gång fått fängelsestraff inte återfaller i brott.Genom 

detta har straffets individualpreventiva syfte uppfyllts och ett utav rättens åsyftande 

funktioner har uppfyllts. Det finns även funktioner som inte är avsedda av rätten och dess 

syfte och de kallas latenta funktioner. Dessa funktioner är inte beskrivna i någon skrift så som 

lagtexten. Verkningar bidrar till att någonting fortlöper i samhället och detta är precis vad 

latenta funktioner är (Mathiesen, 2005).  

 

Fängelsestraff ska anses ha ett individualpreventivt och/eller allmänpreventivt syfte 

(Mathisen, 2005) Sociologen Donald Clemmer utförde en studie på amerikanska fängelser i 

USA strax innan andra världskriget bröt ut (Mathiesen, 2005). Hans undersökning visade stöd 

för teorin som uppkallades ”prisonisering”. Teorin syftar på en process där ”fången 

anammade – och gjorde till sina – en uppsättning informella och mer eller mindre avvikande 

traditioner, vanor, normer och värden, som var karakteristiska för fångsamhället” 

(Mathiesen, 2005:35). Detta medförde att återanpassningen i samhället försvårades och 

individen förblev om mer kriminell än vad denne tidigare varit. Detta kan ses som 

fängelsestraffets latenta funktion (Mathiesen, 2005).  

 

Latenta funktioner kan övergå till att bli manifest (Mathiesen 2005:72). Det betyder att 

lagrum kan övergå till att få en annan betydelse än vad den ursprungligen hade. Dock behöver 

detta inte gälla alla lagrum. Ett exempel från socialantropologin på latent funktion är 

Hopiindianernas regndans som hade syftet att tillföra mycket regn till deras jordbruk. 

Regndansen hade en viktig latent funktion, alltså en verkan som inte var åsyftad och som inte 

heller uppfattades av fler än några enstaka. Den skapade sammanhållning och solidaritet hos 

gruppen under en tid med brist på vatten som kämpade för överlevnad. Man kan tänka sig att 
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ritualer som denna hade samma syfte som de rättsliga har i vårt samhälle idag. Så även om 

Hopi-indiandernas regndans fortsatte på grund av latenta funktioner, kan det ha varit så att 

många av gruppens medlemmar med tiden insåg att den viktiga verkan var 

solidaritetsskapandet snarare än att åstadkomma regn, och att det var denna insikt som gjorde 

att de fortsatte dansen. Detta exempel visar att en funktion kan vara latent för en grupp i 

samhället och manifest för en annan, precis detsamma kan ingå i vårt rättssystem (Mathiesen 

2005:71-72).  

4.3 Normperspektiv i rätten  
Normperspektivet är en uppfattning som menar att samhället påverkar rätten och dess 

utveckling genom de rådande normerna. Sker ändring i samhället, sker även en ändring i 

rättsnormerna (Hydén 2005:86). Baier och Svensson skriver att normer kan beskrivas som 

”något som bestämmer eller gör anspråk på att bestämma något annat” (Baier & Svensson 

2009:34). Normer inger betydelsen av att något är förbjudet, tillåtet m.m. Samtidigt har 

normer en fysisk sida i form av skriven text eller en persons röst (Baier & Svensson 2009:35).  

Hydén (2005) förespråkar förståelse av de samhälleliga normernas utveckling. 

Normvetenskap som tar sig längre utöver begreppen formella och informella normer. När 

detta har uppstått menar Hydén att vi lagt grunden för en vetenskaplig teori om rätten.  

Hydén (2005) menar att rätten kan betraktas som standardiserad politik. Det betyder att 

genom lagstiftning har politikerna lagt sina värderingar för hur man ser att reglering ska se ut 

i samhället. På så sätt finns det inget behov till att åter igen ta upp redan diskuterande ämnen 

utan bidrar till att upprätthålla den politiska ordningen.  

 

Hur normer i en stat med eller utan reglering i sexhandelsfrågor ser ut är av intresse för denna 

uppsats. Normer kan tolkas som spelregler i samhället och som styr hur människor resonerar 

och fungerar i många situationer. Hur normer i Danmark och Sverige utvecklats utefter de 

rättsliga normerna kommer att ses närmare på i detta arbete.  

4.4 Tillämpning av teorier i analys 
Teorierna kommer användas för att analysera den data som tagits fram som delas upp i tre 

teman. De manifesta och latenta funktionerna kommer att tillämpas utefter vad de teman 

behandlar. Alla är i fokus till hjälpverksamhetsarbete för prostituerade kvinnor i Danmark och 

Sverige. Normperspektivet läggs in som en teori som lyfter upp latent och manifest funktion 

ytterligare för förståelse för problematiken.  
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5. Hjälpverksamhet i respektive land 
Syftet för detta arbete är att finna hur hjälpverksamheten ser ut i de båda länderna. Tidigare 

angavs bakgrunden till hur situationen för prostitution ser ut i Danmark och Sverige och de 

två ländernas lagstiftning. I detta avsnitt presenteras fortsättningsvis hur de två länderna valt 

att arbeta för att hjälpa kvinnor i sexhandeln. Beslut om olika projekt och handlingsplaner 

som har utvecklats på regeringsnivå (mesonivå) beskrivs samt hur de har organiserats och 

planerats (makro- och mikronivå). Handlingsplaner på regeringsnivå, statliga verksamheter 

och frivilliga organisationer tas upp.  

 

5.1 Sverige 
Under de senaste tre decennierna har socialt arbete i Sverige syftat till att motverka sexhandel. 

Dock har detta skiftats, det socialarbete som formats under 2000-talet har som främsta fokus 

att verka skadereducerande. Målet är att nå ut till större grupp aktörer som inte ser sig kunna 

lämna sexhandeln. I Sverige finns tre prostitutionsenheter som är i Stockholm, Göteborg och 

Malmö (Siring, 2008). Dessa enheter utgör arbete för socialtjänsten inom ramen för den 

kommunala verksamheten. Där arbetar socialarbetare specifikt mot sexhandel som omfattar 

fler områden och vänder sig till olika aktörer. Gemensamt för de alla enheterna är att de 

erbjuder stöd- och rådgivningssamtal, behandling, praktisk hjälp och förmedling till andra 

samhällsresurser. Arbetet på prostitutionsenheterna delas in i tre kategorier: 

uppsökande/kartläggning, behandlande/förändrande och förebyggande verksamhet. Förutom 

prostitutionsenheterna finns K.A.S.T. (köpare av sexuella tjänster) som vänder sig till köpare 

av sexuella tjänster och F.A.S.T. (försäljning av sexuella tjänster) som vänder sig till personer 

som säljer sex över internet. Även andra specialistverksamheter är knutna till enheterna. I 

Stockholm finns en statlig gynekologverksamhet som vänder sig till missbrukande kvinnor 

med erfarenhet av prostitution (Siring, 2008). I Malmö finns Navet som riktar sig till kvinnor i 

åldern från 20 år och uppåt med heroinberoende. Verksamheten har 30 platser och under 

samma tak arbetar sjukvård och socialtjänst parallellt för att hjälpa kvinnorna på bästa möjliga 

sätt för drogfrihet (Malmö stad, 2015). Hit kommer även många kvinnor som säljer sex med 

drogmissbruk och söker hjälp (Siring, 2008). 

 

År 2007 lämnade den dåvarande regeringen med Fredrik Reinfeldt som statsminister en 

handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål till riksdagen (Brå, 
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2011). Handlingsplanen gällde mellan åren 2008-2010. Skrivelsen redogör regeringens syn på 

hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor 

som utsätts för detta ska få ökat skydd och stöd. Arbetet delades upp i fem åtgärdsområden: 

ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 

rättsväsendet, ökad nationell och internationell samverkan och ökad kunskap. Vad gäller ett 

utav punkterna, förbättra stödet till de utsatta menar Brå (2011) att detta inte har skett i stor 

utsträckning. Anställda på både Kriminalvården och SiS institutioner möter klienter som varit 

i kontakt med prostitution. På SiS institutioner visade det sig att en tiondel av flickorna hade 

erfarenhet av sex mot ersättning. Personal från ungdomshem och LVM-hem har fått 

utbildning att kunna leda samtalsgrupper. Där talas det om normer och värderingar kring 

relationer, sex makt och våld. Kriminalvården erbjuder psykoterapi samtal på anstalt (Brå, 

2011).  

 

Regeringens handlingsplan bidrog bland annat till att Polisen fick större resurser till att 

genomföra större arbete i ämnet. Detta ledde till att anmälningarna om sexköp ökade från 200 

anmälningar 2009 till 1200 år 2010 (Brå, 2011). Trots detta är det fortfarande ett litet antal 

personer som blir lagförda varje år. Linda Hols Salén, utredare på Brå menar att det beror på 

att många av brotten är svåra att utreda och styrka. Hols Salén säger även att många 

anmälningar kommer inte från den utsatta kvinnan själv då hon inte vågar eller inte vill 

anmäla (Brå, 2011).  

 

Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) inrättades januari 2009 

och leds av Länsstyrelsen i Stockholms län. Till och med december 2015 har länsstyrelsen i 

uppdrag att främja utvecklingen och samordningen för NMT. Det främsta målet är att 

effektivisera samverkan mellan myndigheter som stöter på prostitutionsfall. Samarbetet 

strävar till att hjälpa de län och regioner som har begränsad erfarenhet av arbetet mot 

prostitution och människohandel (Cederlöf, Stenberg Ribeiro, Lyckner, 2011). De aktörer 

som ingår i NMT är Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, lokala polismyndigheter, 

prostitutionsenheterna i de tre storstäderna, ungdomsjouren i Stockholm, åklagarmyndigheten 

och migrationsverket (Cederlöf, Stenberg Ribeiro, Lyckner, 2011). Generella riktlinjer 

efterföljs för att bemötande av individer utsatta för människohandel och prostitution ska gå till 

på så bra vis som möjligt. Den myndighet som först möter den drabbade ska inledningsvis 

försöka fastställa de akuta behoven som ska tas och bemöta den brottsutsattes önskemål som 

kan skiljas från person till person. För detta krävs det att samverkan sker mellan myndigheter 
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för att uppnå bästa resultat. Viktigt med återkoppling mellan berörda myndigheter särskilt när 

beslut har fattats i samma ärenden (Cederlöf, Stenberg Ribeiro, Lyckner, 2011). 

 

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning för de som blivit utsatta för 

sexuellt övergrepp och de som säljer sex mot ersättning. Stöd ges genom online chatt funktion 

som är tillgänglig en gång i veckan. Alla som arbetar på Novahuset är volontärer och flera av 

dem har tidigare erfarenhet av försäljning av sex. Novahuset samarbetar med organisationen 

1000 möjligheter som också är en ideell organisation (Novahuset, 2015). 1000 möjligheter 

arbetar med att stötta unga upp till 25 år. Det kan handla om sexuella övergrepp, våldtäkt eller 

sex mot ersättning. Har man upplevt sexuell utsatthet har man möjlighet till stöd och hjälp 

genom chatt eller direkt samtal i deras mottagning i Stockholm (1000 möjligheter, 2015).  

 

”Ingen människa ska behöva ta emot ersättning för att ha sex som 

ett sätt att fly från destruktivitet, tomhet eller utsatthet. Tyvärr är 

det så det ser ut för de flesta som någon gång har tagit emot 

ersättning för att ha sex. Därför är risken stor att du skadar en 

annan människa om du skaffar sex mot ersättning” (1000 

möjligheter, 2015).  

 

Så lyder de sista orden i 1000 möjligheters informationsblad om deras verksamhet (1000 

möjligheter, 2011). Organisationen 1000 möjligheter vänder sig till främst ungdomar och 

denna text beskriver på ett tydligt och kortfattat vis vilken skada sex mot ersättning kan göra 

på individen. Denna text anser jag även uttrycker vad organisationen strävar till att arbeta 

emot. Det avspeglar även vilken ställning som tas i samhället i frågan. Detta grundar sig i de 

rättsliga normer som formats av den lagstiftning som finns, då syftar jag främst på 

sexköpslagen.  

 

5.2 Danmark 
Bjønness (2008) skriver om de sociala tilltagen som skett i Danmark sedan 1990. Vid början 

av 90-talet hade den danska regeringen ingen omfattande kunskap kring prostitution så 

utredning påbörjades om visade på förbindelse mellan prostitution och fattigdom. Hjälpen 

som skulle nås ut skulle stoppa prostitutionsaktiviteten som medel för dålig ekonomi, brist på 

social kontakt och drogmissbruk. De upprättade därefter Daphne – Center for Informa-tion og 
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Rådgivning om prostitutionsforebyggelse (Bjønness, 2008). Projektet pågick mellan 1991 till 

1993 och hade som mål att utveckla metoder till att begränsa tillgången av unga prostituerade, 

stoppa prostituerades skadeverkningar och att utveckla strategier för att lämna sexhandeln. 

Politikerna såg prostitution som ett socialt problem som skulle begränsas. Daphne skulle se 

till att styra upp problematiken en bit på vägen. Huvudsakligen skulle man hjälpa de 

drogmissbrukande kvinnor samt barn och unga som prostituerade. Projektet var inte i stor 

omfattning så de prostituerade som nåddes ut var få i antalet men arbetet fick ändå en stor 

betydelse för det fortsatta arbetet menar Bjønness (2008). 

 

Under de följande åren var Danmark, på regeringsnivå aktiva inom arbete för 

prostitutionsfrågan. År 2005 skapades en handlingsplan av den danska regeringen med titeln 

”Et andet liv”. I anslutning till detta bildades ”Kompetencecentret Prostitution” (Bjønness, 

2008) som arbetar för både män och kvinnor med prostitutionserfarenhet. Oavsett om hjälp 

önskas för att lämna prostitutionen eller inte finns de för rådgivning. Hjälp ges även för de 

som tidigare varit prostituerade men lämnat. Målet är att arbeta efter av som gäller här och nu 

för den enskilde individen. Man har möjlighet till att få anonym rådgivning, gratis 

psykologsamtal och stöd vid myndighetskontakt. De utför även uppsökande arbete, centrets 

medarbetare besöker två gånger om året massagekliniker i hela landet. Vid besöken utdelas 

information om hälsofrågor och vad de erbjuder för råd, stöd och vägledning. De har även 

sms och telefonkontakt med personer i både escort och privatprostitution. Ett utav de främsta 

målen med det uppsökande arbetet är att sprida kunskap om Kompetencecenter Prostitution så 

att alla i prostituerade har möjlighet att ta nytta av deras erbjudanden (Socialstyrelsen, 2014). 

Kompetencecenter Prostitution är en underorganisation till den statliga myndigheten 

Socialstyrelsen i Danmark som även ansvarar för Fagområde Prostitution (Bjønness, 2008) 

som löpande tar upp information om hur stor omfånget är av prostituerade i olika 

verksamheter.  

 

Även frivilligorganisationer arbetar för bättre förutsättningar för prostituerade i Danmark, så 

som ”KFUKs Sociale Arbejde” (KFUK, 2014) som bedriver härbärget Reden. Det startade i 

Köpenhamn 1984 men finns idag även i Odense och Århus (Reden København, 2015). På 

Reden kan kvinnor vända sig om de behöver stöd och rådgivning. För kvinnor som önskar 

lämna prostitutionen erbjuder Reden hjälpverksamhet som Svanegrupperne. Kvinnorna möts 

en gång i veckan i 2 ½ timme och leds av en psykolog. Idag finns två Svanegrupper i 

Köpenhamn (KFUK, 2014). En annan hjälpverksamhet vid namnet Exit Prostitution (Reden 
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København, 2015) finns i fyra kommuner Köpenhamn, Århus, Odense och Ålborg. Dess 

huvudmål är, precis som för Svanegrupperne, att förbättra livskvaliteten för de människor i 

prostitution och hjälpa de som vill lämna (Reden København, 2015). Exit ser till att ”fånga” 

upp kvinnorna när de är som mest motiverade till att ändra sina liv. Kvinnorna får ta eget 

ansvar för att förändring ska ske Redens medarbetare stödjer kvinnorna genom hela processen 

(Reden København, 2015).  

 

Många kvinnor som Reden möter lider av drog och/eller drogmissbruk och är därför i en 

livssituation där graviditet och moderskap kan vara problematisk. För de kvinnor som blivit 

gravida finns hjälp för socialt arbete inför en graviditet genom rådgivning och information till 

kvinnan om hennes alternativ. Reden København har fått bidrag från den danske Helsefonden 

(Reden København, 2015) till att öka fokus på förebyggande arbete av graviditet. Det har 

bidragit till möjlighet att dela ut gratis preventionsmedel (Reden København, 2015).  

5.3 Sammanfattning 
	  
Kritik har riktats från olika håll gällande de båda ländernas hantering av prostitutionsfrågan 

och särskilt gällande de hjälpverksamheter som erbjuds. Jeanette Bjønness beskriver hur 

utformningen av de sociala insatserna i Danmark har präglats av en specifik syn på 

prostitution. Forskare och utredare har påpekat under de senaste 20 åren att det saknas 

forskningsbaserad kunskap om orsakerna och skadeeffekterna av prostitution. Trots detta har 

inte forskning prioriterats. Istället har sociala insatser fortsatt att utformas som är baserade på 

antaganden om vad prostitution beror på och dess konsekvenser menar Bjønness. Detta i sin 

tur får många prostituerade kvinnor att inte känna igen sig i det synsätt som finns (Holmström 

& Skilbrei 2008:23).  

 

Även i Sverige har det varit diskussion om att det är en bristande kunskap när det gäller 

sexhandelns omfattning och karaktär, liksom när det gäller verkningsfulla metoder att hjälpa 

de utsatta. Enhetschef på Brå, Stina Holmberg (Brå, 2011) säger att större satsningar bör 

göras på sexhandeln generellt och ungas riskbeteenden på nätet. Unga riskerar bli sexuellt 

utnyttjade på nätet och vuxna bör utöka sin kunskap om vad ungdomarna kommer i kontakt 

med på internet (Brå, 2011). 

	  

Vad som är gemensamt för både Danmark och Sverige är att de ser med allvar på prostitution 

då tilltag har gjorts på regeringsnivå för ökad förståelse och vidare arbete för att förebygga 
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ökning av prostitutionsverksamheten inte sker. Handlingsplaner har vid olika tidpunkter gjorts 

i båda länderna och flera bra projekt har skapats som också har gett långvariga resultat. Från 

den danska handlingsplanen ”Et andet liv” år 2005 utvecklades Kompetencecenter 

Prostitution (Bjønness, 2008). Den svenska handlingsplanen från 2008 bidrog till att 

utbildning gavs till många anställda på olika instanser och myndigheter för att kunna hjälpa 

kvinnor och unga flickor med någon typ av erfarenhet av prostitution genom samtal (Brå, 

2011).  

 

I båda länder finns ideella verksamheter som arbetar med att hjälpa utsatta. KFUK som varit 

verksam i flera år ligger bakom härbärget Reden som fungerar som en tillflyktsplats för de 

prostituerade kvinnorna (KFUK, 2014). I svenska organisationerna Novahuset och 1000 

möjlighet arbeta volontärer som har kunskap av hur situationen ser ut för prostituerade i 

Sverige då de möter många involverade i deras arbete (Novahuset, 2015).  

 

Information som ges om hjälpverksamheter i Danmark ser ut till att skilja sig i en punkt från 

den svenska. De två verksamheterna Exit Prostitution och Svanegrupperne nämner att de inte 

har som mål att få alla prostituerade lämna, utan de finns där som stöd för de som själva vill 

lämna. De värnar om den fria viljan kvinnor har (Reden København, 2015). Detta uttrycker 

inte exempelvis prostitutionsenheterna i Sverige lika tydligt.  
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6 Resultat och Analys  

Analysen är uppbyggd utefter innehållsanalysens verktyg, bryta ner texten i mindre enheter 

för att ta fram det essentiella genom nyckelord (Denscombe, 2009). Dessa nyckelord har 

utvecklats till teman som tagits ut från det insamlade materialet från de båda fallen, Danmark 

och Sverige. Eftersom detta avsnitt bygger på de tidigare insamlade dokumentationen från 

både bakgrund och hjälpverksamheter i Sverige och Danmark utgör sig även denna del som 

resultat utav dessa.  

 

Varje stycke analyseras genom delämnen enligt de valda teoretiska begreppen. Alla tre teman 

analyseras utifrån begreppen manifesta och latenta funktioner. I det andra temat förebyggning 

av sexhandel tillämpas även normperspektivet som ytterligare komplement. Citat tas även 

med i varje tema för att styrka de teoretiska begreppen ytterligare. Citeringarna är både tagna 

från källor som behandlas i tidigare avsnitt samt källor som står i relation till dessa utifrån 

samhälls- och politiska debatter.   

 

Valet av dessa tre teman var att det var vad jag fann tydligast i materialet från båda länderna. 

De återknyter även till syftet med denna uppsats för att kunna få fram ett svar på 

frågeställningen.  

6.1 Tema – Att ta sig ut ur prostitution  
I det material som presenteras visar det sig att den svenska staten har tagit till flera åtgärder 

för att hjälpa och stötta den enskilda individen ut ur prostitution. Den gällande 

sexköpsregleringen bidrar det till att den svenska staten har det huvudsakliga ansvaret för 

prevention av prostitution som är en manifest funktion på lagen. Statens ansvar ses igenom 

den organisering som bildats för förebyggning av prostitution. Detta kan ses med citeringen 

som tas upp nedan: 

 

 ”Det är statens och kommunernas ansvar att tillgodose de utsattas behov av stöd 

och skydd. Ett fördjupat samarbete mellan myndigheter är avgörande för att 

effektivt motverka prostitution och bekämpa människohandel för sexuella 

ändamål” (Regeringskansliet, 2009).  
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Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel är en enhet som har utvecklats för 

att samla de myndigheter som dagligen arbetar med dessa frågor. Det är ett exempel på hur 

samarbete mellan olika myndigheter gemensamt arbetar mot mål där stödet finns i 

lagstiftningen. För detta fall gäller det sexköpslagen som driver den motverkande funktionen.  

Samarbetet bidrar till likvärdiga målsättningar för de verksamma organisationerna som är 

med i samverkan (Cederlöf, Stenberg, Ribeiro, Lyckner, 2011).  

 
”Teamet ska fungera som en strategisk resurs för att utveckla och 

effektivisera samverkan mellan främst myndigheter. Samarbetet 

fokuserar särskilt på att stödja arbetet i de län och regioner som i 

dagsläget har begränsad erfarenhet av arbetet mot prostitution 

och människohandel” (Cederlöf, Stenberg Ribeiro, Lyckner, 

2011). 

 

Huruvida enheten Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandels arbetsmetoder 

gynnats för att nå ut till fler människor som förtrycks i sexhandeln går det inte att finna någon 

utvärdering på ännu. Tanken till samarbetet för de olika verksamheterna är att de gemensamt 

verkar under samma riktlinjer och utgångspunkt. 

 

En latent funktion på statens ansvar för prostitutionsfrågor visas på den ökade 

kontrollverksamheten mot sexköp som tillkom från regeringens handlingsplan 2007. Polisen 

tilldelades totalt 40 miljoner kronor mellan år 2007-2010 och med detta kunde man se att 

anmälningarna gällande sexköp ökade från 200 år 2009 till 1200 år 2010 (Brå, 2011).  

 
”Eftersom flertalet anmälningar initieras av polisen, är detta 

tecken på ökade insatser. Däremot skriver RPS (Rikspolisstyrelsen) 

ingenting i sin redovisning om arbetssätt och metoder och i vilken 

utsträckning dessa utvecklats. Det går därmed inte att säga om 

ökningen främst är ett uttryck för ökade resurser inom Polisen eller 

om arbetet också blivit mer effektivt ”(Brå, 2011).  

 

Som citatet ovan säger sig inte redovisa hur polisen arbetade med frågorna eller i vilken 

utsträckning. Vad man vet är att en stor del av siffrorna visar att poliskontrollerna bidrar till 

att prostitutionsverksamheten blivit hårdare övervakad. Det försätter de prostituerade 

kvinnorna i svårare situation och verksamheten tvingas gå under jord för att kunna fortlöpa 

(Grahn, 2006, 15 november).  
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”Gatuprostitutionen i storstäderna har halverats sedan 

sexköpslagen infördes och svensk polis har fått ett effektivt vapen 

mot trafficking. Samtidigt säljer sig kvinnorna billigare och tar 

större risker i en allt våldsammare miljö. 

(…) 

Samtidigt hanteras alltfler sexköp över nätet eller med hjälp av 

mobiltelefoner. Prostituerade berättar att de ”normala” kunderna 

nästan försvunnit från gatan. Det är de med udda sexuella behov 

och mest snedvriden människosyn som finns kvar. Priserna har 

pressats, de prostituerade tar större risker och rånas, misshandlas 

och våldtas i större utsträckning än tidigare. Vissa kvinnor avstår 

från att använda kondom mot högre betalning och följer med 

polisrädda kunder till undangömda platser, där det inte finns någon 

hjälp att få” (Grahn, 2006, 15 november). 

 

Som sista meningen uttrycker i detta citat från artikel skriven av Ossian Gran bidrar 

undangömd prostitution försvårande till att ta del av den hjälp som går att få så kvinnorna 

försätts i större fara. Verksamhetens utformning har förändrats och detta kan även bero på 

andra faktorer förutom de ökade insatserna från polis. Samhället går till att bli mer digitalt. 

Mobiltelefoni och internet används som kommunikationsmedel som försvårar spårningen för 

polis. Det är förändringar som en lagförändring inte kunnat motverka eller förutse (Grahn, 

2006, 15 november).  

 

Danmark som inte har någon stiftad lag mot köp eller försäljning av sexuella tjänster kan 

tolkas ha mer öppet klimat i frågan än Sverige. Med det menar jag att man väljer ha en ökad 

förståelse för de kvinnor som är prostituerade. Utan lagstiftning som reglerar sexköp eller 

försäljning uttrycker man en liberal syn som påverkar samhällets uppfattning. Värnandet av 

den fria viljan i valet att lämna prostitution kan tolkas som den manifesta funktionen i detta 

tema.  

 
”Hovedformålet med hele indsatsen er et livskvalitetsforbedrende 

sigte for mennesker i prostitution, samt hjælpe mennesker ud af 

prostitution, så frem de ønsker det” (Reden 2015).  

 

Citatet ovan är taget från frivilligorganisationen Reden som ger en förklaring vad målet är 

med ett specifikt projekt de startat upp för unga kvinnors hjälp till att lämna prostitution. 
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Reden syftar till att bidra främjandet av fria val till individuellt ansvar som är en latent 

funktion. Staten verkar stöttande och erbjuder hjälp som går att få när kvinnan känner sig redo 

utan tvång (Reden 2015). Reden är inte ensam organisation i Danmark som arbetat efter 

principen om den fria viljan. Kompetencecentret Prostitution som bildades 2005 gav 

rådgivning till individer som både önskade lämna och till de som inte ville (Bjönness, 2008).   

 

De tilltag som tas för att lämna prostitution ser ut att skilja sig i Sverige och Danmark. 

Iallafall kring hur statlig och frivilligorganisering arbetar för detta. I Sverige utgår arbetet 

genom kriminalpolitiska vägar för att nå de prostituerade kvinnorna. Övervakning av 

sexköparna bidrar till försvårande för de prostituerade kvinnorna som tvingas fortsätta sin 

verksamhet i skymundan. Dock har det visat sig ge goda resultat med stor minskning av den 

synliga gatuprostitutionen. Frågan är om man bara förskjuter problematiken då verksamheten 

inte sker offentligt eller om man fortfarande kan nå ut till alla de som är i behov av hjälp. 

Lagstiftningen tolkas vara en fördel för de prostituerade kvinnorna som inte sätter de som 

lagförbrytare men de tvingas trots detta gömmas undan och utsättas för skada. Så länge det 

finns efterfrågan från sexköpare kommer marknaden aldrig kunna försvinna fullständigt anser 

jag.  

 

Detta tror jag lagstiftare i Danmark varit införstådda vid som inte har tagit till 

kriminalpolitiska tilltag utan styrs av liberala uppgörelser kring prostitution. Vill kvinnan 

lämna prostitutionen har hon möjlighet att söka hjälp, tvång ska aldrig vara nödvändigt menar 

den danska ställningen. Konsekvens av detta blir att kvinna står ensam med ansvar till att 

lämna prostitutionen alltså ett individuellt val som ska respekteras. 

 

Tidigare har redogörelse gjorts för vilka olika organisationer som finns i båda länderna för att 

hjälpa de prostituerade kvinnorna. Oavsett om det finns en lagstiftning eller inte som reglerar 

sexhandel så går det att konstatera hur viktigt det uppsökande arbetet är från statliga och 

frivillig organisationer. Ständigt närvara och informera om vilken hjälp som går att finna ökar 

det personliga medvetandet om vad man utsätter sig själv för. Det man kan konstatera från 

tidigare information som utgetts i arbetet är att det finns hjälp att få i båda länderna. De har 

endast valt att visa sig uttåt på olika vis. Jag anser att lagstifningen i Sverige inte påverkat till 

att skillnader mellan de båda länders hjälpverksamhet skiljer sig från varandra.  
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6.2 Tema – förebyggning av prostitution 
Hur utformningen av förebyggning mot sexhandeln ser ut i de båda länderna skiljer sig vid 

flera punkter. Det handlar att främst se från grundprinciperna i vardera nation och det kommer 

detta avsnitt gå mer djupgående in på.  

 

På grund av sexköpslagen i Sverige råder en nolltolerans i frågan. Denna nolltolerans mot 

sexuella tjänster kan tolkas som en manifest funktion på lagen. 

 

”Syftet med att införa ett förbud mot köp av sexuell tjänst var att 

minska prostitutionens omfattning och åstadkomma en normativ 

förändring gällande attityder till sexköp.  

 
Att uppmärksamheten riktades mot dem som köper sex innebar en 

perspektivförskjutning på det prostitutionspolitiska fältet, vilket 

skapade en rad förväntningar på förändringar gällande såväl 

attityder till frågan som gällande omfattningen av prostitutionen i 

Sverige. Perspektivförskjutningen medförde emellertid också kritik 

och farhågor uttrycktes om att förbudet skulle kunna innebära 

oavsedda konsekvenser för personer som säljer sex” (Holmström, 

2015). 

 

Precis som den första meningen uttrycker från citatet var målet med införandet av 

sexköpslagen att åstadkomma en normativ förändring gällande attityder till sexköp. Med 

andra ord en nolltolerans mot sexköp. I tidigare bakgrundsavsnitt presenteras statistik från 

undersökningar som gjorts innan och efter sexköpslagen trädde i kraft 1999. Undersökningen 

från 1996 visar att fler av respondenterna inte ansåg att köp av sex var en kriminell handling 

(Kuosmanen 2008). Svar från undersökningar efter sexköpslagens tillträdande gav däremot 

andra svar. Majoriteten av män och kvinnor såg det som en kriminell handling. Lagstiftningen 

bidrog till förändrat normperspektiv och som resulterade i nolltolerans gällande prostitution. 

Detta visar på hur samhället och rätten påverkar varandra till enhetlig syn på brott. Precis som 

Hydén uttrycker, ”sker en förändring i rättsnormerna, sker även en ändring i 

samhällsnormerna” (Hydén 2005).  

 

Den rådande nolltoleransen försätter de prostituerade kvinnorna i svår situation. Går att 

uttryckas som att de hamnar i kläm vad gäller problematiken. En icke nyanserad bild blir den 
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latenta funktionen i detta sammanhang. Det finns både de kvinnor som frivilligt och de som 

ofrivilligt prostituerar sig och det är viktigt att skilja dessa ifrån varandra. Lagen som är 

skapad för att skydda de som utnyttjas drar samtidigt alla prostituerade kvinnorna under 

samma kant: 

 
”(…) De beskriver att de valt att prostituera sig och upplever sig 

inte vara ofrivilligt utsatta för något. Även om det inte är förbjudet 

att sälja sex upplever de sig vara jagade av polisen. De upplever sig 

vara omyndigförklarade i och med att deras handlingar tolereras 

men deras vilja och val inte respekteras. Vidare menar de att man 

kan skilja på frivillig och tvingad prostitution. (…) När det gäller de 

personer som fortfarande utnyttjas i prostitution måste ovan 

nämnda negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast 

betraktas som positiva sett utifrån perspektivet att syftet med lagen 

är att bekämpa prostitutionen.” (SOU 2010:49:130) 

 

Citatet ovan tyder på att sexköpslagen har bidragit till skapande av ett dilemma för de 

prostituerade kvinnorna. De upplever en viss del acceptans för de handlingar de utför men 

samtidigt blir det inte respekterade. Försäljning av sexuella tjänster kan ske i olika skepnader. 

Alla med olika förutsättningar och underliggande faktorer till varför man handlar som man 

gör. Därför är det viktigt att se ut över dessa faktorer och öka medvetenheten till att se 

skillnaden på frivillig och ofrivillig prostitution anser jag. Var gränsdragningen mellan dessa 

två aspekter kan vara svårt därför är det oerhört viktigt att behandla varje fall som bemöter 

myndigheter för hjälp med samma respekt och inte som en i mängden. Varje fall är unikt.  

 

Då det inte finns någon lagstiftning som behandlar sexköp i Danmark har man valt att gå efter 

ledordet skadereduktion vad gäller förebyggande av prostitution som är den manifesta 

funktionen. Det bidrar till ökad förståelse hos den danska befolkningen. Som tidigare nämnts i 

bakgrundsavsnittet av detta arbete tas det upp hur en stor det av respondenterna ansåg 

prostitution som acceptabelt. Nästan hälften av de svarade betraktade även prostitution som 

ett samhällsproblem som ger psykisk och fysisk ohälsa till individen (Bjønness, 2008).   

 

Att hälften av respondenterna ser prostitution som ett samhälls- och individproblem kan 

tolkas som att det danska samhället står delat i frågan. Den latenta funktionen för den rådande 

skadereduktionssynen bidrar till orolighet i ställningstagande för hur förebyggning av 
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sexhandeln ska föras. Utan någon reglering i frågan bildas liberal tankegångssätt för 

sexhandel. Det ökade toleransen bidrar till öppen marknad som gör att fler involveras i 

handeln. Det kan gå så långt att koppleri blir aktuellt i vissa fall. Detta som är förbjudet enligt 

dansk lag (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Det går att se att det danska och svenska samhället styrs av olika grundvärderingar för hur det 

förebyggande arbetet för sexhandel ska genomföras. En kriminaliserande lagstiftning ställer 

sig över alla andra tilltag och skapar som tidigare nämnts, en nolltolerans och klimax som styr 

vad och vilka tilltag som genomförs. Det gäller att se problematiken med sexhandel på ett 

nyanserande vis. En man som köper sexuella tjänster av en kvinna som gör det på frivillig 

eller ofrivillig grund blir straffad oavsett hur situationen ser ut. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att förebyggning av problematiken försvåras då lagstiftningen inte innehåller någon 

form av nyansering. En icke nyansering kan också ses som en rättssäkerhet då alla står lika 

inför lagen. Även i Danmark råder det oenigheter om hur förebyggningen av sexhandel ska 

hanteras. Förebyggning som styrs efter skadereducerande ledord kan försvåra arbetet för de 

personer som möter de prostituerade kvinnorna i olika hjälpverksamheter. Att kunna hjälpa 

men inte göra så fullt ut förrän kvinnan i frågan bestämt sig för att verkligen ta till sig hjälpen 

som finns. Då prostitutionen i Danmark inte har koppling till kriminaliserande former på 

samma vis som Sverige har uppstår acceptans till att fortsätta i samma verksamhet från både 

kvinnan i fråga och det danska samhället. Detta kan i sin tur föra med sig fortsatt ytterligare 

psykiska och fysiska skador på personen anser jag.  

 

Danmark och Sverige skulle kunna lära från varandra i denna fråga som inte är lätt att 

diskutera kring. Det är fler många fler faktorer som spelar in viktig roll i diskussionen för 

prevention. Sådant som hur resterande samhälle ser ut, vilken information som befolkningen 

ges och livssituation för kvinnor i olika samhällsnivåer.  
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6.3 Tema – Signaler och kommunikation i samhället 
Detta avsnitt behandlar till viss del vad som sagts i förgående avsnitt. Vilka signaler och 

kommunikationsvägar som går i samhället gällande sexhandel och vilken inverkan det har på 

samhällssynen kommer presenteras mer genomgående.  

	  

Sexköpsregleringen i Sverige sänder signaler till samhället för kriminalisering som är en 

manifest funktion på lagen. Den ska skydda de individer som blir utsatta för ofrivilligt sexuellt 

umgänge av olika inslag utav prostitution. Kvinnor som säljer sexuella tjänster påverkas av 

detta lika mycket eftersom de förknippas med förbjudna handlingar och stigmatiseras 

(Holmström, 2015). Den avvikande människosynen kan ses som den latenta funktionen på 

kriminaliseringen av sexköp.  

 

Charlotta Holmström (2015) är forskare i sociologi har skrivit en utvärdering av 

sexköpslagen. Detta kommenterar Kristina Ljungros, ordförande i RFSU om rapporten: 

 
 ”Det man kan se i rapporten är att stigmatiseringen av människor 

som säljer sex har ökat. Vad vi kan se är att fler är positiva till att 

även kriminalisera de som säljer sex och har mer negativa attityder 

mot människor som säljer sex. Det här är problematiskt.”(Kärnfalk, 

2015) 

 

I rapporten framgår det, precis som Ljungros uttrycker att samhället har allt större 

utsträckning negativ syn för de prostituerade kvinnorna. Hur en prostituerad kvinna beter sig 

och ser ut tycker sig samhället ha fått en tydlig bild av genom stereotyper. För de kvinnor som 

säljer sex eller gör det i utbyte av något annat känner sig inte bekväma i den bild som målas 

upp. Kvinnorna skam belägger sig själva och kan av rädsla att bli dömda av vänner, familj 

och även myndigheter väljer att inte söka hjälp som finns: 

 

”Speciellt tydliga blir erfarenheter av stigmatisering och 

diskriminering i mötet med myndigheter. Sådana upplevelser 

beskrivs i flera studier medföra begränsade möjligheter att få hjälp 

och stöd. I Hulusjös avhandling framträder empiriska exempel som 

beskriver situationer där polisen bemött personer som säljer 

sexuella tjänster på ett respektlöst och diskriminerande sätt. I 

Hulusjös studie beskrivs både kvinnor som anklagar sig själva för 



	  

	  
37	  

erfarenheter av det våld som de har utsatts för, och som därför 

undviker att anmäla, men även de kvinnor som har valt att 

rapportera erfarenheter såsom våldtäkt till polisen. Bemötandet av 

polisen, beskrivs i dessa fall som kränkande och diskriminerande” 

(Holmström 2015:30).  

 

Kriminalisering av fenomen bidrar till att de politiska diskussionerna ökar stigmatiseringen 

och sätter stopp för fortsatta mål till hur problematiken ska tas omhand. Den svenska 

drogpolitiken kan dras som jämförelse till sexköpslagen. Drogpolitiken i Sverige har genom 

åren varit hård. De som tar upp denna debatt är Christie och Bruun (1985) i skriften ”Den 

gode fienden”. De påstår att politiker placeras in i två fält, antingen som drogliberal eller 

kontroll- och drogcentrerad (Christie & Bruun 1985:224). Debatter och diskussioner som 

råder om hur skadligt narkotika är för både individen och samhället sätter stopp på fortsatt 

debatt som gör det (näst intill) omöjligt att ändra den rådande synen och lagstiftningen 

(Christie & Bruun 1985). På samma sätt kan lagstiftningen för sexköp tolkas. En satt 

kriminaliserande lag sätter stopp på fortsatt debatt som skulle främja liberala tilltag.  

 

I Danmark har politiskadebatten kring sexhandel varit öppen, vilket är en manifest funktion. 

Med tiden har debatten talat om sexköparens roll i prostitutionen och Sverige har setts som en 

banbrytare i frågan:  

 
”Vidare pågår även i Danmark sedan en tid tillbaka en politisk 

diskussion om just sexköparens roll i prostitutionen. Detta 

nyvaknade intresse för sexköparen förklaras i Spangers bidrag av 

att frågan kring människohandel för sexuella ändamål på senare 

år har fått ökad politisk uppmärksamhet och prioritet, vilket 

föranlett att synen på prostitution håller på att förändras” 

(Holmström & Skilbrei 2008:19).  

 

Den latenta funktionen som går över den öppna politiska debatten är allmänhetens 

förhållningssätt till prostitution som ger dubbla budskap.  
 

”När det gäller den danska allmänhetens förhållningssätt till 

prostitution visar en attitydundersökning rån 2002 (Lautrup 2002) 

en stor acceptans för prostitution i den danska befolkningen. 

Ungefär åtta av tio manliga respondenter och ungefär hälften av 

de kvinnliga uppfattade prostitution som en acceptabel eller delvis 
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acceptabel del av samhället (Lautrup 2002:75). I samma studie 

uttrycker nästan lika många att prostitution är ett social problem 

som kan medföra psykiska och fysiska skadeverkningar. 

Majoriteten menade i samma studie att samhället borde begränsa 

utbredningen av prostitution genom sociala insatser och 

lagstiftning. Bjønness menar att detta tyder på att 

förhållningssätten till prostitution är dubbeltydiga och 

motstridiga. Denna dubbeltydighet beskrivs ofta som ett 

återkommandetema i danskarnas perspektiv på prostitution” 

(Holmström & Skilbrei 2008:28).  

 

Denna dubbelsidiga bild av prostitution kan ses som problem för samhället. Råder oenighet 

kan det leda till att problematiken inte alls finner någon lösning. Till skillnad från Sverige har 

diskussionen för prostitutionsfrågan i Danmark kunnat fortgå i debatter kring lagstiftning eller 

inte. Debatten sänder signaler till samhället som bidrar till en nyanserad bild av 

problematiken. Olika typer av tjänster av hjälpverksamhet erbjuds från både frivilliga och 

statliga organisationer som är etablerade och hjälper de kvinnor som önskas få det.  

 

Vad gäller de signaler som sänds från beslutsfattande nivå till resterande samhälle visar det att 

en lagstiftning ger snäv debatt för prostitutionsfrågor. Beslut som fastslås i rätten ska 

respekteras och inte ifrågasättas om det visar på goda resultat. Som detta avsnitt tar upp, 

behandlar Christie och Brunn (1985) denna problematik med kriminalisering av fenomen. Om 

fenomen som prostitution normaliseras kan samhällsdebatten bli mer öppen och få nya 

infallsvinklar på hur man ska nå ut till fler prostituerade kvinnor.  
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7. Slutsats 

Prostitution har genom alla tider i historien varit ett känt fenomen. Att det finns delade åsikter 

kring ämnet i samhället går inte att undgå ifrån. Vad som även går att konstatera är att 

sexhandel i framtiden troligtvis kommer bestå. Trots detta finns motstånd i samhället för dess 

utveckling som ses som skadlig både på individ och samhälle.  

  

Vad gäller socialhjälp för den prostituerade kvinnan att lämna sexhandel anser jag att både 

Sverige och Danmark utgår från en human människosyn. Resurser finns till att stötta de 

kvinnor, utgångspunkten till hur det går tillväga är vad som skiljer de två nationerna från 

varandra. Om en stat har reglering för sexhandel eller inte visar det sig att arbetet kring 

problematiken kan skilja sig. De olika hjälpverksamheterna möter även på hinder som 

försvårar deras arbete. Det stora mörkertalet av prostituerade kommer förbli ett mysterium för 

hur den problematiken ska lösas. Teknikens utveckling bidrar till att verksamheten sker i 

skymundan som försvårar uppsökningen av prostituerade för socialarbetare.  

 

I detta avslutande avsnitt har jag valt att ta fram två hypoteser som återknyter till arbetets 

syfte och frågeställning. Diskussionen ska bidra till att öka medvetenheten för ämnets 

komplexitet vad gäller kriminalisering av köp av sexuella tjänster för att det ska resultera för 

hjälpverksamheters effekt. Hypoteserna kan även ses som två olika ställningstagande i frågan. 

För at återkoppla till frågeställningen som lyder, Skiljer sig hjälpverksamheten för de 

prostituerade kvinnorna åt i Sverige och Danmark och kan en sexköpslag, och dennes 

manifesta och latenta funktioner vara av betydelse för detta?  

  

Första hypotesen lyder: ”Kriminaliseringen av sexköp skapar fler och bättre hjälptillbud för 

de prostituerade eftersom staten vet att lagen är förpliktigad på området”.  

 

Kriminaliseringen av sexköp har inneburit att den svenska staten har haft ansvar att motverka 

och förebygga marknadens tillväxt. Siffror har tagits fram över ökade insatser som gjorts från  

Polis för att ta fast lagförbrytarna som är sexköparna (Brå 2011). Syftet med lagen har varit 

att skydda de kvinnor som prostituerar sig för att de inte ska ses som syndabockar utan 

problematiken ska förskjutas till sexköparen (Holmström, 2008). Tanken är god, att skydda 

kvinnan som kan vara förtryckt. Motargument som tidigare diskuterats i denna skrift är hur 
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det finns kvinnor som uttrycker sig vilja skiljas mellan frivillig och ofrivillig prostituerad. För 

att möta detta kan man fråga sig vart gränsdragningen går för detta. Den individuella 

uppfattningen kan skilja sig ofantligt. Det är ett svårt etiskt dilemma.  

 

Frågan om hjälptillbuden för de prostituerade är bättre i ett land med sexköpsreglering, än ett 

land utan, är väldigt svårt att ge ett konkret ja eller nej. Vad man kan säga i frågan är att 

kriminaliseringen i Sverige har skapat stigmatisering för den prostituerade kvinnan, trots att 

hon ej för en kriminell handling. Hon går emot den sociala normen som har bildats utefter den 

rättsliga normen om att köp av sex är förbjudet. Precis som tidigare nämnts har många 

prostituerade fått uppleva kränkningar av myndigheter när de uppsökt hjälp (ref). 

 

Detta kan återknytas till Månssons (1996) undersökning som tas upp i kapitel två. 

Respondenterna fick svara på om en kvinna bör ses som kriminell om hon tar betalt för 

sexuell samvaro. Det visade sig att majoriteten kvinnor svarade ja på detta. Jag anser att det 

kan bero på att kvinnor ser sig in i situationen och utgår från sina egna värderingar som säger 

emot prostitution. Kvinnor som går emot de gällande sociala normerna, som i detta fall är att 

sälja sexuella tjänster skambeläggs.  
 

Den andra hypotesen som ställer sig emot den övre lyder: Kriminalisering skapar sämre 

hjälptillbud eftersom prostitutionen går under jord och det är kriminalpolitiska och inte 

socialpolitiska tillbud som används.  

 

Kriminaliseringen skapar sämre förutsättningar för att nå ut till de prostituerade kvinnorna då 

verksamheten går under jord. Samtidigt ökar denna typ av undangömd verksamhet även i 

Danmark där ingen sexköpslag råder. Det kan bero på flera faktorer, ett utav dessa kan vara 

trafficking, även kallat människohandel där individer tas från andra delar av världen för att 

utnyttjas i Danmark eller Sverige. Detta arbete fördjupar sig inte på denna problematik där av 

kan inte mer uttryckas om detta. Frågan att ställa sig är om prostitutionen hade gått under jord 

oavsett hur det gällande samhället ser ut.  

 

I Sverige har en stor vidd av olika myndigheter och frivillig organisationer formats för att 

hjälpa kvinnor ur prostitution. Det har resulterat i mycket bra arbete som gjorts. Ännu finns 

det mycket kvar att göra. Något som har tagit upp i detta arbete är internets framväxt. Digitala 

kommunikationsvägar försvårar det uppsökande arbetet för myndigheter och allt fler unga 
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använder sig av sociala medier där första mötet av sexhandel påbörjas. Att den snabbt 

växande digitala kommunikationen ser ut som det gör idag har inte kunnat förutses anser jag. 

När sexköpslagen år 1999 förankrades hade man inte kunnat se in i framtiden. Mobil och 

internet har varit en del av utvecklingen för att prostitution har kunnat fortlöpa under jord. 

Därför behövs större resurser för att myndigheter och hjälporganisationer ska kunna hållas 

uppdaterade kring vilka forum dessa människor rör sig i.  

8. Framtida forskning 
Vidare forskning i ämnet skulle vara att mer djupgående jämföra och analysera 

hjälpverksamheter i Sverige och Danmark. Utföra intervjuer hur individer som är i kontakt 

med dessa organisationer upplever bemötandet de får. Fokus skulle även kunna läggas på hur 

individer som drabbats av trafficking, även kallad människohandel behandlas i Sverige eller 

Danmark. Nås de av samma typ av hjälp trots icke medborgarskap? Lite har skrivits om män 

och prostitution därför anser jag att det också kan vara ett aktuellt ämne att skriva om. Både 

vad gäller män som sexköpare men även de män som säljer sexuella tjänster. Vilken typ av 

hjälp finns att finna för dessa grupper i samhället? 	  
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Bilaga 1 
 

 

Tabell 1. Män och kvinnor om sexköpslagens vara eller inte vara (Kuosmanen, 2008). Se även bilaga 1.  

 
 
 

 
 
Tabell 2. Män och kvinnor om förbud mot försäljning av sex. (Kuosmanen, 2008). Se även 

bilaga 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
	  


