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Människohandeln är ett globalt fenomen som uttrycker sig i lokala kontexter, såsom 
tvångsprostitution. Till Sverige fraktas cirka 400-600 kvinnor varje år för tvångsprostitution. 
Palermoprotokollet är ett internationellt dokument utfärdat av FN för att ge en handfast definition 
av människohandel. Efterfrågan som en av anledningarna till att människohandel existerar 
adresseras i få och vaga ordalag. Stater får i uppgift att bekämpa efterfrågan men på vilket sätt det 
ska gå till beskrivs inte utförligt. Syftet med denna studie har varit att identifiera kopplingen 
mellan prostitution och människohandel för sexuell exploatering i Sverige med efterfrågan som ett 
exempel på det, att undersöka vilka faktorer som påverkar efterfrågan på prostitution och till sist 
vilka åtgärder som förespråkas för att stävja efterfrågan på prostitution i en svensk kontext. För att 
genomföra studien har semistrukturerade intervjuer hållits med aktörer från det civila samhället 
och svenska myndigheter som arbetar mot prostitution och/eller människohandel. Efterfrågan har 
adresserats i Sverige som en viktig och kanske till och med avgörande faktor vilken likt en motor 
håller igång människohandeln.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen till hands har varit radikal- och liberalfeministisk 
teori. I Sverige har efterfrågan på prostitution och sexköp setts som boven i dramat och därför 
infördes sexköpslagen 1999 för att komma åt efterfrågan. I Sverige beräknas cirka 0,8 % av alla 
svenska män köpa sex varje år. Aktörer som medverkat i studien till hands, både inom det civila 
samhället och svenska myndigheter, menar att efterfrågan är den bidragande faktorn till att 
kvinnor faller offer för människohandeln till Sverige. Efterfrågan tycks vara grundstenen som 
håller huset på plats. Prostitutionen, om än inte orsakad av människohandel, anses vara ett uttryck 
för våld och ojämlikhet. Aktörerna kan lokalisera olika orsaker till existensen av efterfrågan på 
prostitution. På en samhällsnivå kan det hos vissa män finnas en idé om att sexköp är en rättighet. 
Det tycks även finnas en hel del myter om prostitution och personer i prostitution som kopplas till 
okunskap eller förnekelse. På en individnivå anser vissa respondenter bland annat att en 
pornografikonsumtion ökar efterfrågan, samt frekventa besök på eskortsidor anses öka 
efterfrågan. Aktörerna finner vissa områden där mer arbete skulle behöva utföras för att stävja 
efterfrågan. Bland dessa finner vi utbildning om normer, sexköp och sexköpslagen hos ungdomar, 
men även utbildning för personer inom näringsliv, hotell och domstolar. Ökade resurser behöver 
gå till berörda myndigheter. Män behöver involveras i arbetet för att stävja efterfrågan och ett 
fortsatt arbete bör göras med de män som köpt sex.  
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Jag vill tacka alla fantastiska och framförallt inspirerande personer som ställt upp på mina intervjuer, 
utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. 

 
Jag vill tacka Meghan Donevan för din uppmuntran och kreativa idéer under våra telefonsamtal när 

ämnet till denna uppsats inte ens var bestämt. Människor som så osjälviskt ger av sin dyrbara tid 
förtjänar all kärlek i världen. 

 
Jag vill tacka min mamma Marie Fundell som varit så otroligt snäll som tillsammans med mig 

korrekturläst det svengelska språket som denna uppsats till stor del var präglad av innan du kom med 
i bilden, trots att det inkräktade på din tid i trädgården. Jag lovar att vattna dina blommor hela 

sommaren som tack. 
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” 
People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the 

world is in chaos is because things are being loved and people are being used. 
 

” 
 

- Unknown 
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1 Inledning 
[T]he root cause of trafficking is demand for commercial sexual services, without which 
trafficking for purposes of sexual exploitation would dissolve.  

(Yen, 2008, s. 667) 
 
Människohandel, även benämnd trafficking i internationell kontext, är den tredje största typen av 
illegal handeln i världen efter narkotika- och vapenhandel. Människohandel för sexuell exploatering är 
omfattande och Länsstyrelsen Gävleborg räknar med att omkring 400-600 kvinnor och barn varje år 
fraktas till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Exakta siffror är dock svåra att fastställa då det ofta rör sig 
om mörkertal (Länsstyrelsen, 2016). Denna uppsats fokuserar på människohandel för sexuell 
exploatering, alltså tvångsprostitution. Marknaden för sexuell exploatering är ytterst lönsam för 
människohandlarna och tillfredsställande för de som brukar offrens tjänster. Men offren, majoriteten 
kvinnor, som är utsatta får betala med sin frihet, hälsa och ibland även med livet som insats (Yen, 
2008, s. 683). Förenta Nationernas (FN) protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av 
handel med människor, särskilt kvinnor och barn, även kallat Palermoprotokollet (2000), uppmanar i 
artikel 9:5 medlemsstaterna att genom lagstiftning och andra medel, såsom utbildning, sociala och 
kulturella åtgärder, bekämpa efterfrågan som uppmuntrar till utnyttjandet av kvinnor och 
barn. Marknaden kan bara gå runt där det finns en efterfrågan och utan männens efterfråga på 
sexuella tjänster skulle marknaden gå bankrutt (Raymond, 2004, s. 1158, 1160).  
 
Värt att nämna är att efterfrågan adresseras endast en enda gång i hela Palermoprotokollet, vad eller 
vilka som driver efterfrågan behandlas inte heller. I FN-organets UNODC:s globala rapport om 
människohandel i alla former nämns ordet ”offer” över 700 gånger, ”människohandlare” nämns 144 
gånger, ”efterfrågan” nämns 6 gånger och ”köpare” nämns inte alls (UNODOC, 2014). Fokus i dessa 
internationella dokument ligger således på de som faller offer för människohandel och åtgärder som 
ska vidtas för att skydda dem, inte på den efterfrågan som rimligtvis håller marknaden levande. Den 
stora andelen personer som köper sex i Sverige idag utgörs av män medan majoriteten av de offer vilka 
forslas till Sverige för människohandel för att utnyttjas sexuellt är kvinnor (Länsstyrelsen Stockholm, 
2015, s.25, 64). Just efterfrågan som en del i ekvationen människohandel har adresserats och fått 
uppmärksamhet i Sverige på senare tid. Den före detta statsministern Fredrik Reinfeldt talade i 
jultalet på Skansen år 2013 om bland annat efterfrågan i samband med människohandel och 
prostitution. Där säger han följande: 
 

Innan jag nämner någonting som är relaterat till vad man gör i brottsbalk och straff så vill 
jag bara säga det uppenbara […] Män kan avstå från att vara en del av efterfrågan. Det skulle 
ha en oerhört stor betydelse om fler män tog på sig det ansvaret.  

(Youtube, Nya Moderaterna, 2016).  
 
Finansdepartementet skickar å regeringens vägnar årligen ut ett regleringsbrev till länsstyrelserna om 
vilket arbete de ska utföra det kommande året. I regleringsbrevet för år 2016 handlar artiklarna 40 och 
41 om arbetet mot prostitution, människohandel och mäns våld mot kvinnor. Dessa artiklar betonar 
att efterfrågan på köp av sexuella tjänster ska bekämpas med lämpliga insatser, detta ska vara en 
prioritet år 2016 (Ekonomistyrningsverket, 2015). I Sverige finns det en underliggande praxis som 
menar att prostitution och människohandel går hand i hand och båda bör bekämpas för samhällets 
bästa. Denna koppling är sånär unik i världen (Statens Offentliga Utredningar, 2010 s. 57-58). 
Majoriteten av länderna i Europa gör inte denna koppling, utan begreppen särskiljs. Nederländerna 
som har en tolerant syn på prostitution och därför inte lagstiftat emot den är ett exempel på detta. 
Sexköpslagens införande i Sverige år 1999 var en del av kvinnofridspropositionen där allt våld av 
kvinnor skall bekämpas och en perspektivförskjutning mot personer som köper sex anses självklar. 
(Statens Offentliga Utredningar, 2010, s. 53, 55). I början av år 2016 följde Frankrike Sveriges fotspår 
och införde en liknande lagstiftning. Palermoprotokollet ger inte några exakta direktiv på hur 
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efterfrågan ska bekämpas utan beskriver i stora drag, men lämnar nationerna att själva fatta besluten. 
Den svenska staten har kopplat efterfrågan på prostitution och sexköp till förekomsten av 
människohandel. Det är efterfrågan på prostitution och dess koppling till människohandel som 
uppsatsen till hands kommer att behandla. Syftet är att utreda om aktörer verksamma i arbetet mot 
människohandel ser att denna koppling går att dra, vilka orsaker som skulle kunna ligga till grund för 
att det finns en efterfrågan på prostitution och till sist vilka åtgärder som förespråkas för att minska 
efterfrågan i en svensk kontext för att bekämpa ett globalt problem. Orden sexköp och prostitution 
kommer att användas parallellt i denna uppsats och efterfrågan syftar till dessa två.  

1.1	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna uppsats är att förklara kopplingen som görs mellan prostitution och 
människohandel i Sverige, att undersöka vilka faktorer som ökar efterfrågan på prostitution och 
sexköp och till sist vilka åtgärder som förespråkas för att stävja efterfrågan i en svensk kontext. 
Undersökningen utgår från erfarenheter och perspektiv på problematiken hos personer verksamma 
vid myndigheter och organisationer i civila samhället som på olika sätt är aktivt engagerade för att 
motverka människohandel.  
 

• Vilka kopplingar identifieras mellan efterfrågan på prostitution och människohandel i 
Sverige? 

• Vilka drivkrafter identifieras bakom efterfrågan på prostitution i Sverige? 
• Vilka strategier förespråkas i Sverige för att minska efterfrågan på prostitution?  

1.2	Disposition	av	uppsatsen	
Uppsatsen har följande upplägg: 
 
I kapitel ett presenteras en inledning och uppsatsens syfte och frågeställningar redogörs. En kort 
disposition av uppsatsen till hands visar på hur uppsatsen kommer att läggas upp för att underlätta 
läsningen.  
 
I kapitel två presenteras en bakgrundsbeskrivning om definitionen av människohandel, dess utfall 
internationellt. Sedan görs en översikt angående hur situationen med människohandel ter sig i Sverige 
samt hur Sverige genom lagstiftning kopplat samman prostitution och människohandel. 
  
I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Detta genom att två feministiska 
teorier som behandlar olika synvinklar av prostitutionen framläggs. Tidigare forskning undersöks 
utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Det teoretiska ramverket ligger sedan till grund för den 
intervjuguide som sammanställts till respondenterna.  
 
I kapitel fyra presenteras val av metod och en genomgående beskrivning av hur arbetet har 
genomförts. Läsaren får en inblick i hur val av ämne har vuxit fram hos uppsatsförfattaren.  
 
I kapitel fem presenteras resultatet som samlats in via intervjuer. Resultatet är uppdelat efter de tre 
frågeställningarna vilka i sin tur är uppdelade i olika teman som lokaliserats av det bearbetade 
datamaterialet.  
 
I kapitel sex presenteras analytiska reflektioner utifrån den tidigare forskningen och de feministiska 
teorierna. En diskussion förs och förslag på framtida forskning läggs fram.  
 
I slutet av uppsatsen bifogas referenslista, intervjuguide och informationsbrev som skickats till 
samtliga respondenter.	  
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2 Bakgrund 
Bakgrundsinformationen beskriver hur människohandeln är beskaffad internationellt, hur den ser ut i 
Sverige och på vilket sätt svenska staten resonerat och lagstiftat angående människohandeln och dess 
koppling till prostitutionen. Viktiga definitioner och dokument beskrivs.  

2.1	Den	globala	människohandeln	
Slavhandeln är en uråldrig företeelse som på intet sätt försvann då slaveriet avskaffades på 1800-talet. 
Människohandel är den nutida formen av slavhandel som syftar till att utnyttja människor i 
tvångsarbete eller andra slaveriliknande former, avlägsnande av organ och tvångsprostitution eller 
andra former av sexuell exploatering. Det engelska ordet trafficking (in human beings) hänvisar till att 
brottet innebär en förflyttning av en person (Brottsförebyggande rådet, 2008, s. 19). För att det ska 
klassas som människohandel ska tre beståndsdelarna finnas med; handelsåtgärd, otillbörliga medel 
och ett utnyttjande ändamål. Handelsåtgärden innebär att en människa rekryteras, transporteras, 
hyses eller mottages med något sorts medel som kan innefatta hot eller våld, andra former av tvång 
eller utnyttjande av en persons ytterst svåra situation, med ändamålet att utnyttja denne som det är 
skrivit ovan (United Nations, 2000, s. 2). Denna uppsats använder begreppet människohandel 
synonymt med tvångsprostitution och andra former av sexuell exploatering i enlighet med artikel 3:a i 
Palermoprotokollet (United Nations, 2000, s. 2). 
 
Flödet av handeln med människor rör sig oftast interregionalt vilket innebär att offret fraktas från 
fattiga till rikare regioner i Mellanöstern, Väst- och Centraleuropa, Nord- och Centralamerika och 
Karibien. Vinsten är en viktig del i denna internationella, illegala handel och människohandlare 
tenderar att verka i områden där vinsterna är höga (UNODC, 2014, s. 7, 15). FN räknar med att all 
form av människohandel genererar 5 till 9 biljoner dollar årligen (Brottsoffermyndigheten, 2014). I 
Europa räknades antalet offer för all typ av människohandel vara över 30 000 mellan 2010-2012, 80 
% av dessa var kvinnor. Av dessa kvinnor var en stor majoritet, 85 %, offer för människohandel för 
sexuell exploatering. Viktigt att ha i åtanke är att de årliga rapporter som Eurostat tar fram endast 
bygger på rapporterade och registrerade fall (Eurostat, 2015, s. 10-11). Tidigare har det estimerats att 
antalet offer för människohandel i alla dess former rör sig uppemot 900.000 i Europa (Realstars, 
2014). 
 
År 2000 antog FN:s generalförsamling konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 
i Palermo, Italien, med tre tilläggsprotokoll varav det ena benämns som FN:s protokoll om 
förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn 
(2000), även förkortat till Palermoprotokollet (Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s.16). Konventionen 
med de tillhörande protokollen är det första globala bindande dokumentet för medlemsstater med en 
tydlig definition av vad människohandel är. Protokollet trädde i kraft i december 2003 och innehåller 
föreskrifter om frågor såsom kriminalisering, stöd och skydd till brottsoffer, brottsoffrets ställning i 
länder dit de förts, förebyggande åtgärder samt åtgärder för att förebygga efterfrågan (European 
Commission, 2016). Sverige, liksom övriga Europeiska Unionens (EU) medlemsstater, undertecknade 
konventionen med dess tilläggsprotokoll i Palermo år 2000 i syfte att senare ratificera 1  den. 
Konventionen och dess tilläggsprotokoll ratificerades och trädde i kraft i Sverige år 2004 
(Utrikesdepartementet SÖ 2004: 21. 2004, Utrikesdepartementet SÖ 2004: 22, 2004). Som tidigare 
nämnts så berörs efterfrågan endast en gång i Palermoprotokollet.  

2.2	Destination	Sverige	
Det går att identifiera om stater är rekryterings- eller destinationsländer, alltså huruvida illegala 
organisationer inom landet ’sänder’ eller ’tar emot’ offer. Givetvis går det inte att dra en skarp 
skiljelinje mellan de båda, då länder tenderar att både ta emot och skicka offer, men i många fall går 

																																																								
1	Ratificering innebär att landet åtagit nödvändiga justeringar för att lagstiftningen ska anpassas eller att landet implementerat 
konventionen i sin helhet som lagstiftning.	
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det att se att landet lutar åt att antingen vara ett ursprungs- eller destinationsland. Rika stater är i 
större utsträckning destinationsländer då tjänsterna utförda av offren kostar mer och ger en högre 
vinst där (UNODC, 2014, s. 25, 47). Sverige klassas för det mesta som ett destinationsland men även i 
mindre utsträckning som transit 2 - och ursprungsland (Department of States, 2015, s. 322). 
Polismyndigheten utkom 2015 med sin lägesrapport om människohandel i Sverige för år 2014 och där 
redovisas att människohandel förekommer i hela landet men att det främst har påträffats i de tre 
storstadsregionerna. Det uttrycks vara svårt att uppskatta den exakta mängden offer för 
människohandel då de fall som uppdagas i stor utsträckning härrör till hur mycket resurser 
polismyndigheten använder för utredningar, de tips som kommer in och den kompetens som finns 
inom polisväsendet. Identifierade offer är huvudsakligen kvinnor och flickor i åldern 20-37 år från 
Öst- och Sydösteuropa (främst Rumänien men även Bulgarien, Litauen och Lettland) och Nigeria 
(Polisen, 2015, s. 7-9).  
 
Människohandel för sexuell exploatering klassas som tvångsprostitution. Runt 7,5 % av svenska män i 
åldern 18-65 uppger att de någon gång köpt sex av en person i prostitution. Andelen svenska män som 
det senaste året köpt sex ligger på 0,8 %, för kvinnor är siffran noll procent för båda de två föregående 
alternativen (Länsstyrelsen, 2015, s. 9). Dessa siffror bör tas som en uppskattning av vilka 
proportioner vi rör oss med, mörkertal kan förekomma i sådana typer av undersökningar. Men rent 
generellt går det att se att kvinnor i större utsträckning är offer för människohandel för sexuell 
exploatering och män i huvudsak är köpare av sex (UNODC, 2014, s.23). 
 
Prostitution kommer i denna uppsats att ha samma innebörd som direktiven till 1993 års 
prostitutionsutredning, vilket innebär att minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning (Statens Offentliga Utredningar, 2010, s. 60). Begreppet prostitution kommer att innefatta 
både inomhusprostiution, gatuprostitution, den marknad som finns över Internet och 
lägenhetsbordeller. Prostitutionsverksamheten sker mestadels över Internet där hemsidorna är 
knutna till Internetservar i Nederländerna och därför inte går att stänga ner på grund av rättsliga skäl. 
Personer som köper sex beställer kvinnor till och i Sverige via annonser på Internet genom att ringa 
eller sms:a ett svenskt nummer vilket är kopplat till en bokningscentral eller direkt till kvinnan eller 
hennes hallick3. Resor och hotell kan beställas genom dessa bokningscentraler där de ser till att 
kvinnan sänds till Sverige om hon inte redan befinner sig i landet (Polisen, 2015, s. 20). En majoritet 
av de kvinnor som befinner sig i gatuprostitution i Sverige har utländskt ursprung. Vanligtvis kommer 
de från Nigeria och Rumänien och befinner sig tillfälligt i landet. Polisen har sett kopplingar mellan de 
kvinnor som förs hit för prostitution från östra Europa med kriminella ligor (Länsstyrelsen Stockholm, 
2015, s. 19-20).  

2.3	Svensk	lagstiftning	
Sverige har tre typer av lagstiftning med syftet att bekämpa människohandel samt 
prostitutionsverksamhet.  
 
Den första är ’lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster’ (1998:408), i vardagligt tal kallad 
”sexköpslagen”, vilken infördes 1999 och ersattes 2005 av en ny straffbestämmelse; ”Köp av sexuell 
tjänst”, 6 kap 11 § i brottsbalken. Begreppet sexköpslagen existerar fortfarande (Länsstyrelsen, 2015, s. 
16). Lagen legaliserar försäljningen av sex men förbjuder sexköpet då prostitution anses av naturen 
vara exploaterande. Lagen kopplar ihop prostitution med människohandel då det förstnämnda ses 
som en orsak för det sistnämnda och detta har fått stor uppmärksamhet världen över (Cho, Dreher & 
Neumayer, 2012, s.75). 
 
Sverige var det första landet i världen att kriminalisera köpet men inte försäljningen av sex. 
Sexköpslagen uppkom ur propositionen ”kvinnofrid” för att verka för jämställdhet mellan könen samt 

																																																								
2	Transitland är ett mellanliggande land som passeras från ursprungslandet till destinationslandet.	
3	Hallicken är den som livnär sig på att en annan person prostituerar sig, oftast genom hot, tvång och kundkontakt.	
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våld mot kvinnor i form av prostitution och sexuella trakasserier. Det betonades att män för det mesta 
inte utövar våld mot kvinnor men att det våld som finns ska bekämpas. Våldet kan ha sitt ursprung i 
tanken att kvinnan är underordnad mannen vilket lett till att män och kvinnor i historien haft ojämlika 
maktrelationer, vilket i sin tur lett till mannens dominans över kvinnan. Prostitution ses som 
närbesläktat till våldet. I ett jämställt Sverige där män och kvinnor har samma värde ansågs det fokus 
som nu riktades mot köparna vara något självklart (Statens Offentliga Utredningar, 2010 s. 53-55).  
Sambandet mellan prostitution och människohandel handlar om efterfrågan enligt statens offentliga 
utredningar. Antalet kvinnor och barn som faller offer för människohandel påstås ha ökat i 
omfattning. I rekryteringsländerna kan det finnas fattigdom och kvinnoförtryck och offren förs till 
destinationsländerna på grund av efterfrågan för att utnyttjas. Prostitution är enligt utredningen inte 
enbart resultat av människohandel, det finns olika anledningar till självvald prostitution. Men då både 
prostitution och människohandel upprätthålls av efterfrågan förespråkar därför regeringen att 
efterfrågan bör bekämpas. Utredningen pekar på att allt fler av de som befinner sig i prostitution i 
Sverige kommer från fattigare delar av världen och det går att se starka förbindelser mellan 
prostitutionsmarknaden och gränsöverskridande brottslighet (Statens Offentliga Utredningar, 2010 s. 
57-58). Förslag har lagts fram för att förbättra sexköpslagen. Bland annat föreslås att de 
brottsutredare, vilka utreder brott rörande människohandel och koppleri, även ska utreda 
sexköpsbrott kopplade till människohandel. Detta för att brotten ska få en rättvis bedömning i 
straffskalan (Polisen, 2015, s. 43).  
 
Den andra lagstiftningen mot människohandel kan ses i Brottsbalkens 6 kap 12 § i ’lagen mot koppleri 
och grovt koppleri’. Koppleri är när en person främjar eller på ett olagligt sätt utnyttjar en annan 
person till att sälja sex. Den tredje lagstiftningen är ’lagen mot människohandel’ som återfinns i 
Brottsbalkens 4 kap 1 a § vilken kom i bruk år 2002. Lagen använder de tre beståndsdelarna handling, 
medel och ändamål som återfinns i Palermoprotokollet. Handling ska dömas som människohandel om 
offret är under 18 år, även om otillbörliga medel inte har används. Rekommenderad straffskala är 
mellan två till tio års fängelse (Brottsförebyggande rådet, 2008, s. 19). Det är svårt att uppskatta 
mängden offer baserat på antalet målsägande i människohandelsutredningar då de flesta fall döms 
som koppleri eller grovt koppleri (Polisen, 2015, s. 8). Orsaken till varför sexköpslagen är viktig i 
denna uppsats är att den riktar sig mot efterfrågan på prostitution till skillnad från de två övriga 
lagarna som vänder sig mot de organiserade brottsliga grupperingar vilka för kvinnorna in i 
människohandel.  

3 Teoretiskt ramverk  
För att skapa en teoretisk ram har radikalfeministisk och liberalfeministisk teori valts ut då de 
värderar prostitutionens betydelse för kvinnan på två olika sätt. Detta är relevant på grund av 
prostitutionens centrala roll i uppsatsen till hands. Då efterfrågan på prostitution är uppsatsens kärna 
bör prostitutionen som fenomen behandlas. Tidigare forskning på området gällande efterfrågan har 
också behandlats. Fem vetenskapliga artiklar vilka alla behandlar efterfrågans betydelse har valts ut 
och undersökts. De feministiska teorierna tillsammans med den tidigare forskningen har sedan 
använts som en teoretisk grund för utformandet av intervjuguide och analys.  

3.1	Feministiska	perspektiv	
I debatten om sexköp och prostitution finns det många röster som vill göra sig hörda. Delvis förs 
debatten huruvida prostitution ska ses som ett arbete eller om det är ett resultat av exploatering 
gentemot först och främst kvinnor. Inom de feministiska teorierna finns det huvudsakligen två läger 
som ställer sig på var sin sida i åsiktsdebatten. Den ena sidan menar att prostitution är kvinnans 
rättighet och att all form av lagstiftande eller andra medel för att motverka sexköpsmarknaden i 
grunden är ett våldförande mot hennes rättigheter. Den andra sidan menar att sexköpsmarknaden är 
det ultimata uttrycket för ett rådande patriarkaliskt samhälle och våld mot kvinnans rättigheter. Det 
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finns även olika åsikter när det kommer till prostitution som fenomen, går prostitution att klassas som 
arbete eller är det i grunden ett förtryck?  
 
Steans (2013) för en debatt där hon å ena sidan visar att många anser att prostitution är explorativt 
och har skadliga effekter på de fysiska, emotionella och psykologiska planen hos kvinnan. Å andra 
sidan säger hon att det inte alltid kan hävdas vara exploaterande utan tvärtom kan verka för att stärka 
kvinnans ställning. Ändock pekar Steans (2013) på att relationerna mellan de som köper och säljer sex 
ofta är väldigt ojämlika, ofta är det kvinnor från fattiga förhållanden som säljer sex och män från 
rikare förhållanden som köper (Steans, 2013, s. 174).  Farley (2004) hävdar att prostitution, vare sig 
det ses som ett yrke eller ej, och huruvida man legaliserar eller inte, kommer att vara skadligt för de 
som utsätts för det. Att avkriminalisera prostitution som ett sätt att lyfta fram den prostituerades 
rättigheter och minska stigmatisering ses inte jämbördigt med det våld som personer i prostitution får 
uppleva (Farley, 2004, s.1090, 1096). Dessa olika tankar kan kopplas till de liberala och de radikala 
feministiska teorierna som kopplas till prostitution. 	

3.1.1	Liberalfeministisk	teori	-	sexarbetare	
Grunden till liberalfeminismen kommer från upplysningstiden i slutet av 1700-talet och springer ur 
liberalismens politiska filosofi. Teorin anser att kvinnor ska ha rätt till samma grundläggande 
demokratiska fri- och rättigheter som män. Att män har en bättre position i samhället än kvinnan 
beror på att kvinnor blivit nekade politiska och lagliga rättigheter och blivit förhindrade lika villkor på 
arbetsmarknaden (Gemzöe, 2015, s. 34). Liberalfeminismen, ibland kallad pro-prostitutions-grupper 
eller refererat som “legislators” i engelsk litteratur, ser inte prostitution som ett resultat av sexuell 
ojämlikhet utan som summan av ekonomiska och sociala ojämlikheter. Men att kunna välja 
prostitution som yrke bidrar till ett accepterande av kvinnans fria val och person. Att som kvinna 
kunna ta makt över en kommersiell sextjänst genom att välja pris och att personer i prostitution har 
valt det själva är något som ofta hänvisas till inom pro-prostitutions rörelser. Personen i prostitution 
ses som en entreprenör istället för ett offer. Röster inom den liberala feministiska teorin påstår att 
prostitution visserligen är ett resultat av ett kvinnoförtryck i samhället, men försöker inte förändra 
rådande könsstrukturer utan vill istället förändra lagstiftning så den verkar gynnande för personer i 
prostitution (Kissil & Davey, 2010, s. 6-7). De feministiska liberalerna är oroade över att förbjudandet 
av prostitution kommer att marginalisera personer i prostitution och att det mest praktiska och 
tillämpbara sätt för att få bukt med det våld som finns inom prostitution är att införa reglering och en 
statlig insyn (Shapiro, 2015, s. 485-486).  

3.1.2	Radikalfeministisk	teori	-	förtryckt	
Grunden till radikalfeminismen formades under 1960-talet i Australien, Europa och USA och menar 
att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön samt att kvinnoförtrycket är den mest utbredda formen 
av förtryck. Noteringsvärt är att teorin rymmer många ställningstaganden men att de gemensamma 
ståndpunkterna håller den samman (Gemzöe, 2015, s. 48). Dessa refereras ibland som ’anti-
prostitutions grupper’, även abolitionister. De menar att ingången till prostitution alltid beror på 
sociala omständigheter och att kvinnan på så sätt tvingas in i det. Prostitution anses alltså inte vara ett 
fritt val. Därför kommer prostitution alltid att ses som en form av kvinnligt slaveri vare sig det är 
legaliserat eller förbjudet. Den radikala feminismen brukar belysa de skador som kvinnor inom 
prostitution upplever och pekar på att prostitution är våld mot kvinnor (Kissil & Davey, 2010, s. 7). 
Abolitionister är ofta oroade över hur kvinnor behandlas och hur sex kommersialiseras inom 
prostitution. Att människokroppen kan användas som en handelsvara ses ligga för nära slaveriet 
(Shapiro, 2015, s. 485). Janice G. Raymond, Iris Yen och Melissa Farley vilka kommer att refereras till 
i den tidigare forskningen skulle kunna hänvisas in i den radikala feministiska teorins fåra. Radikala 
feminister, såsom Yen, Shapiro och Raymond, har blivit kritiserade för att i sin forskning endast lyfta 
fram de värsta exemplen inom prostitution (Weitzer, 2005, s. 942).  
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3.2	Tidigare	forskning	 	
Den tidigare forskningen har delats upp efter de tre frågeställningarna och tittar för det första på vilka 
kopplingar som kan hittas mellan efterfrågan på prostitution och människohandel. För det andra 
undersöker den vilka orsaker som kan ligga till grund för att det finns en efterfrågan. För det tredje 
undersöker den vilka åtgärder som förespråkas för att minska efterfrågan. Den tidigare forskningen 
som används för denna uppsats kan se tydliga kopplingar mellan legaliseringen av prostitution och 
ökningen av människohandel. Olika drivkrafter som tycks vara viktiga för att öka efterfrågan på 
prostitution är en bild av hur typisk maskulinitet bör se ut, pornografi och behovet av att känna makt 
över en annan människa. Den tidigare forskningen lokaliserar olika sätt för att dämpa efterfrågan. 
Bland dessa kan lagstiftning, utbildning och hårdare straff nämnas.  

3.2.1	Efterfrågan	på	prostitution	kopplat	till	människohandel	
Går prostitution, och specifikt efterfrågan på prostitution, att koppla till människohandel? Cho et al. 
(2012) jämför 150 länders lagstiftning gällande prostitution för att se hur den påverkar inflödet av 
människohandel i respektive land. Å ena sidan går det att se att marknaden för prostitution 
expanderar kraftigt när den legaliseras, men efterfrågan för kvinnor intvingade i prostitution på grund 
av människohandel minskar. Å andra sidan ser forskarna ett större tillflöde av människohandelsoffer i 
faktiska siffror in i de länder där prostitution är legaliserat (Cho et al, 2012, s. 67, 75). Studien jämför 
Danmark, som har antagit en laglig individuell prostitution men har förbjudit bordeller, med Sverige 
där försäljningen av sex är lagligt men köpandet är kriminaliserat. Forskarna kan se ett större antal 
offer för människohandel i Danmark, hela 2250 individer jämfört med de ungefär 500 individer som 
befann sig i Sverige, fyra gånger mer. Räknat i faktiska siffror med tanke på befolkningsmängden 
(Sverige har en befolkningsmängd som är cirka 40 % större än Danmark) i de båda länderna så är det 
drastiskt mycket mer, men ser man till den existerande marknaden av prostitution i de båda länderna 
så blir andelen av offer liknande för de båda länderna (Cho et al, 2012, s. 67, 75). Bejakandet av 
prostitution i samhället anses öka efterfrågan vilket i sin tur ökar den sociala acceptansen av att köpa 
kvinnors och barns kroppar. Yen (2008) skriver:  
 

Den grundläggande orsaken för människohandel är efterfrågan på sexuella tjänster, utan 
efterfrågan skulle människohandel för sexuell exploatering upphöra. 

(Yen, 2008, s. 665) 
 
Yen (2008) citerar här en människohandelsaktivist och detta uttalande menar Yen (2008) resulterar i 
att betydelsen av efterfrågan på prostitution är en viktig del i ekvationen vilket resulterar i 
människohandel. Dessutom menar hon att citatet leder till två antaganden; för det första är det näst 
intill omöjligt att skilja mellan de sextjänster utförda av kvinnor som hamnat i prostitution på grund 
av människohandel och de som frivilligt gått in i branschen. För det andra så kommer kundens 
sexuella preferenser alltid att styra alla aspekter av handeln, även vilka typer av kvinnor som drivs in, 
om roten till människohandeln är efterfrågan (Yen, 2008, s. 665). Offren för människohandel är 
mestadels kvinnor som kommer från fattiga förhållanden och blir intvingade i att arbeta i prostitution 
i olika destinationsländer. Forskning, lagstiftning och rättsväsendet har enligt Yen (2008, s. 653) 
mestadels fokuserat på kvinnorna och hallickar, alltså tillförseln in i människohandeln, men glömt 
bort efterfrågan, alltså männen som köper sex av kvinnor i prostitution. Det anses därför lönlöst att 
med olika strategier endast attackera tillförseln (Yen, 2008, s. 655).  
 
I en undersökning i USA studeras hemsidan the USA Sex Guide, vilket är en online community, där 
män skriver om sin ”stora hobby”, vilket är att köpa sex. Upptäckten är att en överväldigande majoritet 
av männen eftertraktar unga tjejer och att det inte går att finna någon märkbar skillnad på de männen 
som köper sex av personer som ingått i prostitution frivilligt eller fallit offer för människohandel, detta 
tros vara på grund av att männen antingen inte vet eller inte bryr sig om hur kvinnan har hamnat där 
hon är. Vissa av männen skriver att kvinnan inte verkade glad när hon ”uppträdde”, att arbetsvillkoren 
inte alltid verkade vara schysta och att barn förekom på bordellerna. Männen kan också se tendenser 
av hallickar som verkade våldsamma men då fokuserar diskussionen på hur mannen skulle kunna 
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förbli trygg i situationen. Sammanfattningen av undersökningen visar att männen på hemsidan har 
stor kunskap om människohandel för sexuell exploatering men att det inte hindrar dem från att köpa 
sex och inte heller när de misstänker att kvinnan i prostitution inte var där av egen vilja (Shapiro, 
2015, s. 481-483). Då marknaden för människohandel är lyhörd gentemot vad kunderna önskar så 
tycks efterfrågan på oskulder eller ”rena tjejer” driva handeln med barn framåt (Yen, 2008, s. 667).  

3.2.2	Drivkrafter	bakom	efterfrågan		
Först och främst är det viktigt att klargöra vad forskning menar att efterfrågan är. Enligt Raymond 
(2004) kan efterfrågan ses som att göra anspråk på något som är berättigat. Det går också i 
ekonomiska termer att se på efterfrågan som begäret efter att äga något med möjligheten att köpa det. 
Raymond (2004) hävdar vidare att efterfrågan har ett tydligt genus och detta är manligt, men inte 
manligt som i biologiska termer utan manligt som i ett beteende (Raymond, 2004, s. 1158-1159). 
Anledningar till varför människohandel existerar går självklart inte att endast begränsas till den 
manliga efterfrågan. Det har också att göra med nationell och internationell ekonomisk politik, 
globalisering, organiserad sexindustri, kvinnlig fattigdom, militär närvaro på olika platser runt om i 
världen och bristen på jämställdhet för kvinnor. Dock argumenterar många forskare och aktivister för 
att den manliga efterfrågan är den största anledningen till varför prostitutionsmarknaden expanderar, 
utan efterfrågan skulle prostitution inte vara lönsam för hallickar, rekryterare och människohandlare 
vilka för in kvinnorna i människohandel (Raymond, 2004, s. 1160).  
 
Enligt Yen (2008) kan det konstateras att män köper sex i alla länder. Detta menar Yen kan tolkas som 
en indikation på att det anses som ett socialt acceptabelt och normalt manligt beteende. Samhälleliga 
föreställningar om maskulinitet och grupptryck resulterar i ett accepterande av att sexköp är en del av 
det manliga beteendet (Yen, 2008, s. 668). I en studie som undersöker the USA Sex Guide kan 
resultatet utläsa att männen använder orden ”player”, ”stud” eller ”powerful”, för att beskriva män 
som köper sex (Shapiro, 2015, s. 481). Ett exempel på hur den sociala påverkan kan se ut är den 
allmängiltiga acceptansen hos Thailändska män att gå till personer i prostitution som en sorts manlig 
ritual och gemenskap, eller att män på svensexor besöker strippklubbar och personer i prostitution 
(Yen, 2008, s. 669). Raymond (2004) hävdar att regeringar, icke-statliga organisationer och andra 
aktörer menar att efterfrågan på prostitution och sexköp alltid kommer att vara förankrade i samhället 
eftersom ”män kommer att vara män” (Raymond, 2004, s. 1156).  
 
Det bör poängteras att det finns en variationsbredd av männens egna åsikter och tankar kring sexköp 
och prostitution. I en diskursiv psykologisk undersökning genomförd av Crossley och Lawthom i 
Storbritannien har det bland män lokaliserats tre framträdande mönster gällande deras syn på sexköp 
och formande av identiteter. Den första synvinkeln var att man ställde sig positiv till sexköp, där det 
hävdades att kvinnorna alltid hade ett val och att människohandel som fenomen i många fall var 
överdrivet av abolitionister. Den andra synvinkeln pekade på att behovet av sexköp var så pass stort att 
det blev ett slags nödvändigt ont. Dessutom trodde männen att det minskade risken för våldtäkter. 
Den tredje synvinkeln menade att sexköp var exploaterande och att kvinnorna var offer. 
Undersökningen kunde också se ett mönster av män som ansåg att de gick till kvinnor i prostitution 
för att göra saker med dem som ”riktiga kvinnor” inte vill utföra (Crossley & Lawthom, 2014, s. 277, 
273). Crossley och Lawthom problematiserar även identitetsskapandet hos männen att vara något mer 
än bara det samhället formade dem till. Sociala, kognitiva och biologiska faktorer var också något som 
spelade in (Crossley & Lawthom, 2014, s. 267).  I en studie utförd i USA där Farley et al. (2011) 
intervjuade och jämförde 101 män som köpte sex och 100 män som inte köpte sex visar resultatet att 
personerna som köper sex upplevde paradoxala känslor inför köpet och upplever tveksamhet och 
skuld både före och efter (Farley et al, 2011, s. 4).  
 
Det argumenteras för att de som köper sex får utlopp för ilska och känner att de kan utöva en ultimat 
makt över en annan person (Yen, 2008, s. 672). I Farleys et al. (2011) studie intervjuas 201 män varav 
hälften har köpt sex och den andra hälften inte har köpt sex. Det ses en tydlig skillnad i både 
brottsregister och i männens kvinnosyn. Männen som uppger att de köpt sex har ett större 
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brottsregister och var mer benägna att utföra brott som var kvinnovåldsrelaterade. Männen som köpt 
sex uppger i större utsträckning att de våldfört sig sexuellt gentemot kvinnor jämfört med de männen 
som uppger att de inte köpt sex. Ett tydligt mönster som framkommer är att männen uppskattar 
känslan av makt de känner gentemot personen i prostitution. Slutligen går det att se att männen som 
köpt sex konsumerar pornografi i större utsträckning än männen som inte köpte sex (Farley et al, 
2011, s. 4).  

3.2.3	Strategier	för	att	minska	efterfrågan	
Vilka metoder har undersökts och ansetts effektiva i att minska efterfrågan? Majoriteten, 88 %, av de 
201 män som deltog i Farleys et al. (2011) studie (där respondenterna antingen hade köpt sex eller 
aldrig hade köpt sex) uppger att det mest effektiva sättet att avstå från sexköp vore att hamna på en 
lista för sexualförbrytare. Den minst verksamma metoden är utbildningsprogram (Farley et al, 2011, s. 
5). Till skillnad från Farleys et al. (2011) undersökning så hävdar Yen (2008) att utbildningsprogram 
visst är ett effektivt sätt för att få män att sluta köpa sex. I Filippinerna genomfördes ett 
utbildningsprojekt där unga filippinska män och lastbilschaufförer skulle ”omskolas” för att på så sätt 
kunna minska efterfrågan på prostitution och förmedla kunskap om människohandel. Organisationen 
CATW (Coalition Against Trafficking in Women) vilka anordnade detta projekt kunde i 
diskussionsgrupperna se en ökning av männens kunskap och många gav själva förslag på hur de kunde 
ändra attityder och beteenden. En liknande utbildning genomfördes i San Fransisco och där såg 
polisen en tydlig skillnad hos personer som köpt sex. Endast 18 stycken blev åter gripna för att ha köpt 
sex av de 2200 män som deltagit på kursen. För de män som är återkommande köpare har 
utbildningscenter sett att inte endast utbildning hjälper, däremot gör hårdare straff det i kombination 
med böter, rehabiliteringsprogram för sexmissbruk och rådgivningstjänst (Yen, 2008, s. 675, 677).  
 
Genom bevakning av brottsliga nätverk som sysslar med människohandel har svensk polis upptäckt 
att människohandlare håller sig borta från Sverige. Detta på grund av att vinsterna är mindre här 
vilket enligt Shapiro (2015) skulle kunna härledas till den svenska sexköpslagen (Shapiro, 2015, s. 
492). I den Australiska staden Victoria legaliserades prostitution 1984 med tanken om att detta skulle 
minska den organiserade brottsligheten och ta ett slut på barnprostitution och människohandel. 
Tyvärr slog resultatet inte ut så som man hade önskat. Människohandeln ökade då legaliseringen 
tycktes stimulera efterfrågan, detta krävde en stadig tillförsel av kvinnor in i sexindustrin. Dessutom 
blev det svårare att skilja på frivillig prostitution och människohandel och arbetsvillkoren tycktes inte 
bli bättre för personerna i prostitution (Yen, 2008, s. 680-681). Abolitionister förespråkar att 
prostitution ska ses som ett brott mot personer i prostitution. De menar att sexköp är omöjligt att 
skilja från objektifieringen av kvinnor och det våld som medföljer. De som däremot förespråkar en 
legalisering av prostitutionsmarknaden menar att ett kriminaliserande av prostitution ofta blir ett 
våldförande mot de mänskliga rättigheterna då personer i prostitution vägras lika behandling under 
lagen på grund av deras sysselsättning (Shapiro, 2015, s. 485-486).  

3.2.4	Utgångspunkt	från	teori	och	tidigare	forskning	
Teorier och tidigare forskning är en viktig grund för utformandet av intervjuguiden och analysen. Både 
teorierna och den tidigare forskningen har tagits lika stor hänsyn till och använts som det teoretiska 
ramverket.  
 
Den liberalfeministiska- och den radikalfeministiska teorin ställer sig på var sin sida i debatten om 
prostitutionens roll för kvinnorna. Då efterfrågan på prostitution är uppsatsens ämne är det viktigt och 
grundläggande att se hur respondenterna ställer sig i frågan angående prostitutionens roll och 
påverkan. 
 
Den tidigare forskningen verkar kunna dra likhetstecken mellan just efterfrågan på prostitution och en 
ökning av människohandel. Efterfrågan kan ses i samband med lagstiftning som antingen ökar eller 
minskar prostitutionsmarknaden. Dock finns det indikationer på att frivilligt prostituerade väljs 
företrädelsevis framför offer för människohandel, det kan ses i exemplet mellan Danmark och Sverige. 
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Samtidigt verkar männen som utgör efterfrågan inte skilja på frivilligt prostituerade och offer för 
människohandel i rapporten som Shapiro (2015) skrivit.  
  
Den tidigare forskningen pekar på att det som bidrar till efterfrågan på prostitution kan vara en 
objektifierad kvinnosyn, även normer om maskulinitet kan vara ytterligare en faktor som skulle kunna 
öka efterfrågan. Den forskning som valts för denna uppsats pekar också i riktning mot att 
konsumerande av pornografi och legalisering av prostitution kan öka efterfrågan för sexköp och bör 
problematiseras i relation till människohandel. Det verkar också som att efterfrågan på sexköp inte 
bara relateras till att offer för människohandel tycks öka i de länder där efterfrågan uppmuntras 
genom legalisering, utan också påverkar vilka typer av kvinnor som förs in i marknaden, inte minst 
påverkas åldern på kvinnor vilken rör sig nedåt i åldrarna. Sverige har en speciell lagstiftning där 
efterfrågan stryps och polis ser tendenser till att hallickar inte vill etablera sig här, detta till trots finns 
det fortfarande en efterfrågan på sexköp i Sverige, 7,5 % svenska män uppger att de någon gång har 
köpt sex. På dessa grunder är det rimligt att anta att lagstiftning är ett kraftfullt verktyg men inte den 
enda metoden för att minska efterfrågan på prostitutionsmarknaden.  
 
Huruvida efterfrågan på bästa sätt kan påverkas finns det lite delade meningar. Vissa forskare hävdar 
att utbildningsprojekt är effektivt för att stävja efterfrågan, andra menar på att det inte är så fullt 
effektivt. Något som återkommer är att individer uppger att de skulle undvika sexköp vid offentlig 
utskämning. På en samhällsnivå verkar lagstiftning i en abolitionistisk modell mot prostitution vara 
ett effektivt sätt att göra marknaden mindre eftertraktad.  
 
Dessa utgångspunkter har legat till grunden för den intervjuguide som sammanställts och använts för 
de organisationer och myndigheter som intervjuats. Begrepp som maskulinitet, kvinnosyn, pornografi, 
prostitution som exploaterande eller arbete, lagstiftning och påverkansarbete problematiseras och 
ifrågasätts i den svenska kontexten.  

4 Metod 
Denna del behandlar hur val av ämne växt fram hos uppsatsförfattaren, urvalet av respondenter, hur 
datamaterialet har bearbetats och även uppsatsförfattarens roll i processen.  

4.1	Val	av	ämne	
När kandidatprogrammet i Internationellt Arbete inleddes hade uppsatsförfattaren en önskan om att 
ämnet för c-uppsatsen skulle beröra människohandel för sexuell exploatering. Den exakta 
utgångspunkten var däremot oklar. Anledningen till denna starka visshet om uppsatsämne springer ur 
författarens intresse för mänskliga rättigheter och människohandel. Därav fanns det en förförståelse 
för problematiken kring dessa frågor. Detta kan ses på både gott och ont. Det fanns en kunskap inom 
området, samtidigt kunde denna kunskap leda till att uppsatsförfattaren inte förhåller sig neutral till 
ämnet. För att undvika att hamna i denna fälla kontaktades Meghan Donevan, som är kontaktperson 
för akademiskt arbete på organisationen Freethem, för att bolla idéer och tankar om hur en uppsats 
kring människohandel skulle kunna se ut. Meghan har mångårig erfarenhet på området och belyste 
intressanta aspekter. Hon var ett viktigt bollplank för att sålla bland möjliga infallsvinklar. Meghan 
blandades inte in i vilket sätt efterfrågan skulle angripas. På grund av detta valdes Meghan ut för 
intervju vid ett senare skede eftersom hon inte var informerad om det exakta valet av ämne. 
Efterfrågan valdes istället utifrån en informationsvideo som Länsstyrelsen Stockholm producerat i 
samband den kartläggning som gjorts över prostitutionen i Sverige år 2014 (Youtube, 
LänsstyrelseSTHYT, 2016). Arbetet presenteras av Amanda Netscher vilken arbetar som 
utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm. I slutet av videon omnämns efterfrågan i en enda 
mening. Amanda framhåller vikten av att hitta sätt att motarbeta efterfrågan i arbetet mot prostitution 
och människohandel. Uppsatsförfattaren tyckte sig inte kunna se någon tydlig uppmärksamhet på 
efterfrågans roll i den internationella debatten om människohandel och även i en svensk kontext 
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tycktes den inte särskilt framträdande. Intresset att undersöka vad aktörer som arbetar med 
människohandel anser om efterfrågans betydelse växte fram. I kursen ”teorier i globala studier 7,5 hp” 
fick uppsatsförfattaren möjligheten att gå igenom tidigare forskning på området vilket utgör grunden 
för den tidigare forskningen i denna uppsats.  
 
För att förstå efterfrågans betydelse har semistrukturerade intervjuer genomförts med personer 
verksamma inom civilsamhället och svenska myndigheter, vilka genom olika infallsvinklar arbetar 
med frågor som rör människohandel. Eftersom det rör sig om kvalitativ data som samlats in är syftet i 
första hand inte att göra anspråk på att täcka hela området av det civila samhället och myndigheter. 
Materialet som samlats in berör djupgående, flerdelade frågeställningar och därför passar inte 
enkätundersökningar eller frågeformulär. Intervjuer är däremot en bra metod då det rör sig om 
känsliga frågor och det finns ett behov av privilegierad information som nyckelpersoner inom dessa 
sektorer troligtvis besitter (Denscombe, 2009, s. 232-233). Därav har metoden intervjuer valts. Det 
som är nackdelen med intervjuer som metod är att resultatet inte blir lika brett och heltäckande. När 
det gäller vilken sorts intervju som valts för denna typ av undersökning är semistrukturerade att 
föredra då forskaren inte vill styra samtalet alltför mycket vilket hade kunnat vara fallet vid 
strukturerade intervjuer (Denscombe, 2009, s. 234). Intervjuerna tog avstamp i den tidigare 
forskningen, teorier och uppsatsens frågeställningar genom att temaområden lokaliserades med 
stödfrågor att utgå ifrån under själva intervjuerna.  
 
Det första området som täcktes i intervjun var grunder till efterfrågan och i den delen ställdes frågor 
angående maskulinitetsnormer, objektifierad kvinnosyn, pornografi, hur Sveriges lagstiftning 
påverkar efterfrågan och vilka som köper sex i Sverige. Den första delen var alltså till för att se vilka 
faktorer som respondenterna kunde lokalisera som orsaker till att en efterfrågan på prostitution finns i 
samhället. Den andra delen av intervjun ställde frågor om prostitutionens koppling till 
människohandel i Sverige. Respondenterna fick frågor gällande efterfrågans påverkan. De fick även 
frågor gällande prostitution och huruvida de kunde se det som ett arbete eller inte. De fick även frågor 
gällande om det kunde se att sexköparnas preferenser på kvinnor påverkade människohandeln i 
Sverige. Den andra delen av intervjun syftade till att undersöka vilken feministisk teori 
respondenterna ställde sig emot och se vilka kopplingar respondenterna kunde dra mellan efterfrågan 
på prostitution och människohandel. Den tredje och sista delen av intervjun rörde vilka åtgärder 
respondenterna trodde var bra och effektiva för att bekämpa efterfrågan ur ett svenskt perspektiv. Den 
sista delen syftade till att lokalisera vad aktörer på fält tror är verksamma verktyg för att samhället ska 
se en minskning i efterfrågan på prostitution. Intervjuguiden finns bifogad som appendix längst bak i 
denna uppsats. Väl värt att tänka på är att intervjuerna var som det nämnts tidigare 
semistrukturerade, därför har inte alla respondenter fått exakt likadana frågor. Detta kan ses som en 
nackdel då svaren inte alltid går att jämföra med varandra såsom om denna uppsats hade använt sig av 
exempelvis frågeformulär. Men intervjuerna utfördes inte med intentionen för att statiskt rada upp 
fakta utan för att förstå tankemönster. Därav följde intervjuerna inte intervjuguiden i strikt ordning 
utan följde istället den intervjuades tankar och idéer som uppkom under samtalet.  

4.2	Urval	av	respondenter		
Respondenter har valts utifrån den kunskap och de insikter de tros inneha och därför har inte ett 
slumpmässigt urval genomförts. Syftet med studien är inte att generalisera resultatet utan att förstå 
hur nyckelpersoner vilka arbetar med människohandel tänker kring de frågor som studien ställer 
(Denscombe, 2009, s. 251). Huruvida de som intervjuats bör betraktas som informanter eller 
respondenter i denna studie är en fråga som inte har ett helt enkelt svar. När personer deltar i studier 
enbart för den information de kan ge bör de klassas som informanter. När personer deltar i studier för 
att förstå deras egna tankar och idéer om hur saker och ting ligger till bör de klassas som respondenter 
(Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014, s.152-153). Denna studie har ställt frågor där den intervjuade både 
skulle kunna ses som informant eller respondent. Att dra en skarp skiljelinje mellan de båda 
begreppen blir besvärligt när de kan samverka sida vid sida om varandra. Då majoriteten av de frågor 
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som ställts rör sig om komplexa samhällsproblem där ren och skär fakta inte finns att tillgå kommer 
studien till hands att benämna de intervjuade som respondenter.  
 
Ett krav var att respondenten ifråga skulle arbeta för en svensk myndighet eller organisation som 
arbetade mot människohandel, detta för att en expertis kring området ansågs grundläggande för att 
kunna förstå och svara på frågorna. Civilsamhället definieras av den svenska staten som något skiljt 
från hushåll, stat och marknaden där allt från nätverk, ideella föreningar och trossamfund har sin plats 
(Regeringen, 2016). Aktörer inom icke-statliga organisationer och trossamfund inom det civila 
samhället angriper troligtvis frågan om människohandel utifrån andra synvinklar än vad aktörer inom 
myndigheter gör och därför skulle det vara intressant att få med olika aspekter på samma problem, 
utan att för den skull försöka göra en generalisering vilket uppsatsen inte syftar till.  
 
Både ett subjektivt urval har gjorts och även ett urval av den så kallade snöbollseffekten (Denscombe, 
2009, s.37-38). Alla organisationer från det civila samhället har valts ut för att de finns med i 
plattformen Civila Sverige mot människohandel (Människohandel, 2016). Den första organisationen, 
Freethem, som valdes ut hade uppsatsförfattaren kännedom om sedan tidigare på grund av att de 
arbetar för att informera skolelever om människohandel. Maria Ahlin valdes ut för sin sakkännedom 
på området. Den andra organisationen, Talita, valdes ut för att Meghan Donevan som är 
kontaktperson för akademiskt arbete på Freethem även arbetar för Talita och berättade om arbetet 
organisationen har. Den tredje organisationen RealStars valdes ut i egenskap av att de sitter med i 
plattformen Civila Sverige mot människohandel, Malin Roux Johansson som är grundare till RealStars 
sitter även med i Europaparlamentets plattform för civilsamhället. 
 
När det kommer till val av myndigheter så valdes Länsstyrelsen Stockholm ut med tanke på det 
uppdrag de har av regeringen att verka mot människohandel och prostitution i Sverige. Petra Tammert 
Sidefors som var en av respondenterna på Länsstyrelsen Stockholm berättade om Johan Christiansson 
som arbetar i egenskap av länskordinator mot människohandel för socialen och polisen, därför valdes 
han också ut som en respondent till intervjun. Under själva intervjun som genomfördes med Petra 
Tammert Sidefors berättade hon om sin kollega Endrit Mujaj som arbetar som utvecklingsledare för 
prostitution och människohandel, därför intervjuades även han i egenskap av den kompetens han 
besitter.  

4.3	Uppsatsens	valda	aktörer	
Här kommer en kort beskrivning av uppsatsens valda aktörer och vilka organisationer eller 
myndigheter de arbetar för. Respondenterna har valt att inte vara anonyma. En av respondenterna 
ville läsa igenom resultatet innan denne godkände att medverka med sitt namn. Respondenterna 
kommer i den ordning som de intervjuades.  
 
Malin Roux Johansson, RealStars 
Malin Roux Johansson intervjuades den 19 april 2016 via telefon. Roux Johansson är verksamhetschef 
och grundare för den civila, ideella organisationen RealStars som grundades 2010. Roux Johansson 
sitter även med EU:s plattform för civilsamhället under EU-kommissionen. RealStars arbetar för att 
utrota människohandel för sexuella ändamål och gör detta genom kampanjer och opinionsbildning. 
RealStars fokuserar på efterfrågan och arbetar både nationellt men också inom EU och verkar för en 
sexköpslag inom EU.  
 
Petra Tammert Sidefors, Länsstyrelsen Stockholm 
Petra Tammert Sidefors intervjuades den 22 april 2016 på Länsstyrelsen Stockholm. Tammert 
Sidefors arbetar som utvecklingsledare mot prostitution och människohandel under Länsstyrelsen 
Stockholm. Länsstyrelsen Stockholm är en regional myndighet med det nationella uppdraget att 
samordna arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige, uppdraget har de haft från 
regeringen sedan 2009.  
 



Lovisa	Fundell	
	
	

	 13	

Endrit Mujaj, Länsstyrelsen Stockholm 
Endrit Mujaj intervjuades den 22 april 2016 på Länsstyrelsen Stockholm. Mujaj arbetar likt Tammert 
Sidefors som utvecklingsledare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen Stockholm. 
Länsstyrelsen Stockholm är en regional myndighet med det nationella uppdraget att samordna arbetet 
mot prostitution och människohandel i Sverige, uppdraget har de haft från regeringen sedan 2009.  
 
Meghan Donevan, Talita 
Meghan Donevan intervjuades den 25 april 2016 via Skype. Donevan arbetar som stödperson på den 
ideella föreningen Talita. Talita erbjuder stöd till kvinnor som utsatts för prostitution och 
människohandel genom skyddat boende, traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och 
utslussning till eget boende och studier/arbete. Donevans uppdrag är att stödja kvinnorna på olika 
sätt, bland annat genom att besöka myndigheter tillsammans med dem eller hålla stödsamtal. 
 
Maria Ahlin, Freethem 
Maria Ahlin intervjuades den 27 april 2016 på Freethems huvudkontor i Uppsala. Ahlin är 
generalsekreterare för den civila organisationen Freethem som startades 2008 av denne genom ett 
projektarbete på gymnasiet och idag finns organisationen även i Österrike, Norge och Tyskland. 
Freethem arbetar för att förebygga människohandel för sexuella och andra ändamål genom 
opinionsbildning för att påverka efterfrågan.  
 
Johan Christiansson, Socialtjänsten och polisen 
Johan Christiansson intervjuades den 28 april via telefon. Christiansson har under perioden 2009-
2015 arbetat med KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) i Stockholm vilket är ett psyko-socialt arbete för 
personer som köper sex. KAST är en verksamhet inom socialförvaltningen och är icke-
myndighetsutövande. Sedan i september 2015 arbetar Christiansson som regionskordinator mot 
människohandel med Stockholmsstad som arbetsgivare, han arbetar halvtid i Stockholm på 
socialjouren och halvtid på polisen för sektionen mot grov, internationell, organiserad brottslighet.  

4.4	Datainsamling	och	bearbetning	
Alla respondenter kontaktades via mejl med förfrågan om deltagande i uppsatsen till hands. 
Respondenterna försågs med en grundsyn om uppsatsens syfte, hur intervjun skulle gå till och hur 
länge den beräknades hålla på. Respondenterna fick också veta att de närhelst skulle kunna avbryta 
intervjun utan att uppge skäl och att de naturligtvis fick vara anonyma om de önskade. 
Respondenterna fick också veta att intervjun skulle spelas in om godkännande fanns från dennes sida 
för att lättare kunna analysera materialet efteråt. All denna information fick respondenterna även 
ännu en gång under själva intervjusituationen vilket är av yttersta vikt för att bibehålla 
forskningsetiken (Denscombe, 2009, s. 198-200). Respondenterna föreslog själva var intervjun skulle 
hållas vilket kan ha ökat känslan av säkerhet och lugn hos respondenterna. Tre av intervjuerna hölls 
via telefon och Skype på grund av distans. Intervjuerna hölls mellan den 19-28 april år 2016 och 
varade mellan 35-55 minuter. Under själva intervjun ställdes först bakgrundsfrågor om namn, rollen 
personen i fråga hade inom organisationen/myndigheten och hur arbetet var kopplat till 
människohandel. Detta gjordes dels för att dessa fakta är viktig men också för att lätta upp stämningen 
och få respondenten att känna sig avslappnad. Intervjufrågorna som ställdes var i princip likadana 
med viss variation på hur samtalet fortlöpte för alla respondenter och sessionen avslutades med att 
tillfråga respondenten om denne hade något mer att tillägga eller säga som den inte fört fram under 
intervjun och de tackades för medverkan. Detta anses som ett bra och effektivt sätt att avsluta en 
intervju (Denscombe, 2009, s. 256-267). Skriftligt godkännande för att medverka på intervjun 
genomfördes inte. Detta kan ses som en svaghet men respondenter fick i både i informationsbrevet 
och i början av intervjun en fullvärdig information om vad som skulle hända och på vilket sätt 
intervjun skulle gå till. 	
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Intervjuerna transkriberades och lästes sedan igenom noggrant flera gånger för kodning och 
tematisering för att till sist summeras i resultatdelen. Kodningen genomfördes utefter den så kallade 
datadrivna kodningen vilket innebär att materialet läses med ett öppet sinne och låter koderna formas 
fritt utifrån en lusläsning av texten (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 50). Under kodningen så 
hittades nyckelord vilka troddes ha relevans och skrevs ner i marginalen. Dessa koder formades till så 
kallade teman, vilket är större idéer och formationer av de små koderna som tidigare lokaliserats i 
texten (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 65). Teman som var återkommande och relevanta för 
uppsatsens syfte var bland annat vilka konsekvenser legalisering av prostitution får på 
människohandeln och hur både prostitution och människohandel är starkt kopplat till våld och 
ojämlikhet. De teman som återfanns sattes in under de tre frågeställningarna.  

4.5	Reflektion	som	forskare	
Uppsatsförfattaren reflekterade över att frågor som sexköp kan te sig känsliga att prata om i en 
intervjusituation då respondenten skulle kunna bli generad, speciellt om respondenten är av det 
motsatta könet (Denscombe, 2009, s. 245). Men eftersom respondenterna är i intervjusituationen i 
kraft av sitt ämbete och troligtvis diskuterat dessa ämnen förut, drogs slutsatsen att intervjun skulle 
kunna hållas på en professionell nivå. För att motverka att respondenterna kände sig obekväma hölls 
intervjuerna på platser som respondenten själva valt. I efterhand har uppsatsförfattaren även 
reflekterat över att det än mer borde tydliggjorts att respondenterna svarade utifrån sina egna 
erfarenheter och åsikter, inte utifrån dennes arbetsplats officiella åsikter. Detta var något som 
behövdes förtydligas under intervjuernas gång under de tre första intervjuerna och klargjordes tydligt 
från början i de tre sista intervjuerna. Detta kan ha påverkat respondentens svar och tas med i 
beräkningen när resultatet sammanställs och analyseras.  

5 Resultatredovisning 
Detta kapitel redovisar resultatet utifrån de tre frågeställningarna, vilka är: Hur förklaras efterfrågan 
som ett exempel på sambandet mellan prostitution och människohandel i Sverige? Vilka drivkrafter 
identifieras bakom efterfrågan på prostitution i Sverige? Vilka strategier förespråkas för att minska 
efterfrågan på prostitution? Detta har gjorts utifrån erfarenheter hos personer verksamma inom det 
civila samhället och svenska myndigheter. Under varje forskningsfråga har olika teman återfunnits i 
och med bearbetningen av resultatet som anses värda att belysa. 

5.1	Samband	mellan	prostitution	och	människohandel	i	Sverige	
Detta stycke beskriver de samband som respondenterna ser mellan prostitutionen och 
människohandel i Sverige med efterfrågan som den bidragande faktorn. Respondenterna diskuterar 
sexköpslagens uppkomst med utgångspunkt i att prostitution är ett uttryck för våld och ojämlikhet, 
dess påverkan på prostitution i Sverige och hur det har påverkat människohandeln att minska i 
relation till hur det ser ut i länder såsom Nederländerna, Belgien och Tyskland. Respondenterna 
problematiserar legaliseringen av prostitution i samband med människohandel i övriga EU-länder och 
dess syn på den ”frivilliga” prostitutionen. Vissa av respondenterna uttrycker en oro över att Sverige 
inte har hängt med på hur prostitution ter sig i dagens samhälle utan fortfarande har en bild av 
prostitution som en gatuföreteelse. Alla respondenter ser både prostitution och människohandel som 
problematiska, huruvida det är ”frivilligt” eller ej, då båda drivs av efterfrågan på prostitution. 
Efterfrågan att kunna köpa en annan människas kropp blir den största boven i dramat som 
sammanlänkar prostitutionen och människohandeln.  

5.1.1	Efterfrågan	är	den	största	boven	i	dramat	
Bland respondenterna råder konsensus om att begreppen prostitution och människohandel är starkt 
sammanlänkade med varandra, det ena kan inte verka utan det andra. Tammert Sidefors pekar på att 
Sveriges officiella ställning är att man inte gör någon skillnad mellan prostitution och 
människohandel. När hon tillfrågas varför det är så svarar hon att det allt som oftast finns med 
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kopplare i bakgrunden och att de flesta utnyttjas. Hon förklarar vidare att de flesta kvinnor som 
befinner sig i så kallad frivillig prostitution inte har sitt ursprung från Sverige och att sannolikheten att 
de kommit hit på eget bevåg är liten. Detta anses vara fallet då kvinnorna kommit hit genom någon typ 
av organisatör och troligtvis inte heller skriver annonserna själva. Donevan berättar att fattigdom 
ibland beskrivs som en push-faktor som kan verka till att kvinnor faller offer för människohandel. 
Ändock menar hon att alla de kvinnor som hamnar i prostitution inte är där på grund av 
människohandel, det kan finnas andra faktorer som driver in en kvinna i prostitution, oavsett måste 
efterfrågan jobbas på då det alltid kommer finnas olika former av utsatthet. Även Tammert Sidefors 
menar på att fattigdomen är det som ofta driver in kvinnor till människohandel, men att efterfrågan på 
prostitution är det som leder till att de utnyttjas för sexuella ändamål. Hade det funnits en efterfrågan 
på att plocka sten hade kvinnorna utnyttjas för det, men då efterfrågan på sexuella tjänster är stark blir 
prostitution slutdestinationen. Ahlin (2016) uttrycker sig följande gällande kopplingen mellan 
prostitution och människohandel: 
 

Människohandel är bara en organisering av prostitutionen. Det är prostitutionen det handlar 
om. Om du har blivit människohandlad in i det eller om du har blivit intvingad i det på 
grund av fattigdom eller om det är ett uttryck för att återfå kontroll av det övergrepp du 
utsattes för, it doesn’t matter. Slutklämmen här är fortfarande prostitution.  

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 
Både Tammert Sidefors, Roux Johansson och Ahlin beskriver människohandeln som en stor marknad 
där köparen av människan i prostitution spelar den centrala rollen. Ahlin ger liknelsen om 
människohandel som likt en lastbil kör runt med människor till en destination vilket är prostitutionen. 
Att lastbilen körs runt är inte problemet i sig utan destinationen som frågar efter varorna i lastbilen, 
efterfrågan, det är det som gör det lönsamt för människohandlarna och hallickarna att köra bilen. 
Tammert Sidefors menar att det är efterfrågan som styr handeln och gör det lönsamt att vara 
människohandlare. Ahlin berättar om den lagliga prostitutionen i Tyskland och att det sker 1,2 
miljoner sexköp om dagen men att det inte finns så många som frivilligt vill utföra dessa, därför blir 
det ett gap som man tvingar människor in i för att tillfredsställa efterfrågan. Donevan beskriver att 
många av de kvinnor som blivit människohandlade till Sverige men lyckats fly och sedan kommit in på 
det skyddade boendet Talita är oerhört oroliga för att bli hittade av sina hallickar. Men Donevan 
menar på att hallickarna inte är beroende av samma kvinnor utan vet att de kommer få tag på nya då 
efterfrågan är så stor, dessutom kan nya kvinnor vara att föredra då lusten efter att testa nytt finns hos 
köparna. När det finns en efterfrågan och inte tillräckligt med tillgång finns det en stor potential för 
vinst. Även Christiansson pekar på att det finns en tydlig koppling mellan prostitution och 
människohandel då det är mycket pengar att tjäna. Marknaden är svår att avslöja om inte resurser 
läggs på det enligt Christiansson.  
 
Mujaj menar att människohandel och prostitution inte går att särskilja på grund av den efterfrågan 
som driver de båda, ändock om det är två olika brott inför lagen. Han förklarar vidare att mannen som 
köper sex må vara helt ointresserad av huruvida kvinnan är där av fri vilja eller inte. Mujaj berättar att 
efterfrågans roll är helt avgörande i människohandeln och han själv har sett att det stämmer. Mujaj 
(2016) säger följande om sambandet mellan prostitution och människohandel: 
 

Det finns en koppling och den kopplingen stavas efterfrågan. Det är väldigt viktigt, jag har 
sagt det 70 gånger, det är något jag tror på vilket underlättar mitt arbete. Jag ser att analysen 
stämmer, det är inte bara ett direktiv jag följer eller för att svensk lag säger att det är så. Men 
jag tror att det gäller rent generellt för människor som jobbar med den här frågan i Sverige 
att det blir lättare att jobba med det utifrån perspektivet då det man ser i det praktiska 
arbetet stämmer. De hänger ihop, efterfrågan är nummer ett bov i drama.  

(E. Mujaj, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 
 
När respondenterna blir tillfrågade huruvida efterfrågans, alltså köparnas, preferenser på kvinnor styr 
människohandeln blir svaren blandade. Ahlin och Donevan ställer sig jakande till frågan. Donevan 
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drar en parallell till Nederländerna där man kan gå till olika gator beroende på vilken typ av kvinna 
man vill köpa. Hon spinner vidare på liknelsen om en restaurang där man serverar olika typer av mat 
för att tillfredsställa olika kunders behov och att många inom sexindustrin vill testa något nytt för att 
få en kick. Men hon är noga med att poängtera att det är hennes gissning. Hon vill också framhålla att 
prostitutionen även styrs av en viss rasism där tanken om att exempelvis asiatiska kvinnor ska vara 
mildare och mer feminina, de rasistiska stereotyperna som finns påverkar sexköpen. Christiansson 
tycker sig inte kunna se att att preferenser påverkar människohandeln märkbart utan att det mer 
handlar om att den fattiga världen säljer det sista de har för att kunna försörja sig och att marknaden 
följer andra regler. Dock uttrycker han en vanmakt över att marknadens skepnad förändras snabbt och 
i kombination med dess ljusskygga natur så ligger socialarbetare ofta många steg efter hur det 
utvecklas. Det han däremot ser är att unga tjejer är väldigt eftertraktade på marknaden. Tammert 
Sidefors vet inte huruvida människohandeln påverkas av köparnas preferenser men framhåller att 
köparna har en enorm valmöjlighet att själva välja vilken kvinna de vill köpa sex av på eskortsidorna. 
Tammert Sidefors (2016) berättar: 
 

Alla annonser är upplagda som beställningar […] man kan kryssa i precis vad man vill ha, 
vilket är helt sjukt. Det är som att beställa ett par skor ungefär. Jag vill ha blå ögon, jag vill 
ha små bröst. Vilken nationalitet, allt finns ju där och då står oftast inte Rumänien, det står 
oftast Sydeuropa tror jag […] Det har verkligen utvecklats, hela Internet annons-delen. Men 
det har ju utvecklats som resten av samhället så det är ju egentligen inte så konstigt.  

(P. Tammert Sidefors, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 
 
Både Tammert Sidefors och Christiansson belyser att det sker en snabb utveckling av marknaden för 
människohandel. Ahlin uttrycker en frustration över att samhället inte förstår sig på denna typ av 
utveckling. Prostitutionen är inte en gatuföreteelse i Sverige som det var på samma sätt innan 
sexköpslagen infördes enligt Ahlin. Hon uppvisar en viss frustration över att samhället inte hängt med 
i utvecklingen där det idag går att sälja sig på mobil-appen ”Snapchat” för ett paket cigarretter. Hon 
pekar på att samhället håller fast vid bilden av glädjeflickan på hörnet som säljer sig för pengar.  

5.1.2	Den	”frivilliga”	prostitutionen	
Ytterligare en sak som binder prostitution och människohandel samman tycks enligt respondenterna 
vara tvång, inre eller yttre vilka båda är ett resultat av få valmöjligheter. Ahlin (2016) säger följande 
om den frivilliga prostitutionen: 
 

Ja frivillighet, alltså det är mätbart och det minskar och ökar beroende på hur mycket 
valmöjligheter man har. Så ibland kan det vara att vi människor tänker att är det tvång så 
måste det finnas en fysisk pistol, det måste finnas en människohandlare bakom eller en 
hallick, någon har tvingar in dig fysiskt i det här. Men majoriteten har ju inte haft den kedjan 
utan majoriteten är tvingade av omständigheterna. Det är osynligt tvång som inte vi tycker 
att vi kan se riktigt och då blir det svårare. 

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 
Ahlin, liksom Mujaj, menar att prostitution och människohandel faktiskt är två olika brott inför lagen, 
om det rör sig om människohandel måste olika rekvisit kunna uppfyllas för att få till en fällande dom. 
Rör det sig ”endast” om prostitution kan man inte döma en juridisk person för att ha tvingat en person 
in i prostitution och det går ju inte heller att ta fattigdomen till tingsrätten och försöka fälla den. Ahlin 
berättar vidare om en stor studie som gjorts med 900 personer i prostitution från nio olika länder och 
där uppger 90-95 % att de skulle ha lämnat om de haft något val. Tammert Sidefors menar också på att 
de flesta som befinner sig i prostitution förmodligen inte skulle vara där om de haft andra 
valmöjligheter. Vidare berättar hon att de flesta som befinner sig i prostitution i Sverige kommer från 
Rumänien, Bulgarien, Nigeria och så vidare, och kanske inte hade så mycket att välja på. Ahlin (2016) 
uttrycker sig följande om personer som hamnat i prostitution: 
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Så det är särskilt utsatta, sårbara personer som hamnar i prostitution. Det vore ju så nice om 
det inte vore så, om det vore så att det var ett uttryck för den fria viljan och allt vad det är, 
fantastiskt, då kan vi bara lägga ner allt och vara nöjda. Men så är det ju inte, så visar ju inte 
forskningen att det är. Då blir det en viktig fråga.  

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 
De respondenter som blir tillfrågade huruvida prostitution kan klassas som ett yrke eller inte uttrycker 
ett enhälligt nej. Christiansson refererar till sig själv som en pappa till tre döttrar och säger att han har 
väldigt svårt att klassa prostitution som ett yrke. Han säger själv att de kvinnor han har träffat i 
prostitution snarare är att beteckna som brottsoffer, inte yrkespersoner. Även Roux Johansson påstår 
att de flesta personer i prostitution inte skulle kunna klassa sig själva som entreprenörer. Hon menar 
att debatten där vissa hävdar att prostitution skulle gå att klassas som ett vanligt yrke härrör från 
myter som finns runtomkring oss i samhället. Donevan beskriver att många av de kvinnorna som 
kommer till Talita genom polisen ofta säger att de vill tillbaka till sina jobb så fort som det bara är 
möjligt och att de säger: ”Jag mår bra, jag vill det här”. När Donevan och hennes kollegor lyckats 
övertala kvinnan att stanna i en, två veckor kan ett förtroende byggas upp och kvinnorna vågar så 
småningom öppna sig och bekänner att de egentligen inte alls mår bra. Många har upplevt trauman, 
såsom sexuella övergrepp i barndomen när någon annan har tagit rätten över deras kropp, och många 
av kvinnorna tänker att de kan använda det nu då de tror att de förtjänar att prostitueras. Donevan 
(2016) berättar: 
 

Det finns alltid en orsak. Det finns inte en enda tjej jag någonsin har träffat som vill det här, 
som har haft ett jättebra liv och vill det här, nej. 

(M. Donevan, personlig kommunikation, 25 april, 2016) 

5.1.3	Legaliseringens	konsekvenser 
En majoritet av respondenterna ser ett samband mellan legalisering av prostitution och ökad 
människohandel, och gör jämförelser med andra Europeiska länder med legal prostitution. 
Christiansson reflekterar över att synen på prostitution kan vara kontextuellt utifrån olika perspektiv, 
där speciellt Nederländerna har en annorlunda syn på prostitution och belyser vikten av att föra en 
dialog mellan företrädare.  
 
Samtliga respondenter jämför någon gång under samtalets gång Sveriges sexköpslag mot övriga 
länders lagstiftning i Europa. Roux Johansson menar att sexköpslagen är det bästa instrument vi har 
för att skydda den som är i prostitution och som ett verktyg för polis att gripa in om de misstänker 
sexköp. Hon belyser att polisen inte alls har samma befogenheter att ingripa mot sexhandeln på 
bordeller i till exempel Tyskland, där måste starka bevis för att det handlar om människohandel 
finnas. Ahlin, men även Tammert Sidefors och Donevan, berättar om polisen i Stockholm som 
avlyssnat telefonsamtal från människohandlare där de diskuterade och sa att de fick skippa Sverige för 
att de sätter dit köparna. När ett land lagstiftar mot sexköp är det mycket mer komplicerat att bedriva 
seriös prostitutionsverksamhet, de har i Sverige i bästa fall fått till en lägenhet med sju personer enligt 
Ahlin.   
 
Mujaj menar på att de flesta människohandelsoffer som upptäcks, både i Sverige och utomlands, hittas 
inom ramen för det man brukar beteckna ”frivillig” prostitution. Han tar Tyskland som ett exempel 
och berättar om en räd som gjorts på en av Berlins största bordeller, några dagar innan intervjun för 
denna uppsats ägde rum. Polisen hittade kopplingar till Hells Angels och att flera av ägarna var 
misstänkta för människohandel. Mujaj belyser med tanke på detta svårigheterna att skilja den frivilliga 
prostitutionen och människohandeln åt då det senare ofta förekommer på de legala bordellerna. Mujaj 
fortsätter att berätta att han med Länsstyrelsen Stockholm reste på studiebesök till Amsterdam i ett 
utbyte med socialtjänst och polis och att han blev märkbart imponerad över de strukturer och 
hjälpcenter de satte upp för människohandelsoffer. Han fortsätter med att säga att det slog honom att 
de är illa tvungna att ha allt detta då de har en så stor andel offer. Dessa offer som har gått igenom 
exitprogram för att ta sig ur den illegala människohandeln går ibland tillbaka till prostitutionen för att 
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de mår dåligt, då är det inte någon hemlig och illegal verksamhet de går tillbaka till utan den lagliga 
”red light district”. Detta belyser ytterligare svårigheterna i att skilja den lagliga prostitutionen och 
människohandeln. Mujaj (2016) berättar: 
 

Jag tror det säger sig självt, legaliserar du någonting så signalerar du ju i ett fritt och liberalt 
samhälle att det är fritt fram vs om du kriminaliserar någon aspekt, någonstans tycker jag att 
det säger sig självt. Jag vill inte vara arrogant nog och säga att det räcker med den 
förklaringen, men går man och faktiskt kollar på hur det ser ut kommer man fram till det. 
Det var en stor ögonöppnare för mig att besöka specifikt Holland. 

(E. Mujaj, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 
 
Tammert Sidefors uttrycker en viss frustration över hur Nederländerna legaliserat prostitution men 
ändå inte klassar det som ett fullvärdigt arbete, det finns alltså en viss dubbelhet. Hon menar på att 
om ett land kan beteckna prostitution som ett riktigt yrke ska det vara på riktigt, skatt ska betalas och 
förmåner som pension borde vara något självklart. Men så är det inte, personer i prostitution får inte 
ta banklån och skulle någon köpa sex pratar man inte om det inför barnen, det finns stigmatisering 
trots legalisering.  

5.1.4	Våld	och	ojämlikhet	
Samtliga respondenter menar att prostitutionen i sig är ett uttryck för våld och ojämlikhet i samhället. 
Mujaj menar att den svenska synen håller att prostitution inte bara är en tjänst som kan köpas som 
andra tjänster i samhället, utan att det är mäns våld mot kvinnor. Han menar att statistiken pekar på 
att majoriteten av köparna är män och majoriteten av säljarna är kvinnor och att detta beror på 
ojämlikheten mellan könen. I analysen som togs fram inför sexköpslagens införande ses prostitution 
som ett uttryck för den ojämlikheten. Även Roux Johansson pekar på att sexköpet i sig bygger på en 
maktobalans då köparen har makten i relationen och när man går in och ser till själva sexköpet finns 
det ofta kränkningar, våld och övertramp inblandat. Tammert Sidefors, Mujaj, Christiansson och Roux 
Johansson drar sig alla till minnes att sexköpslagen var sprungen ur det fjärde jämställdhetsmålet ur 
kvinnofridsutredningen att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mujaj (2016) förklarar: 
 

Detta är inget isolerat från allt annat i samhället utan detta är en del av mäns våld mot 
kvinnor. Jag köper också den tolkningen […] Jag skulle säga att framgången med den här 
lagstiftningen är att det inte är någon moralisk grej, att sex är fel och därför är sexköp fel, 
utan att det är en helt annan ansats man har tagit. Att våld mot kvinnor är fel, därför är 
sexköp fel. Det tror jag är en väldig framgångsfaktor för lagstiftningen.  

(E. Mujaj, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 
 
Just våldet som förekommer i prostitution var något som samtliga respondenter uttryckte oro över. 
Donevan berättar att hon många gånger haft debatter med vänner som jämför och ifrågasätter varför 
just prostitution skulle vara värre än barnarbete till exempel. Det finns yrken som kan vara skadligt för 
folk, till exempel att en kvinna som arbetar på Espressohouse kan skada sin vrist och någon som 
arbetar på McDonalds kan bli utmattad. Men de arbetsrelaterade riskerna som finns mellan att arbeta 
på exempelvis McDonalds och att arbeta i prostitution går inte att jämföra, och barnarbete är inte ett 
yrke, det är ett övergrepp. Därför går det inte att jämföra vare sig andra övergrepp eller svåra arbeten 
med prostitution. Donevan berättar vidare att forskning tydligt visar att kvinnor i prostitution dör 
tidigare än övriga befolkningen. Ahlin menar att prostitutionen i sig, om man skulle ta bort eventuella 
stryptag, eventuella slag, våldtäkter och steriliserar det så pass mycket att det skulle klassas som trygga 
arbetsförhållanden, är skadligt. Prostitutionen menar hon är skadligt för att personen i prostitution 
behöver sälja sex till någon som denne inte vill sälja sex till. Hon förklarar att ofrivilligheten definieras 
av pengarna på bordet, det var ett nej från början och blev ett ja då pengar kom in i bilden. Det är ett 
betalt nej som blir ett ja. Ahlin berättar vidare att prostitution i alla tider varit ett uttryck för olika 
maktförhållanden, ojämlikhet och ojämställdhet men att detta är inte endast mellan könen utan att det 
också handlar om förhållanden mellan rik och fattig. Ahlin (2016) säger: 
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Det är ju fortfarande klasskillnader i vårt samhälle där vi har de som är rikare och utbildade 
och kan på något sätt rida på ryggen till den fattige som säljer sex på gatan […] Det är så här, 
vare sig det är inhemskt eller internationellt så är det ojämlikt.  

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 

 
För att sammanfatta den första delen i resultatet så har denna del behandlat vad respondenternas 
reflektioner gällande efterfrågan som ett samband mellan prostitution och människohandel i Sverige. 
Det framkommer att respondenterna inte skiljer begreppen prostitution och människohandel åt då 
”frivillig” prostitution delvis är svårt att definiera på grund av bakomliggande orsaker till ingången till 
prostitutionen, delvis för att människohandel ofta finns bland den frivilliga prostitutionen. Efterfrågan 
på prostitution tycks vara den drivande faktorn till att både människohandel och prostitution existerar 
enligt samtliga respondenter och ligger alltså i samklang med det fokus Sverige har på efterfrågans 
betydelse för de båda. Huruvida preferenser på vilken typ av kvinna som efterfrågas för prostitution 
styr människohandeln till Sverige är respondenterna inte säkra på. Prostitution som fenomen är ett 
uttryck för mäns våld mot kvinnor i enlighet med kvinnofridsutredningen och även ojämlika 
förhållanden mellan rik och fattig. Respondenterna kan inte se prostitution likvärdigt med något annat 
yrke utan framhåller att det rent utav är farligt att befinna sig i prostitution. Prostitution har 
respondenterna ej kunnat ge en yrkesbeteckning utan ser personerna i prostitution som offer.  
 

5.2	Orsaker	till	efterfrågan	
Detta stycke presenterar vilka orsaker respondenterna ser ligga bakom efterfrågan på 
prostitutionstjänster utifrån den andra frågeställningen i uppsatsen. Samtliga respondenter menar, 
som statistiken pekar på, att majoriteten av sexköparna i Sverige är män och den största gruppen av 
sexköparna är mellan 35-55 år och har välfungerande liv i samhället. Respondenterna lokaliserade 
olika orsaker till att efterfrågan finns. Dessa orsaker tematiseras på samhällsnivå och individnivå. 
Samhällsnivån pekar på idéer som skulle kunna ses som tankemönster vilka florerar i samhället och i 
sin tur påverkar individen. Individnivån pekar på faktorer vilka har en mer direkt påverkar individen. 
Samhällsnivån och individnivån kan flätas ihop på olika sätt och därför kommer inte uppsatsen att 
försöka skilja de två nivåerna åt på ett strängt sätt. De olika nivåerna är namngivna i syftet att 
underlätta för läsaren.  

5.2.1	Personer	som	köper	sex	
Män är den stora majoriteten bland de som köper sex enligt alla respondenter. Christiansson berättar 
att den största delen av de män han träffat har varit mellan 35-55 år, haft ett civilt gångbart liv och har 
inte haft kontakt med polis och socialtjänsten tidigare. De har haft en till två kvinnor som köpt sex 
under de åren han arbetat på KAST. Ahlin menar att de flesta kvinnor som köper sex gör det 
utomlands. Tammert Sidefors och Ahlin menar att sexköp inte endast går att lokalisera till 
storstäderna utan att det finns utspritt över hela Sverige. Ingen av respondenterna kan koppla att 
personerna som köper sex skulle ha en förhöjd kriminell aktivitet. Ahlin kan se tre specifika kategorier 
av personer som köper sex i Sverige genom forskning och vad polis och sociala myndigheter har 
funnit. Dessa tre är ”kompletteringsköparen”, ”allkonsumenten” och ”relationssökaren”. 
Kompletteringssökaren är den vanligaste kategorin och det kan sägas att denne kryddar vardagen med 
sexköp, har ett civiliserat gångbart liv, är oftast i en relation och tjänar mer än 325 000 kr om året. 
Den andra kategorin allkonsumenten har ett något dysfunktionellt beteende och kan ha ett 
sexberoende som ligger till grunden. Denne är, precis som det låter, en allätare och har inga speciella 
sexuella preferenser. Den tredje och sista kategorin är relationssökaren som inte är ute efter sexköpet i 
sig utan försöker få bukt med sin ensamhet. Tammert Sidefors, Ahlin och Mujaj belyser att sexköparna 
på den senaste tiden har blivit yngre, Tammert Sidefors berättar att den yngsta som åkt fast för sexköp 
var 15 år, för några år sedan var den yngste 17 eller 18 år. Mujaj menar att det inte går att dra för stora 
slutsatser kring detta, men Ahlin tror att det är Google-generationen som går att finna ute på fältet och 
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menar att det dessutom går att se tendenser att de yngre killarna köper sex i grupp och uppvisar en 
nonchalant attityd gentemot själva sexköpet.  

5.2.2	Samhällsnivå	
Först och främst är det viktigt att belysa att många av respondenterna pekar på att sexköpslagen har 
haft en positiv inverkan på det svenska folkets syn på sexköp och prostitution. Tanken om att sexköp 
är fel är något som finns starkt i det svenska samhället. Tammert Sidefors förklarar att sexköpslagen 
brukar beskrivas som en normativ lag och att runt 80 % av befolkningen ställer sig bakom 
lagstiftningen, det ses inte som socialt accepterat att köpa sex. Å andra sidan så hävdar många av 
respondenterna att okunskapen är stor bland yngre.  

5.2.2.1	Rättigheten	som	man	
Något som flera av respondenterna framhåller är ett synsätt som florerar hos personerna som köper 
sex vilket bygger på en syn om att det är deras rättighet som män att köpa sex. Tammert Sidefors 
funderar över varför absoluta majoriteten av sexköparna är män. Hon lokaliserar det till synen på 
rättigheten som man, men hävdar att det faktiskt inte är någon mänsklig rättighet att ha sex. När 
Tammert Sidefors nyligen var på en arbetsresa till Belgien fick hon möjligheten att berätta om den 
svenska sexköpslagen och reaktionerna lät inte vänta på sig. Personerna hon talade med undrade vad 
till exempel änkemän skulle ta sig till då det var förbjudet och Tammert Sidefors anmärker att folk i 
allmänhet alltid utgår från männen och inte funderar på vad till exempel änkekvinnor ska ta sig till. 
Christiansson (2016) säger följande om rättigheten: 
 

Roten till att göra det här är ju alltid att man tar sig rätten att för pengar köpa en annan 
människa, köpa en kvinnas kropp för pengar. Det är den rätten man tar sig. 

(J. Christiansson, personlig kommunikation, 28 april, 2016) 
 
När respondenterna får frågan om maskulinitetsnormer i samhället skulle kunna vara en bidragande 
faktor som spelar in svarar alla jakande. Könsroller och ojämlikheter dem emellan är något som en 
majoritet av respondenterna tar upp. Christiansson menar att människor är känsliga för vilka normer 
som finns från exempelvis populärkultur, men menar ändå att när han själv arbetade med sexköparna 
på KAST fick han gå till individen och söka svaret där. Att prata om maskulinitet är en del i arbetet 
men vad som är ännu viktigare var att se varför just den individen valde att ta sig rätten att köpa en 
annan människas kropp. Mujaj menar att det främst är mäns våld mot kvinnor och att 
maskulinitetsnormer kan spela in i det stora hela och vilka rättigheter det ger en man med en kvinnas 
kropp i utbyte av pengar. Donevan kopplar tanken om dessa rättigheter till vilken kvinnosyn männen 
har. Hon refererar till boken ”Det otäcka könet” skriven av Marcus Priftis hon nyligen läst och belyser 
att ”manligheten” inte förändrats så mycket de senaste 200 åren jämfört med kvinnligheten. Kvinnor 
kan numera ha en förvaltarroll i en familj, samtidigt som männen ska vara i kontroll och detta kan 
kollidera. Männen ska vara aggressiva och ha mycket sex men kan samtidigt inte bete sig så mot sin 
partner. Tammert Sidefors tror att patriarkala samhällen har en högre andel sexköp och belyser i 
samband med att åldern hos personer som köper sex går ner att unga killar i dagens samhälle har en 
stor press på sig att leva upp till matchoideal av hur killar ska vara utifrån media. Tammert Sidefors 
(2016) säger: 
 

Jag tror att det spelar in att killar pådyvlas ett ideal som de tror att de måste följa, där kan 
jag tänka mig att det också spelar in i hur man tror att tjejer vill ha det och att man måste 
vara på ett visst sätt.  

(P. Tammert Sidefors, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 

5.2.2.2	Myter	och	okunskap	
Ahlin berättar att när hon är ute och föreläser om prostitution och människohandel råder det en stor 
okunskap om dessa frågor bland skolelever. Många har hört talas om sexköpslagen men inte vad den 
innebär. Christiansson belyser också okunskapen om sexköpslagen hos den yngre generationen som 
något problematiskt och menar att när sexköpslagen antogs 1999 föregicks den av en aktuell debatt. 
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Dessa typer av samhällssignaler framkommer kanske inte lika tydligt hos dagens ungdom. Flertalet av 
respondenterna ser att myter och okunskap kring prostitution och personer i prostitution kan vara en 
bidragande faktor till att sexköp existerar. Roux Johansson berättar att det finns 18 myter om 
prostitution och en av dessa myter är att den svenska sexköpslagen skulle vara starkt kopplad till att 
antalet våldtäkter i samhället ökat. Roux Johansson har pratat med personer i Tyskland som menar på 
att en del våldtäkter i Sverige direkt kan hänvisas till sexköpslagen. Hon menar att dessa typer av 
myter kan finnas i filmer, reklam och så vidare. Ahlin menar att många vill hålla fast bilden av ”den 
lyckliga horan” och att prostitution är världens äldsta yrke när det enligt Ahlin de facto är världens 
äldsta förtryck, hon belyser även att det i domstolar kan finnas ett visst typ av stöd för sådana myter. 
Ahlin kopplar sådana typer av myter till okunskap men att okunskapen egentligen kan vara förnekelse 
då kunskapen skulle spräcka hål på myterna som finns. Christiansson menar att många av de männen 
han träffar talar mycket vältaligt om kvinnans emancipation och att vissa faktiskt tror att de hjälper 
kvinnorna genom att ge dem pengar.  

5.2.3	Individnivå	
På individnivå kunde framförallt ett starkt tema lokaliseras och detta var konsumtionen av pornografi. 
Åsikterna gick isär bland respondenterna huruvida efterfrågan gick att koppla till 
pornografikonsumtion eller inte. I övrigt uppgav respondenterna flera faktorer som var kopplade 
direkt till sexköpet och kan ses som den sista knuffen över kanten för att faktiskt genomföra ett köp.  
 
När det kommer till vilken inställning män har gentemot sexköp och prostitution tycks det finnas 
paradoxala känslor. Christiansson framhåller att många av de männen han träffat genom KAST-
verksamheten tycker att sexköpet är ett besvärande problem de vill få bukt med. Han tror att det är 
själva möjligheten att kunna köpa sex kopplat till viss attityderna som finns i samhället är det som gör 
att en person trilla över kanten. Då sexualitet är en enormt stark drivkraft är det lätt att gå över 
gränsen om man väl har gjort det en gång. Christiansson (2016) säger: 

 
De undrar, ibland undrar de lika mycket som den forskande världen, varför gör jag det här, 
vad är det som gör att jag gör det jag inte vill göra? Det är ju en dragkamp utan dess like att 
gå in i sådana behandlingsprocesser.  

(J. Christiansson, personlig kommunikation, 28 april, 2016) 

5.2.3.1	Pornografi	
Något som fyra av sex respondenter nämner är pornografi. Ahlin och Donevan kan se en stark 
koppling mellan konsumtionen av pornografi till sexköp, Tammert Sidefors ställer sig frågande och 
Christiansson tror att pornografin i sig inte är det som orsakar sexköpet men kan ha en viss typ av 
inverkan. Ahlin slår ett extra slag för pornografins inverkan på synen av män och kvinnor och påpekar 
att det hela egentligen handlar om filmad prostitution. Hon förklarar att de som konsumerar eller 
överkonsumerar våldspornografi, vilket hon hävdar är vanlig pornografi i dagens samhälle, kommer 
högre upp på skalan ASVW (attitudes supporting violence against women). Hon menar att många 
sexualbrottsdömda befinner sig högt upp på denna skala. Så pornografin ger högre ASVW och ASVW 
leder till sexualbrott. Ahlin påpekar att hon inte förespråkar ett förbjudande av pornografi men att 
Sverige som varit ledande i många frågor helt har missat att tala om detta problem. Ahlin (2016) 
berättar: 
 

Det är ju den frekventa frågan som personer i prostitution får: ”Kan vi göra det här?” så visar 
de upp en bild från porren […] för att frugan vill inte ställa upp på det. Då kan man också 
fråga sig om det är okej, ska vi ha en grupp människor i samhället, alltså personer i 
prostitution, den här gruppen ska liksom ta den skiten som ingen annan vill ta? Som inte 
frugan vill ta, som inte älskarinnan vill ta, utan det får tjejen i prostitution ta. 

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 
Donevan framhåller att pornografin kan vara anledningen till att män köper sex. Hon anser att 
pornografin inte värderar och behandlar kvinnor på ett sätt som är föredömligt. Genom pornografin 



Lovisa	Fundell	
	
	

	 22	

får den som köper sex en tanke om hur det skulle kunna vara men vill inte bete sig så mot sin partner. 
Hon tror att många tänker att en person i prostitution som tar betalt ska utföra de tjänster man vill få 
utförda. Männen separerar vanliga kvinnor och kvinnor i prostitution, som om de vore två olika arter. 
Donevan påpekar även att Simon Häggström, verksam i Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, 
menar att den enda förklaringen som finns till att de som köper sex blir yngre är konsumtionen av 
pornografi. Christiansson menar att pornografin är viktig att prata om när det kommer till 
behandlingen av personer som köper sex, men att det inte alltid är den drivande faktorn. Männen som 
kommer i kontakt med KAST har ofta haft en stor pornografikonsumtion över tiden men att det inte är 
den avgörande faktorn, däremot ser han att ett frekvent besökande på eskortsidor är det. 
Christiansson (2016) berättar: 
 

Alla de som köper sex har ett förhållande till pornografi och mycket över tiden en 
pornografikonsumtion. Det tänker jag, men jag tror att det eventuellt inte är pornografin i 
sig som gör att de, det är min erfarenhet i alla fall, att de inte ramlar över tröskeln utan den 
blir någonting annat. De säger: ”Jag är inte så intresserad av att kolla de där filmerna, det är 
inte det utan jag måste in på eskortsidorna och kolla tjejerna.”  

(J. Christiansson, personlig kommunikation, 28 april, 2016) 
 
Tammert Sidefors vill först inte sträcka sig så långt som att göra en koppling mellan pornografin och 
att det skulle göda efterfrågan på sexköp. Sedan ångrar hon sig lite efter hand och resonerar kring att 
pornografin kanske kan få efterfrågan på prostitution att röra sig nedåt i åldrarna. Hon refererar till att 
det måste vara jobbigt att redan från ung ålder få dessa typer av intryck och medger att det är 
problematiskt.   

5.2.3.2	Övriga	faktorer	direkt	kopplat	till	köpet	
Andra saker som dök upp under intervjuerna var depression, sexberoende, en trist relation och 
kulturer inom vissa företag och gäng. Christiansson har under sina år på KAST mött många olika 
angivna orsaker och anledningar till varför man har köpt sex. Christiansson berättar att han lyssnar på 
alla olika anledningar men att han samtidigt kan ifrågasätta hur starka de är. Christiansson (2016) 
säger så här: 
 

Det finns en massa, massa förklaringar till det […] Men det är oftast försvar för att 
handlingen ska kunna motiveras. 

(J. Christiansson, personlig kommunikation, 28 april, 2016) 
 
Direkt kopplat till själva sexköpet kunde respondenterna lokalisera bland annat alkohol, affärsresor 
och grupptryck vilka kan ses som den sista knuffen till att gå över gränsen och faktiskt köpa sex.  
 
För att sammanfatta den andra delen i resultatet så har den behandlat vilka drivkrafter 
respondenterna identifierat som orsaker till efterfrågan på prostitutionstjänster i Sverige. 
Respondenterna kunde urskilja män som en majoritet av de som köper sex i Sverige. Vanligast är att 
mannen har en någorlunda stabil tillvaro i samhället är mellan 35-55 år gammal. På en samhällsnivå 
ses tankar om att personer som köper sex har en rätt att göra det i egenskap av att de är män 
lokaliserats. Detta skulle i sin tur kunna härleda från maskulinitetsnormer eller kvinnosyn. 
Respondenterna tycker sig också kunna se att myter och okunskap om prostitution och personer i 
prostitution kan leda till att efterfrågan ökar. På en individnivå såg vissa av respondenterna att 
pornografikonsumtion samt ett frekvent besökande av eskortsidor kan öka efterfrågan på prostitution. 
Närmare kopplat till själva köpet sades alkohol, grupptryck och affärsresor kunna leda till att ett 
sexköp genomförs.  
 

5.3	Strategier	för	att	minska	efterfrågan	på	prostitution	
Detta stycke presenterar vilka strategier som respondenterna identifierar som viktiga i arbetet för att 
minska efterfrågan. Sexköpslagen är basen men det finns flera andra områden där respondenterna vill 
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se mer arbete för att påverka efterfrågan, bland dessa är utbildning för skolelever, hotellnäring, företag 
och domstolar, mer resurser till berörda myndigheter, högre straff för sexköp, en annan retorik i 
samhället kring män och fortsatt stöd till personer som köpt sex. Efterfrågan på sexköp, alltså 
prostitution, är något som samtliga respondenter är överens om att samhället bör verka för att minska 
för att minska människohandeln i Sverige. Detta ska inte enbart utföras för att minska 
människohandeln, Ahlin problematiserade som det skrivits tidigare, att det inte bör finns en grupp 
människor i samhället som tvingas utföra det som mannens partner inte vill ställa upp på.  

5.3.1	Behåll	och	fortsätt	arbeta	för	sexköpslagen	
Respondenterna är överens om att efterfrågan måste bemötas och verkas mot för att motverka 
människohandel i Sverige. Mujaj påpekar att vi har relativt låga siffror på sexköp i Sverige, 0,8 % av 
svenska män uppger att de köpt sex det senaste året och han funderar över om det i ett fritt samhälle 
kan bli lägre än så. Mujaj (2016) säger: 
 

I ett fritt samhälle kommer det finnas allt möjligt, bland annat prostitution. Lagen fokuserar 
ju återigen på efterfrågan, att hålla den nere helt och hållet. Jag skulle mena att lagen har 
lyckats på det sättet. 

(E. Mujaj, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 
 
Något som alla är överens om är sexköpslagens betydelse för att hålla efterfrågan nere. Mujaj menar 
att forskare är försiktiga med att kommentera huruvida efterfrågan har påverkats sedan sexköpslagens 
införande, men att han själv genom daglig kontakt med berörda myndigheter menar att lagen absolut 
har gett en effekt i jämförelse med grannländer i Norden och ute i Europa. Mujaj berättar att 
lagstiftning har en hög normativ effekt då folk vet vad som är rätt och fel lagligt sett. Han ger ett 
exempel på när han med Länsstyrelsen Stockholm besökte den belgiske polisen nyligen efter 
Frankrikes införande av en liknande sexköpslag som Sveriges, och polisen hade sett en ökning av stora 
grupper franska unga män i red light district i Belgien. Tammert Sidefors menar att sexköpslagen har 
varit normativ i Sverige och att en stor majoritet av det svenska folket ställer sig bakom den. 
Christiansson vill passa på att applåderar det svenska samhället som tar fighten och gör satsningar 
mot efterfrågan, han reflekterar över att det är inte självklart att samhällen ska ut och omvända 
personer som köper sex. Roux Johansson menar att sexköpslagen är basen som man kan arbeta 
utifrån men det pratas alldeles för lite om den, hon vill se att ännu mer fokus läggs på personen som 
köper sex och hon, liksom Mujaj, vill att lagen sprids till alla Europeiska länder.  

5.3.2	Resurser	till	berörda	myndigheter	
Något som Mujaj, Ahlin och Donevan ser som hinder i arbetet mot efterfrågan är att myndigheter som 
arbetar med dessa frågor, såsom polisen, inte får tillräckligt med resurser. Mujaj ser ett stort problem 
med att Länsstyrelsen Stockholm bara får sitt mandat att arbeta mot människohandel och prostitution 
för två år i taget och detta försvårar en långsiktig planering. Flera av respondenterna ser också att 
polisen lider stor resursbrist till de enheter som arbetar mot prostitution och människohandel vilket 
försvårar deras arbete avsevärt. Ahlin förespråkar att polisens prostitutionsgrupp i framtiden måste 
finnas i alla Sveriges sju regioner för att kunna gripa personer som köper sex och identifiera 
minderåriga i prostitution. Ahlin (2016) säger: 
 

Det är viktigt att man har avsatt de här resurserna för att det är också ett signalvärde för den 
som utsätts för prostitution, den som prostitueras, att man tar det på allvar och att man 
tycker det är viktigt, kanske framför allt minderåriga. Det är ett ställningstagande. 

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 
Donevan är också bekymrad över polisens knappa resurser och belyser att de endast har fem personer 
i Stockholmspolisens prostitutionsgrupp och att de får kämpa för att få resurser. Flera av 
respondenterna tycker att det uppsökande arbetet som görs på Internet av polisen behöver 
intensifieras då det varit framgångsrikt hittills.  
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5.3.3	Arbete	med	män		
Något som både Ahlin och Donevan ser som viktigt är att få med män på tåget för att försöka förändra 
samhällsklimatet och så förändra attityderna. Ahlin känner sig delad angående den retorik som förs 
kring män i dagens samhälle, att folk nästan suckar så fort man använder ordet ”man”, men det 
egentligen borde vara tvärtom, något hoppfullt. Donevan vill se att män börjar ta ansvar för andra män 
runt omkring sig och börjar engagera sig för dessa frågor. Hon ser det som problematiskt när män 
istället för att påverka varandra till att ta hållbara beslut känner att de behöver separera sig från män 
som köper sex och skulle vilja se en mer inbjudande miljö för män att engagera sig i dessa frågor. 
Donevan (2016) säger följande: 
 

Säg en kille som inte köper sex och inte konsumerar porr, de separerar sig på något sätt från 
de andra. De tänker att ”Nej jag är inte en sådan man”, fast de alla har maskulina 
förväntningar. Jag tror att det är just det som bidrar till att killar inte ställer upp och gör 
något […] Jag tror att så fort vi får män att hoppa på spåret då kommer vi inte ha den här 
kampen längre.  

(M. Donevan, personlig kommunikation, 25 april, 2016) 
 
Christiansson menar att det inte är maskuliniteten i sig som får män att köpa sex och vill trycka lite 
extra på vikten av att se den enskilde individens beteendemönster och arbeta utifrån det. 
Christiansson (2016) säger: 
 

Maskulinitet är ju inte synonymt med att köpa sex på något sätt. Maskulinitet skulle jag säga 
är synonymt med att inte köpa sex på något sätt, det är viktigt. Att köpa sex är ju det mest 
absurda man kan göra egentligen kan jag tycka, det är ett riktigt, riktigt fuskspel.  

(J. Christiansson, personlig kommunikation, 28 april, 2016) 
 
Christiansson som har arbetat specifikt med män som köper sex tror att samhället måste stå på botten 
och ta emot de som faller, inte enbart att straffa bort något med lagstiftning. Christiansson är 
medveten om att det kanske inte påverkar förebyggande men vill ändå poängtera att liknande KAST-
arbeten borde finnas på fler platser och att socialtjänsten skulle kunna höja beredskapen på detta 
område. Han skulle vilja se att det finns någon typ av instans i samhället som skulle kunna verka för 
hjälp, stöd och rådgivning men även med information.  

5.3.4	Utbildning	och	upplysning	
Något som fem av sex respondenter vill se mer av är utbildning och upplysning i olika former, både till 
den unga generationen men också till domstolar, näringslivet och hotell.  

5.3.4.1	Näringsliv,	hotell	och	domstolar	
Roux Johansson vill se att värderingar och myter diskuteras mycket mer i samhället på alla områden 
där det finns en koppling och relevans till det. Hon menar att Internet, näringsliv och företag är några 
områden där det bör diskuteras angående jämställdhet och normer. RealStar har tagit fram ett 
material som både företag och skolor kan få del av. Företagen är tänkta att integrera det i hållbarhets- 
och CSR-arbetet (Coporate social responsibility) och Roux Johansson tycker sig se resultat.  
 
Donevan och Ahlin är båda bekymrade över okunskapen som finns om sexualbrott hos 
domstolsväsendet i Sverige. Donevan skulle vilja se någon form av obligatorisk sexualbrottsutbildning 
och advokater som är specialutbildade inom området. Hon uttrycker en stor frustration över en 
utebliven förståelse för att kvinnor som blivit utsatta för prostitution eller människohandel vilka är att 
betrakta som brottsoffer, inte bara ett vanligt vittne som ska utpressas med information. Även Ahlin 
uppvisar en viss besvikelse över domstolsväsendet där endast 22 av cirka 1200 domare har tackat ja till 
utbildning av sexualbrott. Hon refererar också till att en domare som upptäcktes ha köpt sex. Denne 
domare blev inte avskedad utan råddes endast ta lite paus från arbetet. Ahlin (2016) säger följande: 
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Ecpat har erbjudit den här typen av utbildning, det har varit lite olika aktörer, framför allt 
civilsamhället […] men nej för de tycker att de ska förbli objektiva. Då kan man ju skippa 
hela domarutbildningen om man ska, alltså ja, men visst är det fantastiskt? Det är så 
klockrent. 

(M. Ahlin, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 

5.3.4.2	Skolor	
Ahlin menar att sex- och samlevnadsundervisningen bör förbättras och se likadan ut oavsett om 
skoleleven bor i Lund eller Stockholm, nu liknar den mer rysk roulett enligt henne och har eleven tur 
får denne bra undervisning. Hon anser också att pornografi bör ingå i undervisning och först och 
främst ur ett hälso- och beroendeperspektiv. Hon refererar till att 8 % av tonåringarna i Sverige 
uppger att de konsumerar mer pornografi än de själva skulle vilja vilket kan vara en indikation på 
beroende. Hon tror att det måste tas krafttag nu, annars kommer vi se en ökning av sexköp inom några 
få år. Återigen nämner hon att personerna som köper sex blir yngre, de köper sex i grupp och uppvisar 
en nonchalant attityd gentemot själva sexköpet. Donevan menar att det behövs en diskussion kring 
detta hos män och killar, men inte på ett dömande sätt.  
 
Donevan, Tammert Sidefors och Christiansson menar också att det behöver satsas på den yngre 
generationen och ett förmedlande av kunskap gällande sexköpslagen. Donevan (2016) säger följande 
om utbildning: 
 

Utbildning kan minska rasism, utbildning kan minska sexköp, det handlar om utbildning. 
Börja från dag ett och lär unga om vad människors värde betyder, att det inte går att köpa 
någon annan människa. Sexköpslagen är så bra och den har en normativ effekt, men bara 
sexköpslagen räcker inte. Vi behöver veta varför vi har sexköpslagen, vad den betyder.  

(M. Donevan, personlig kommunikation, 25 april, 2016) 
 
Tammert Sidefors hade gärna sett att det arbetades preventivt med efterfrågan i samband med ämnen 
som jämställdhet, normer och maskulinitet, långt ner i skolåldrarna. Samtidigt funderar hon på att det 
skulle kunna vara svårt att få skolorna att inse anledningen till varför de ska prata om just sexköp då 
problemet inte alltid är synligt. Tammert Sidefors kommenterar också att Länsstyrelsen Stockholm 
fått tydliga order från regeringen att arbeta mot just efterfrågan 2016 och håller på att ta fram en 
kampanj för detta, hur kampanjen ska utformas är inte bestämt. Christiansson vill se att samhällets 
ståndpunkter tydliggörs för kommande generationer. Men Christiansson är noga med att det bör göras 
på ett intelligent sätt så åhöraren får en känsla för vad det handlar om. Han refererar till när han själv 
gick i skolan på 80-talet och SAMT-kurser (som upplyste om alkohol, tobak och snus) var ett populärt 
inslag i svenska skolor men de flesta av hans vänner började både röka, snusa och dricka direkt efter 
att kursen avslutats. Han vill inte se en moralskola där eleverna får en kampanj som säger ”det här är 
rätt, det här är fel” utan att frågor som berör ämnet ska diskuteras mer omfattande. Christiansson 
(2016) säger: 
 

Det viktiga är att ställa frågor om maskulinitet, jämlikhet, våld, mäns våld mot kvinnor, 
kvinnors våld mot män, kvinnors våld mot kvinnor, mäns våld mot män och diskutera de 
utifrån en större existentiell plattform helt enkelt än de väldigt små delarna av att det här är 
rätt och det här är fel. För det vet vi, någonstans till och med inom oss vet vi vad som är rätt 
och fel.  

(J. Christiansson, personlig kommunikation, 28 april, 2016) 
 
För att sammanfatta den tredje delen i resultatet så har den behandlat vilka strategier som förespråkas 
av personer verksamma inom det civila samhället och myndigheter i Sverige på individ- och 
samhällsnivå för att hantera efterfrågan på prostitution. Dessa är att fortsätta arbeta för att stärka 
sexköpslagen, öka resurser till berörda myndigheter, arbeta för att män ska involvera sig i arbetet mot 
prostitution och människohandel, samt att arbeta utbildande inom skola, domstolsväsende, hotell och 
näringsliv.  
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6 Analytiska reflektioner 
Denna del analyserar resultatet i relation till det teoretiska ramverket. I det teoretiska ramverket ingår 
tidigare forskning och feministiska teorier vilka diskuteras i samband med resultatet. Förslag på 
framtida forskning inom området samt framtida åtgärder för både myndigheter och organisationer 
presenteras.  

6.1	Samband	med	tidigare	forskning	och	teorier	
Detta kapitel kommer att reflektera över resultatets samhörighet och olikhet med vad den tidigare 
forskningen har kunnat säga om uppsatsens tre frågeställningar. En diskussion förs även gällande de 
två feministiska teorierna. Syftet är att undersöka likheter och olikheter mellan vad aktörer inom det 
civila samhället och svenska myndigheter anser om dessa frågor med vad tidigare forskning har 
kommit fram till.  

6.1.1	Radikal-	eller	liberalfeminism?		
Alla respondenterna håller sig till den radikalfeministiska teorin i resonemanget som förs under 
intervjuerna. Prostitution ses som ett våld och våldet riktar sig specifikt mot kvinnor. En av 
respondenterna menar att han träffar offer i sitt yrke, och en annan respondent framhåller att få 
personer i prostitution ser sig sig som entreprenörer. Det respondenterna understryker är att 
prostitution inte är ett resultat av den fria viljan utan är ett resultat av inre eller yttre tvång, såsom 
radikalfeminismen menar. En av respondenterna pekar på att ojämlika förhållanden ofta yttrar sig 
mellan rika och fattiga. Steans (2013) pekar även hon på att det ofta är fattiga kvinnor som säljer sex 
och rikare män som köper. I Sverige tycks detta stämma då majoriteten av de som köper sex har en 
någorlunda stadig årsinkomst och stadgade liv. Men prostitutionen verkar ändock vara starkt kopplad 
till könen och därav blir det viktigt att se till de maktstrukturer som finns mellan män och kvinnor och 
vad de i sin tur orsakar. Respondenterna är snabba med att peka på de skador som prostitutionen i sig 
faktiskt orsakar de kvinnor som utsätts för den men verkar ändå inte vilja lägga all skuld på männen. 
Även fast männens efterfrågan är den största boven i dramat ses också männen som kraftfulla verktyg 
för att bekämpa det problem de är med och orsakar. Att bara skylla på patriarkala strukturer i 
samhället och sucka åt männen ses inte som den rätta vägen att gå. Men att inkluderande arbeta 
gemensamt mot ett bestämt mål tycks vara mer effektivt i kampen mot efterfrågan.   

6.1.2	Efterfrågans	samband	mellan	prostitution	och	människohandel	
Efterfrågan på prostitution betraktas som länken mellan prostitution och människohandel för aktörer 
verksamma både i svenska myndigheter och i civila organisationer. Att respondenter inom statliga 
myndigheter säger detta ses inte som en överraskning då regeringen beslutat att ett fokus ska ligga på 
just efterfrågan i och med sexköpslagen som uppkom 1999. Ändock tycks respondenterna själva dela 
denna uppfattning på grund av den erfarenhet de har från fältet. Mujaj menar att han erfarit att 
verkligheten ser ut som direktiven han fått och att det underlättar för honom i hans dagliga arbete på 
Länsstyrelsen Stockholm.  
 
Den typ av abolitionistiska sexköpslag som finns i Sverige har enligt Cho et al. (2012) hjälpt till att 
minska den totala andelen av människohandelsoffer. Dessutom går det i deras rapport att utläsa att 
den totala prostitutionsmarknaden är mindre i Sverige än i andra länder där prostitution är legaliserat. 
Respondenterna i denna uppsats tycker sig se ett samband mellan graden av efterfrågan på 
prostitution med vilken typ av lagstiftning som finns i olika Europeiska länder. Att brottsnätverk inte 
velat etablera seriös prostitutionsverksamhet i Sverige ses som ett direkt resultat av den lagstiftning 
som finns i Sverige vilken fokuserar på sexköparen, alltså efterfrågan. Således tycks respondenterna 
kunna utläsa ett samband mellan graden av efterfrågan på prostitution och andelen människohandel i 
Sverige.  
 
Vilka praktiska konsekvenser köparnas preferenser får i människohandeln till Sverige har 
respondenterna delade meningar kring. Yen (2008) menar i sin forskning att preferenser är vitalt 
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viktiga för vilka typer av kvinnor som förs in i människohandel. Detta kan vissa av respondenterna tro 
sig se, medan andra inte kan dra denna koppling. Däremot framhålls den typ av valmöjlighet som 
finns på eskortsidor som en indikation för att det faktiskt skulle kunna förhålla sig så. En av 
respondenterna påpekar att efterfrågan på yngre kvinnor är framträdande och enligt Yen (2008) tycks 
en sådan typ av efterfrågan öka människohandeln med minderåriga. Huruvida det ser ut så i Sverige 
eller inte framkom ej under intervjuerna. 
 
Prostitution ses som det ultimata uttrycket av mäns våld mot kvinnor. Däremot menar inte alla 
respondenter på att det endast rörde sig om en maktobalans mellan könen utan också mellan rika och 
fattiga. Att prostitution i sig är ett uttryck för våld och ojämlikhet råder det enhällig konsensus kring. 
Respondenterna kan inte heller beteckna prostitution som ett yrke vilket den liberalfeministiska teorin 
debatterar för. Både aktörer inom det civila samhället och myndigheter ställer sig alltså i samklang 
med den radikalfeministiska teorin, samtidigt som en mer komplex problembild växt fram under 
intervjuerna mellan rika och fattiga. Förmodligen har dessa åsikter delvis formats av den verklighet 
som aktörerna själva tagit del av i arbete ute på fält såsom Mujaj uttrycker, men också i och med den 
normativa effekt sexköpslagen tros ha haft i det svenska samhället som vissa av respondenterna själva 
påpekar.  
 
Att respondenterna själva knappt gör någon skillnad på prostitution och människohandel har bidragit 
till viss förvirring under bearbetning av resultatet. Men det belyser också det likhetstecken som 
samtliga respondenter har satt emellan de båda. Respondenterna förmedlar att prostitutionen är det 
slutgiltiga uttrycket för människohandeln. Men prostitutionen kan också vara ett uttryck för tvång på 
grund av omständigheter och andra traumatiska upplevelser. Att skilja den ”frivilliga” prostitutionen 
från den prostitution som offer för människohandel utsätts för har inte tyckts verka särskilt viktig när 
det kommer till efterfrågan. En av orsakerna för detta kan vara att respondenterna uppfattar att de 
som köper sex inte bryr sig om prostitutionen är frivillig eller inte. Denna problematik belyser även 
Shapiro (2015) i sin rapport där män som köper sex inte tycks veta eller vill veta på vilka premisser 
personer i prostitution är där.  

6.1.3	Orsaker	bakom	efterfrågan	
I den tidigare forskningen belyser Raymond (2004) att begreppet efterfråga kan tolkas som att göra 
anspråk på något som är berättigat. Just den rätten är något som flera av respondenterna diskuterar. 
Den rätten tycker flera av respondenterna kunna lokalisera hos specifikt män, även om några påpekar 
att kvinnliga sexköpare existerar. Yen (2008) talar om att det i samhället finns en acceptans gällande 
att män köper sex. Denna inställning tycktes en av respondenterna se tydligt under ett besök till det 
närliggande EU-landet Belgien som har en annorlunda lagstiftning. Men vissa av respondenterna talar 
om att det i Sverige inte ses som socialt acceptabelt att köpa sex och tackar sexköpslagen för det. 
Efterfrågan skulle alltså kunna ses som ett direkt samband med vilken typ av lagstiftning landet har. 
Lagstiftningen verkar således ha makt att påverka samhällsklimatet genom att visa vad som är ett 
”normalt” beteende och vad som inte är det. Både Iris Yen (2008) och Farley et al. (2011) talar om att 
känslan av makt och utövande av våld kan vara orsaker till att män köper sex. Denna typ av makt i 
relation till tron att ha rätt att köpa sex talar en av respondenterna om. Att prostitutionen i sig ses som 
våld mot personen i prostitution är något som flera av respondenterna tar upp, likaså att det 
förekommer mycket våld inom prostitutionen.  
 
Crossley & Lawthom (2014) visar i sin studie att det finns en rad paradoxala känslor hos männen som 
köper sex inför sexköpet. Vissa av männen ställer sig enbart positiva till sexköpet, andra är mer 
tveksamma. En av respondenterna i denna studie till hands uttrycker att män som köper sex i Sverige 
ofta har en sorts paradoxal inställning till sina handlingar. I vissa fall vill mannen som köper sex sluta 
och förstår inte varför han agerar som han gör. En av respondenterna slår ett extra slag för att 
maskulina normer visst kan påverka män, men att det i slutändan alltid handlar om individuella val. 
Även Crossley & Lawthom (2014) försöker i sin studie att problematisera efterfrågan till att vara något 
mer än bara det samhället formade. Då varje sexköp genomförs av en individ är det av yttersta vikt att 
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se vilka drivkrafter som finns hos den personen. Farley et al. (2011) kan i sin forskning utläsa att det 
finns en ökad pornografikonsumtion hos personer som köper sex. Vissa av respondenterna i denna 
uppsats till hands kan även tycka sig se att efterfrågan på prostitution och sexköp ökar i samband med 
en pornografikonsumtion. Detta håller inte alla respondenter helt och fullt med om. En av 
respondenterna framhåller att det istället rör sig om en eskortkonsumtion, men att pornografin har en 
plats den också.  
 
Något som inte har lokaliserats tydligt i den tidigare genomgångna forskningen men varit 
återkommande i intervjuerna är de myter och den okunskap som finns i samhället gällande 
prostitution och personer i prostitution. Dessa myter ska enligt en av respondenterna vara väl inbakat 
i populärkultur såsom film och reklam. Vissa av respondenterna menar att denna typ av okunskap 
även gäller att den ”frivilliga” prostitutionen inte är så frivillig som man i samhället tycks tro. 
Okunskapen indikerar några av respondenterna i vissa fall nästan verkar självvald för att kunna 
rättfärdiga sina handlingar.  

6.1.4	Strategier	för	att	minska	efterfrågan	
Den tidigare forskningen som finns gällande hur efterfrågan kunde påverkas för att minska är inte 
särskilt omfattande. Något framträdande är att lagstiftning ses som nyckeln till en minskad eller ökad 
efterfrågan. Enligt Yen (2008) kan man se en koppling till en ökande efterfråga i samband med 
legalisering i den Australiensiska staden Victoria. Även Cho et al. (2012) tycks kunna se en tydlig 
koppling mellan storleken på både prostitutionsmarknad och människohandelsmarknad till hur 
lagstiftningen ser ut. Respondenterna i denna uppsats menar, liksom den tidigare forskningen pekar 
på, att lagstiftning är en bra start för att minska efterfrågan. Speciellt glada är de för den svenska 
sexköpslagen. Lagstiftning är enligt respondenterna ett effektivt verktyg att sänka efterfrågan. En av 
respondenterna indikerar att efterfrågan i det svenska samhället är ytterst låg i jämförelse med våra 
nordiska grannländer och funderar över huruvida efterfrågan går att utplåna helt från ett fritt 
samhälle. En annan av respondenterna menar att det faktiskt görs för lite för att påverka efterfrågan i 
det svenska samhället. Sexköpslagen är grunden men mer kan göras enligt respondenten.  
 
Farleys et al. (2011) rapport står i kontrast till Yens (2008) rapport när det kommer till vilket sätt 
utbildning påverkar efterfrågan. Bland respondenterna i denna uppsats till hands ser de flesta 
respondenter en stor potential i utbildning för att påverka efterfrågan. Utbildningen lovprisas för att 
kunna bekämpa rasism och influera specifikt unga människor. Ändock höjs ett varningens finger utav 
en respondent som menar att utbildningen i alla aspekter ska vara noga genomtänkt. Utbildningen bör 
genomföras på ett sätt som inte bara visar vad som är moraliskt rätt och fel utan istället 
problematiserar fenomenet prostitution utifrån ett större samhällsperspektiv. Utbildningen ska inte 
endast hållas till skolvärlden och ungdomar, utan även i forum såsom domstolsväsendet, näringsliv 
och hotell. I lokaliserade orsaker till varför efterfrågan finns i samhället kan respondenterna se att 
myter och okunskap är en stark anledning. Att just utbildning blir ett svar på detta är inte 
förvånansvärt. Då vissa av respondenterna kan se tendenser till att de som köper sex blir allt yngre blir 
ett fokus på skolelever blir naturligt. Ytterligare anser vissa av respondenterna att pornografin spelar 
en stor roll i att skapa efterfrågan av sexköp och anser därför att pornografin bör diskuteras och 
problematiseras i skolor.  
 
Vidare kan respondenterna identifiera åtgärder som är knutna specifikt till en svensk kontext och inte 
går att identifiera i tidigare forskning. Bland dessa kan nämnas utökade resurser till berörda 
myndigheter, däribland polisen. Hur detta kan verka för att förebygga efterfrågan kom inte fram under 
intervjuerna. Men att polisen har ett viktigt arbete när det kommer till att identifiera både efterfrågan 
och offer råder det ingen tvekan om. Därav skulle ytterligare resurser till myndigheten ses som en 
viktig aspekt i att motverka efterfrågan. En annan viktig del i att motverka efterfrågan är att engagera 
män i dessa frågor. En av respondenterna hävdar att när män börjar få upp ögonen för detta och i sin 
tur försöker ändra samhällsklimatet kommer efterfrågan att minska radikalt. Vidare bör liknande 
KAST-verksamheter upprättas på flera håll i landet för att hjälpa de männen som vill sluta köpa sex.  
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6.2	Slutsatser 
Den här uppsatsens syfte är varit att identifiera kopplingen mellan prostitution och människohandel i 
Sverige, att undersöka vilka faktorer som ökar efterfrågan på prostitution och till sist vilka åtgärder 
som förespråkas för att stävja efterfrågan i svensk kontext. Detta har gjorts utifrån erfarenheter hos 
aktörer från svenska myndigheter och civilsamhälle. Uppsatsen verkar inte för att generalisera 
resultatet och stämpla alla som är verksamma inom området med samma åsikter. Det kan mycket väl 
finnas aktörer inom det civila samhället och svenska myndigheter som inte delar de åsikter som dessa 
aktörer har uttryckt. I Europa är en majoritet av människohandeln till för sexuell exploatering och till 
Sverige fraktas mellan 400-600 kvinnor varje år för att utnyttjas sexuellt i form av tvångsprostitution. 
För att benämna och bekämpa människohandel som fenomen så har FN tagit fram 
Palermoprotokollet. Detta redogör för vilket ansvar staterna har gentemot offret och ansvaret staterna 
har i att bekämpa efterfrågan som uppmuntrar till utnyttjandet av kvinnor och barn. På vilket konkret 
sätt detta bör göras nämns inte. I Sverige finns sexköpslagen för att bekämpa efterfrågan på 
prostitution vilket Sverige har kopplat till förekomsten av människohandel.  
 
Uppsatsens första frågeställning är just hur respondenterna förklarar efterfrågan som exempel på 
sambandet mellan prostitution och människohandel. Sambandet tycks enligt samtliga respondenter 
vara starkt. Hade efterfrågan varit att plocka sten eller dylikt hade människor tvingats in i det. Men då 
efterfrågan på sexköp, alltså prostitution, finns så tvingas människor in i det Respondenterna är 
tacksamma över den sexköpslag som Sverige har infört med tanke på människohandeln. 
Respondenterna är även oroade över det våld och den ojämlikhet de menar att prostitution är byggt på 
och kan därmed kopplas till den radikalfeministiska teorin. Uppsatsens andra frågeställning är vilka 
drivkrafter som respondenterna identifierar bakom efterfrågan på prostitution i Sverige. De som köper 
sex är företrädelsevis män. Vissa av respondenterna ser med oro på utvecklingen av att de som köper 
sex tycks bli yngre. Representanterna lokaliserar rättigheten som man och myter och okunskap 
gällande prostitution samt pornografikonsumtion som anledningar till efterfrågan. Uppsatsens tredje 
frågeställning är vilka strategier som förespråkas av aktörer för att minska efterfrågan på prostitution. 
Respondenterna ser även den resursbrist som finns hos berörda myndigheter som ett problem i att 
bekämpa efterfrågan och vill där se ändring från politiskt håll. Vissa av respondenterna menar att det 
är av yttersta vikt att involvera män i arbetet mot människohandel och prostitution för att kunna se en 
tydlig förändring. Det uttrycks även ett behov av att fortsätta stödja de som köpt sex i exempelvis 
KAST-arbetet. Även utbildning och upplysning av näringsliv, hotell, domstolar och skolor ses som en 
viktig aspekt.   
 
Enligt samtliga respondenter som medverkat i denna uppsats tycks kopplingen mellan prostitution 
och människohandel vara just efterfrågan. Aktörer verksamma inom civila samhället och myndigheter 
i Sverige delar den bild som kvinnofridspropositionen lade fram angående prostitution och 
människohandel och det fokus som lades på efterfrågan, alltså köparen av sex. Prostitution ses som ett 
våld mot kvinnan och ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan könen och kan vara det 
slutgiltiga uttrycket för människohandel. Detta kopplas till den radikalfeministiska teorin. Efterfrågan 
på prostitution ses som den bärande faktorn för att driva handeln för sexuell exploatering med kvinnor 
och barn framåt. På dessa grunder bör efterfrågan på prostitution bekämpas. Intressant i 
sammanhanget är den ständiga jämförelse som respondenter i denna uppsats har gjort mellan den 
svenska lagstiftningen och övriga länders lagstiftning runt om i Europa. Stoltheten över det Sverige 
åstadkommit i och med sexköpslagen är påtaglig och vissa av respondenterna vill se en spridning av 
den till övriga europeiska länder. Då internationella dokument inte ger några direktiv angående hur 
efterfrågan på just prostitution bör behandlas i relation till människohandel blir frågan svår. Stater ser 
olika på prostitution och detta kan tyckas bli en infekterad moralfråga. Prostitution kan te sig som ett 
känsligt ämne, och det är kanske ännu känsligare att diskutera vilka som frågar efter den och vad det 
får för konsekvenser. Människohandel är, som tidigare skrivits den moderna slavhandeln. Kroppar 
säljs som om de vore en handelsvaran på en stormarknad och människovärdet har tappats bort 
någonstans utmed resans gång. Majoriteten av de som säljs i Europa är kvinnor. Vissa av dessa 
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kvinnor hamnar i Sverige och tvingas sälja sex som prostituerad, vissa av de kvinnorna som befinner 
sig i prostitution väljer det själva, ibland på grund av ett inre tvång. Dessa tankar är värt att ha med i 
åtanke när man talar om sexköp, prostitution och dess kopplingar till människohandeln.  

6.3	Förslag	på	fortsatt	forskning	och	arbete		
Denna uppsats har rätat ut många frågetecken för uppsatsförfattarens egen del, men också lämnat 
denna med en del kvarstående frågor. Några av dessa frågor presenteras nedan för att kunna hjälpa 
kommande studenter i sitt val av examensarbete. Detta kan även ses som förslag på statliga 
utredningar och studier för forskare på högre nivåer. Följande förslag är uppsatsskrivarens tankar men 
bygger på det resultat och den analys som uppsatsen till hands presenterat.  
 
Något som respondenterna inte kunde svara utförligt på var på vilket sätt efterfrågan (i detta fall 
preferenserna hos den som köper sex) påverkar människohandeln. Respondenterna kunde se att 
personer som köper sex har stora valmöjligheter när det kom till eskortsidorna, men vilken påverkan 
det faktiskt får på människohandeln i Sverige återstår som ett mysterium. Därför föreslås vidare 
forskning på detta område för att kunna förstå handelsmönstret än mer ingående. För denna typ av 
forskning föreslås någon typ av jämförande studie med de mest frekvent ifyllda svarsalternativen på 
eskortsidor, såsom nationalitet, ålder osv, med de offer för människohandel som påträffats i Sverige. 
Detta för att ingående kunna se vilken typ av påverkan efterfrågan har på människohandeln i Sverige.  
 
Ytterligare råder det delade meningar kring pornografikonsumtionens betydelse för att skapa 
efterfrågan på prostitution och sexköp. Det finns viss internationell forskning på området men hur 
läget ser ut i Sverige bör ses över för att se vilken typ av påverkan det har på ökad efterfrågan. För 
denna typ av forskning föreslås en kvantitativ undersökning med enkäter där exempelvis ungdomars 
pornografikonsumerande lokaliseras tillsammans med i vilken grad de skulle vara benägna att köpa 
sex. Detta i syfte för att se vilken typ av påverkan pornografikonsumtionen har på den yngre 
populationen i Sverige och om detta i längden skulle kunna ändra den någorlunda samlade konsensus 
som sluter upp bakom sexköpslagen.  
 
Något som inte heller tycktes få ett tillfredställande svar i resultatet var hur maskulinitetsnormer i 
samhället kan göda efterfrågan på sexköp. Vilka typer av normer och värderingar finns det kopplat till 
synen på vad som är typiskt maskulint hos män och killar idag? Sexköpslagen har ansetts som en 
normativ lagstiftning men har den varit tillräckligt stark för bryta tanken om att ”män kommer vara 
män”? Därför föreslås framtida forskning kring vilka typer av maskulinitetsnormer som finns hos 
svenska män som köper sex för att lokalisera vilken påverkan dessa normer har haft i samband med 
sexköpet. För denna typ av forskning föreslås kvalitativa intervjuer med personer som köper sex för att 
se vilka typer av normer som påverkat dem att utföra köpet. Begreppet maskulinitet behöver, såsom 
Christiansson påpekat, inte vara kopplat till sexköp, och därför bör även andra typer av normer och 
samhällelig påverkan undersökas grundligt. Detta i syfte för att se vilka typer av normer i samhället 
som påverkar efterfrågan och om dessa normer kan vara en bidragande faktor till sexköp.  
 
När det kommer till fortsatt arbete för att stävja efterfrågan tycks respondenterna utlysa större 
resurser till berörda myndigheter, speciellt polisens arbete. Polisen har en viktig roll att spela när det 
kommer till bekämpningen av både efterfrågan och tillgången. Därav bör makthavare med inflytande 
inse värdet av polisens arbete. Ytterligare bör sexualbrottsundervisning för samtliga av Sveriges 
domstolar ses över från statligt håll. Detta för att försäkra att offret får en rättfärdig rättegång och att 
personen som köpt sex döms enligt en rättvis straffskala. Vidare bör kommunerna som i dagsläget är 
huvudansvariga för skolundervisningen fundera på hur skolan på bästa sätt kan förebygga en 
efterfrågan på sexköp i undervisningen. I vilka typer av forum kan sådan undervisning passa bra in 
och på vilket sätt ska undervisningen genomföras för att ifrågasätta myter om prostitution på ett 
balanserat sätt? Kommunerna bör även se över om pornografikonsumtion bör problematiseras på 
exempelvis sex- och samlevnadsundervisningen. 	  
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Appendix 1 - Informationsbrev 
 
Hej XXX! 
  
Jag heter Lovisa Fundell och jag är tredjeårsstudent på Jönköping University där jag läser 
kandidatprogrammet Internationellt Arbete. Jag skriver under denna termin min c-uppsats inom 
området människohandel för sexuell exploatering. 
  
Människohandel för sexuell exploatering är ett världsomspännande problem som får lokala 
konsekvenser och drivs på av fattigdom, stora vinstsummor och inte minst efterfrågan av sexuella 
tjänster. Mitt syfte med uppsatsen är kortfattat att ta reda på vad aktörer inom det civila samhället och 
svenska myndigheter anser om eventuella samband som kan finnas mellan efterfrågan på 
kommersiella sexualtjänster och människohandel i Sverige. 
  
XXX har valts ut på grund av det arbete organisationen/myndigheten för mot människohandel och ni 
kan ha en betydande röst i sammanhanget. Min förhoppning är att resultatet kan komma till nytta i 
arbetet mot människohandel för sexuell exploatering, både för aktörer inom det civila samhället och 
svenska myndigheter. 
  
Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter och kommer att spelas in för att materialet ska kunna 
behandlas konfidentiellt och lättare analyseras i efterhand. Intervjun är givetvis helt frivillig och den 
kan närsomhelst avbrytas utan att anledning behöver uppges. Du som respondent kan välja att vara 
anonym och då kommer uppsatsen att referera till organisationens/myndighetens namn i 
slutresultatet. Intervjun kan komma att hållas via telefon om det är nödvändigt på grund av distans. 
  
Jag hoppas givetvis att någon representant för XXX är intresserad av att delta i denna studie. Jag 
återkommer om några dagar för att se hur du ställer dig till intervjun som vi förhoppningsvis kan boka 
in de närmsta veckorna. 
  
Stort tack på förhand, kontakta mig gärna på telefon eller via mejl för frågor eller kommentarer. 
  
Lovisa Fundell 
E-mail: XXXXXXX 
Telefon: XXXXXXX 
 
Med vänlig hälsning 
Lovisa Fundell 
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Appendix 2 - Intervjuguide 
 
INTERVJUGUIDE 
 
INFORMATION INNAN INTERVJUN BÖRJAR 
 
Information av studiens syfte 
Denna uppsats kommer att behandla hur efterfrågan på sexuella tjänster kan påverka människohandel 
för sexuell exploatering i en svensk kontext. Jag har tre olika områden jag kommer att ställa frågor 
kring och varje del kommer ta cirka 10-15 minuter.  
 
Konfidentiell information 
Respondent kan välja att vara anonym. 
 
Avbrytande av intervju 
Respondent kan närsomhelst välja att avbryta intervjun utan att uppge skäl.  
 
Inspelning av intervju  
Intervjun kommer att spelas in om det går bra för respondenten.  
 
Uppföljning 
Eventuell uppföljning kan behöva göras för att stämma av så korrekt information återges vid 
resultatbeskrivning.  
 
 
FRÅGOR 
Beräknad tid till varje del är cirka 10-15 minuter. 
 
BAKGRUND 

• Namn: 
• Roll inom organisation/myndighet: 
• Vilket arbete har ni kopplat till människohandel:  

 
 
DEL I EFTERFRÅGANS URSPRUNG 

• Vilka är de som köper sex i det svenska samhället?  
• Vad skulle kunna identifieras som källor/ orsaker till efterfrågan på sexköp i samhället? 
• Hur kan sexköpslagen ha spelat in när det gäller påverkan på efterfrågan? 

 
Eventuella följdfrågor: 

• Hur kan kvinnosyn påverka efterfrågan på sexuella tjänster? 
• Hur kan normer kring maskulinitet påverka efterfrågan på sexuella tjänster? 
• Kan pornografi eller sexualisering och objektifiering av kvinnokroppen påverka efterfrågan på 

sexuella tjänster?  
• Övriga tankar? 

 
Den första delen kopplas till uppsatsens första frågeställning och problematiserar kvinnosyn, 
maskulina normer och objektifieringen av kvinnokroppen i samhället. Denna del syftar även till att 
undersöka om kopplingar går att dras mellan respondentens reflektioner och vad som går att se i 
tidigare forskning. Detta nämns ej för respondent.  
 
 
DEL II EFTERFRÅGANS KOPPLING TILL MÄNNISKOHANDEL 

• På vilket sätt anser du att efterfrågan på sexuella tjänster påverkar människohandel? 
• Kan det finnas kopplingar mellan prostitution och människohandel i Sverige? Om ja, vilka?  
• Det finns en pågående debatt ang. hur prostitution ska ses som ett yrke eller inte, går det att 

klassas som ett yrke? 
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Eventuella följdfrågor: 

• Ser du att sexköparens preferenser påverkar vilka kvinnor som förs in? 
• Påverkas efterfrågan av lagstiftning? 
• Övriga tankar? 

 
Den andra delen kopplas till uppsatsens andra frågeställning och problematiserar prostitutionens 
roll till människohandel. Den syftar även till att ta reda på vilken teoretisk grund respondenten 
ställer sig på (liberal eller radikal feministisk teori). Den syftar även att se om kopplingar går att 
dras till tidigare forskning gällande vilken typ av påverkan sexköparens preferenser har på 
människohandeln. Detta nämns ej för respondent.   
 
 
DEL III VERKSAMMA METODER 

• Angående efterfrågan på sextjänster här i Sverige – behöver den bli påverkad för att på så sätt 
minska människohandeln för sexuell exploatering i Sverige? 

• Arbetar ni för att påverka efterfrågan av sexköp? 
• Ser ni något resultat på detta? 
• Vilket arbete förespråkar du bör göras i samhället för att påverka efterfrågan?  

 
Eventuella följdfrågor 

• Har du några tankar om huruvida utbildning kan påverkar efterfrågan? (Individnivå) 
• Har du några tankar om hur sexköpslagen påverkar efterfrågan? (samhällsnivå) 
• Övriga tankar? 

 
Den tredje delen kopplas till uppsatsens tredje frågeställning där strategier som genomförs och 
förespråkas av organisationen utvärderas i en svensk kontext. Den syftar även till att se om 
kopplingar till tidigare forskning går att finna angående utbildning och lagstiftning. Detta nämns ej 
för respondent. 
 
Övriga synpunkter 
 
 
Något mer att tillägga? 
 
 
 
 


