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Abstract 
 

Why do men buy sex? 

A qualitative study of men’s motive to buy sexual services from women. 
 

The purpose of the study was to examine why men purchase sex from women. The study 

includes internet as an arena for these purchases. The study material was collected 

through four telephone-interviews and one email-interview with men that have purchased 

sex on the internet. The study material has been analyzed with previous studies on the 

subject, radical feminism theory, self-control theory, routine activity theory and 

techniques of neutralization. The results showed that sex was purchased mainly because 

it was easier from an emotional perspective than to establish a sexual relationship. Sexual 

dissatisfaction with a partner and personal characteristics were described to have an effect 

on the men’s ability to have sex. The purchase then seemed to be the only way to satisfy 

their sexual needs. The internet enables several advantages. The purchase becomes 

practically easier at the same time as it offers anonymity.  

 

Keywords: sexbuyers, Sweden, internet, prostitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning  
 

Studiens syfte var att undersöka varför män köper sex av kvinnor, bland annat genom 

sexsajter på internet. Studiematerialet insamlades genom fyra telefonintervjuer samt en 

e-postintervju med män som har köpt sex av kvinnor. Med hjälp av tidigare forskning 

inom ramen för ämnet, radikalfeministisk teori, rutinaktivitetsteori och teorin om 

neutralisationstekniker har intervjumaterialet analyserats. Resultaten visar att männen i 

fråga framförallt köper sex för att det är ett känslomässigt enklare alternativ än att etablera 

en sexuell relation till en kvinna. På grund av sexuellt missnöje i en partnerrelation eller 

personliga egenskaper som påverkar möjligheten till att få sex, kan sexköp uppfattas som 

enda alternativet för en sexuell tillfredsställelse. Internet som forum för sexköp medför 

en rad fördelar. Dels gör det sexköp enkelt rent praktiskt dels möjliggör det en anonymitet 

vilken minskar risken för att upptäckas för brott. 

 

Nyckelord: sexköpare, Sverige, internet, prostitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
 
Vi vill rikta ett varmt och ödmjukt tack till de intervjupersoner som har delat med sig av 

sina berättelser. Tack vare er blev vår uppsatsidé möjlig att genomföra och resultatet 

innehållsrikt. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Fereshteh Ahmadi för all vägledning under arbetets 

gång. 

 

 

Elvira Somvall och Julia Andersson. 
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1.0 Inledning  
 

Köp av av sexuella tjänster har förekommit och förekommer i flera samhällen, under olika 

tidsperioder och har ofta varit ett ämne som har skapat en politisk debatt (Pitts, K et al, 

2004, s. 353). Geymonat (2016, s10) diskuterar i sin bok “Köpa och Sälja Sex-mellan 

njutning, arbete och utnyttjande” hur handelsmän, sjömän, och soldater redan under 

medeltiden och renässansen köpte sex av, åtminstone mestadels, kvinnor. Författaren 

beskriver hur prostitution till och med kan betraktas som världens äldsta yrke (ibid.).  

 

Under våren 2014 tog Länsstyrelsen i Stockholm fram en befolkningsbaserad 

undersökning med syfte att följa utvecklingen av människors beteende, bland annat 

gällande erfarenheter av att köpa sexuella tjänster. Resultatet visar att av 1000 tillfrågade 

personer, har 38 någon gång betalat för sex, varav samtliga män (Länsstyrelsen, 2015, s 

39).  

 

Samma kartläggning från Länsstyrelsen visar att under de senaste åtta åren har det skett 

en markant ökning av eskortannonser på nätet för män som köper sex av kvinnor, från 

304 till 6965 annonser (Länsstyrelsen, 2015, s 10). Eskortservice avser ursprungligen en 

särskild typ av prostitution, där prostituerade inte enbart erbjuder sex, massage, 

konversation etc., utan även tjänster som består i att till exempel hålla någon, sällskap i 

offentliga miljöer (Ne, u.å a). Att tillgängligheten och informationsflödet på sexuella 

tjänster har ökat råder det således inget tvivel om (Länsstyrelsen, 2015, s 10).  

 

Under 2015 publicerades annonser där flickor och kvinnor erbjuder sexuella tjänster på 

bland annat sidorna sex-tjejer.se, Stockholm-escorts.me, rosasidan.ws, 

Escortguide24.com och Escort-Sweden.com (Polismyndigheten, 2016, s 21). Genom att 

ringa, skicka sms eller skicka e-post till säljare, ofta genom en bokningscentral eller direkt 

till säljaren och/eller dennes hallick, kan tid och plats för den sexuella tjänsten planeras. 

Priset för den önskade tjänsten finns oftast utsatt på webbsidan, där sexköpande män 

också kan välja om de vill beställa kvinnan till sitt hem eller exempelvis till ett hotellrum.  

Inga av de webbsidor där annonser har publicerats kunde kopplas till en svensk server 

vilket gör att webbsidorna inte kan stängas ner av lagskäl (ibid.).  
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Gällande lagen om sexköp bör man påpeka att det sedan år 1999 är förbjudet att köpa sex 

enligt svensk lagstiftning, som menar att den som skaffar sig sexuell förbindelse mot 

ersättning döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år (se bilaga 

1) (BrB, kap 6 § 11). Mot bakgrund av att köp av sexuella tjänster är kriminaliserat blir 

det av kriminologisk relevans att undersöka varför en person köper sex. Studiens syfte 

kommer att formuleras utifrån vetskapen om att det huvudsakligen är män som köper 

sexuella tjänster av kvinnor. Till följd av internets stora tillgänglighet och utbud av 

sexuella tjänster kommer undersökningen att inkludera internet som ett forum för sexköp. 

 

 

1.1 Syfte 

 
Studiens syfte är att undersöka varför män i Sverige köper sex av kvinnor. Studien 

kommer först och främst att fokusera på internet som ett forum för sexköp. 

 

1.2 Frågeställningar  

 

1. Hur beskriver män funktionen av att köpa sexuella tjänster av kvinnor? 

2. Hur beskriver män som köper sex bilden av den säljande kvinnan?  

3. Hur påverkar internet som forum för sexköp mäns val av att köpa sex av kvinnor? 

4. Legitimerar män sexköp av kvinnor? I så fall, hur?  
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2.0 Centrala begrepp 
 

Under rubriker analys/resultat används begreppen; svenska kvinnor, svensktalande 

kvinnor samt utländska kvinnor. Dessa begrepp handlar om kvinnor som säljer sex och 

om hur intervjupersonerna gör skillnad mellan dessa tre. Med svenska kvinnor menar 

författarna kvinnor som för intervjupersonerna uppfattas som svenska. Med begreppet 

svensktalande kvinnor menar författarna kvinnor som talar svenska, ingen värdering 

läggs i hur bra svenska kvinnorna talar. Med begreppet utländska kvinnor menar 

författarna de kvinnor som av intervjupersonerna uppfattas komma från något annat land 

än Sverige.  

 

Författarna står inte själva för dessa definitioner, utan valet av att använda dessa har gjorts 

utifrån hur intervjupersonerna använder begreppen.  
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3.0 Disposition  
 

Uppsatsen inleds med en presentation av ämnet samt studiens syfte och tillhörande 

frågeställningar. Därefter redogör författarna för tidigare forskning inom det aktuella 

ämnet. Fortsättningsvis presenteras de tre teorierna; rutinaktivitetsteorin, 

radikalfeministisk teori och teorin om neutralisationstekniker som kommer att användas 

i analysen. Senare följer ett metodavsnitt innan resultatet presenteras i ett gemensamt 

avsnitt med analysen. Under uppsatsens sista del finns en diskussion om studieresultatet, 

metodologiska överväganden samt om hur forskningen är relevant och kan användas 

vidare. Avslutningsvis presenteras en referenslista och bilagor. 
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4.0 Tidigare forskning  
 
Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Studierna är presenterade 

efter en tematisk ordning där de fyra första handlar om sexköpande män och deras 

beteenden, erfarenheter, attityder samt motiv till sexköp. Den sista studien handlar om 

myndighetspersoners uppfattning och tillämpning av sexköpslagen. Efter varje studie 

kommer författarna att motivera varför studien i sig är relevant att ha med i uppsatsen.  

 

4.1 Sälja och köpa sex i Sverige 2011 Förekomst, hälsa och attityder. 

Delrapport 1 ur: Prostitution i Sverige – Kartläggning och utvärdering av 

prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i 

befolkningen 

 
På uppdrag av regering har Socialstyrelsen, tillsammans med Linköpings universitet, tagit 

fram en befolkningsbaserad studie om prostitution i Sverige (Svedin & Priebe, 2012, s 5). 

I studien om erfarenheter och attityder till försäljning och köp av sexuella tjänster har 

5071 personer mellan 18 och 65 år deltagit. Av dessa uppger drygt 10 % av männen att 

de någon gång i sitt liv har betalat för ett sexuellt umgänge och motsvarande siffra för 

kvinnor är 0,1% (ibid.). 80 % av de personer som har angett att de har köpt sex, uppger 

att det senaste sexköpet skedde utomlands (Svedin & Priebe, 2012, s 5). Av de senaste 

sexköpen har ungefär en tredjedel skett i samband med arbets- eller tjänsteresor i Sverige 

eller utomlands (ibid.). En del i undersökningen gick ut på att dokumentera 

omständigheter som påverkat det senaste sexköpet (Svedin & Priebe, 2012, s 41). De mest 

förekommande omständigheterna är en stark sexlust (59,8 %), att det är enkelt och går 

snabbt (47%) samt att de vid tillfället var berusade (31,1%) (ibid.). Av de som har köpt 

sex är det få som har uppgett att sexköpslagen påverkade deras beteende (Svedin & 

Priebe, 2012, s 5). 

 

De män som har rapportera att de har köpt sex har en förhöjd alkohol- eller 

drogkonsumtion jämfört med de som inte har köpt sex (Svedin & Priebe, 2012, s 5). Dessa 

män har även fler traumatiska händelser under uppväxten och förekomst av våld i 

pågående och/eller tidigare parrelationer (ibid.). Likaså visar resultatet att dessa män ofta 

lever ett sexuellt liv med många samlagspartners samt har ett aktivt användande av 

internet i kärleks- och sexuella syften. De har även en förhöjd förekomst av 

tvångsmässiga sexuella beteenden (ibid.). Männen som köper sex skiljer sig inte, 
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åtminstone vad gäller vid tidpunkten för undersökningen, från övriga män med avseende 

på sociodemografiska faktorer, psykiska symptom eller självkänsla (ibid.). Värt att 

observera är att svarsfrekvensen i studien var låg (50,7%) vilket minskar resultatens 

säkerhetsnivå (ibid.). 

 

Eftersom studien av Svedin och Priebe har undersökt omständigheter kring varför män 

köper sex samt även mer generella omständigheter i männens liv, kan studien användas 

för att jämföra de resultat som fås i det aktuella examensarbetet. Då studien är gjord på 

svenska personer (läs: män) kan samhälleliga strukturella förhållanden och dess 

påverkan, exempelvis lagstiftningen, antas vara densamma i Svedin och Priebes studie 

som i studien för examensarbetet.  

 

4.2 Who Pays for Sex and Why? An Analysis of Social and Motivational 

Factors Associated With Male Clients of Sex Workers 

 
Pitts, K et al. (2004) har genomfört en kvantitativ studie av australiska mäns motiv till att 

köpa sex. I studien har 612 män deltagit varav 143 (23,4%) uppger att de någon gång har 

betalat för sex (Pitts, K et al, 2004, s 353). Av dessa män har 43,8% uppgett att de har 

köpt sex för att tillfredsställa sina sexuella behov, medan 36,4% har uppgett att de har 

köpt sex för enkelhetens skull jämfört med att behöva etablera en sexuell relation till 

någon (ibid.). 35,5 % av männen menar slutligen att de har köpt sex därför att det var 

underhållande och verkade roande (ibid.).  

 

Studien av Pitts, K et al (2004, s 354) har genomförts i en stat där bordeller och 

registrerade sexarbetare är lagligt. Detta kan göra att de strukturella omständigheterna 

skiljer sig mellan denna studie och examensarbetet, i och med att sexköp av alla dess 

former är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Å andra sidan är detta den enda studie som 

lyfter fram huruvida enkelheten jämfört med att etablera en sexuell relation till någon är 

ett motiv till att köpa sexuella tjänster, vilket författarna anser intressant.  

 

4.3 Men Who Buy Sex: A Survey in the Greater Vancouver Regional District 

 
Lowman och Atchison (2006) har gjort en kvantitativ studie, vilken inkluderar 80 män 

som har köpt sex Vancouvers regionala distrikt. Syftet med studien var att förklara den 

sexköpande mannens demografi och förklara de beteenden som kan kopplas till köp av 



 

7 

 

sexuella tjänster (Lowman & Atchison, 2006, s 287). En del av studien har gått ut på att 

förklara om män som har en regelbunden sexpartner som de är missnöjd med, med större 

sannolikhet köper sex (ibid.). Resultatet visar att mäns uppfattning om den regelbundna 

sexparnern inte kan förklara varför de köper sex då 67% av männen som har haft en 

regelbunden sexparner var tillfreds/nöjd med sin partner (ibid.). Endast 15 % av männen 

med en regelbunden sexpartner har uppgett att de är missnöjda med partnern (ibid).  

 

Eftersom studien av Lowman och Atchison (2006) lyfter fram ett eventuellt missnöje med 

en regelbunden sexpartner är den, trots att den är genomförd i Vancouver, intressant att 

inkludera i examensarbetet. Utifrån författarnas studiesyfte kan ett missnöje med en 

regelbunden sexpartner ses som en möjlig förklaring till varför män köper sex av kvinnor.  

 

4.4 The practices of male “clients” of prostitution: influences and orientations 

for social work 

 
Månsson (2003, s 1) har analyserat resultat från olika studier om prostitution och sexköp 

i Sverige och andra skandinaviska länder. De studier som har analyserats har till största 

del genomförts genom kvalitativa djupintervjuer (ibid.). Månsson (2003, s 1) har genom 

detta uppmärksammat fem huvudsakliga diskurser med avseende på sexköpande mäns 

beskrivningar av varför de köper sex av prostituerade. Dessa diskurser benämner 

Månsson; “the fantasy of the dirty whore”, “another type of sex”, “no other women”, 

“consumer of sex” och “another type of women”.  

 

Diskursen “the fantasy of the dirty whore” uttrycks genom att män beskriver hur bilden 

av att vara med en “smutsig hora” är sexuellt upphetsande (Månsson, 2003, s 5). Enligt 

Månsson (ibid.) kan “horan” tolkas som en person vars egenskaper och position är 

konstruerad utifrån det patriarkala samhället som därför är till för att tillfredsställa 

mannens fantasier. 

 

Diskursen om “another type of sex” uttrycks genom att män uttalar en önskan om att ha 

extraordinärt sex (Månsson, 2003, s 6). Föreställningen om att ha sex med en erfaren och 

sexuellt smart kvinna som är villig att ha sex på ett sådant sätt som mannen inte skulle 

våga fråga sin partner om, verkar enligt Månsson (ibid.) uppfattas som spännande.   
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För diskursen “no other women” beskriver Månsson (2003, s 7) att flera män som har 

köpt sex även har beskrivit att de har svårt för att få sex om de inte betalar för det. Denna 

diskurs gäller för de män som inte har en partner och som anser att det är svårt överlag 

att få kontakt med kvinnor (ibid.). 

 

Månsson (2003, s 8) beskriver att sexualitet och relation mellan olika kön är beroende av 

sociala konstruktioner i samhället. För att förstå varför män köper sexuella tjänster menar 

forskaren att maskulin sexualitet måste uppmärksammas i relation till samhället. Vidare 

beskriver Månsson (ibid.) hur dagens män exploaterar pornografi och reklam för sexköp 

på ett sätt som gör att prostitutionens möjligheter verkar oändliga. Prostitution kommer 

således att betraktas som ett köp av en vara eller en produkt snarare än en sexuell tjänst. 

Denna diskurs benämner Månsson  “consumer of sex”. 

 

En sista diskurs som Månsson (2003, s 9) uppmärksammar är den som benämns som 

“another type of women”. Forskaren menar att de män som har köpt sex uttrycker en 

antifeministisk föreställning och att de inte accepterar förändringar som går emot en 

maskulin dominans (ibid.). Månsson (ibid.) tolkar dessa uttryck som reaktioner på en 

känsla av förlust som männen kompenserar genom att köpa sex och således utöva en slags 

dominans gentemot kvinnor.  

 

Denna studie är intressant av flera anledningar. Dels eftersom den är av kvalitativ karaktär 

och belyser diskurser som kan ge beskrivningar av varför män köper sex, dels eftersom 

den är genomförd med skandinaviska män som intervjupersoner.  Även om 

sexlagstiftningen skiljer sig mellan exempelvis Sverige och Danmark, där det i Danmark 

är lagligt att köpa sex (Skilbrei & Holmström, 2011, s 483), kan de diskurser som 

Månsson (2003) presenterar antas vara generella för män i skandinavien och gälla för 

svenska män likväl som danska.  

 

4.5 Prostitution i Norden: Forskningsrapport 
 

Siring (2009, s 328) har undersökt hur de grupper inom polisen och socialtjänsten som 

arbetar med prostitution och trafficking uppfattar samt tillämpar sexköpslagen.  

 

Vid denna studie fann Siring (2009, s 341) att en individs nationalitet och etnicitet i vissa 

fall kan vara avgörande för om polisen väljer att inleda spaning eller inte. Detta kan 
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exempelvis gälla vissa av de annonser angående försäljning av sexuella tjänster som finns 

på internet. Vid ett utdrag från en intervju med en polis görs det tydligt att de annonser 

som är skrivna på svenska, med en svensk tjej som säljer sig “frivilligt” inte ägnas särskilt 

stor uppmärksamhet rent polisiärt.  

 

Siring (2009, s 342) visar även hur poliser skiljer mellan sexsäljare som de anser är 

frivilliga och ofrivilliga. Poliserna tycks då mena att sexköpslagen bör användas mer 

sparsamt mot de kunder som köper sex av den etniskt svenska frivilliga kvinnan. På 

motsatt vis beskrivs de etniskt utländska kvinnor som säljer sex vara tvingade in i 

sexhandeln. Dessa kvinnor ses således som ofrivilliga sexsäljare när de jämförs med 

etniskt svenska kvinnor inom sexindustrin (ibid.).  

 

Fortsatt visar Sirings (2009, s 343) studie hur personal inom både socialtjänsten och 

polisen jämför etniskt svenska kvinnor som säljer sex med etniskt utländska kvinnor som 

säljer sex. I dessa jämförelser beskrivs de etniskt utländska sexsäljande kvinnorna som 

utsatta, sårbara och tvingade in i den svenska sexhandeln. Vad gäller de etniskt svenska 

sexsäljande kvinnorna beskrivs de istället som självständiga och frivilliga kvinnor.  

 

Denna studie eftersöktes i samband med att analysen av intervjuerna genomfördes. 

Författarna fann det intressant att söka efter tidigare forskning som kunde knytas till vissa 

av de uttalanden som gjordes av intervjupersonerna. Dessa uttalanden handlade om hur 

etniskt svenska kvinnor beskrevs som frivilliga sexsäljare och etniskt utländska kvinnor 

beskrevs som ofrivilliga och tvingade till att sälja sex. Sirings (2009) studie blev således 

intressant att ta med utifrån det faktum att liknande uttalanden och jämförelser vad gäller 

frivilliga samt ofrivilliga sexsäljare gjordes av personal både inom polisen och 

socialtjänsten. Författarna ansåg att användandet av denna studie i uppsatsen gav en 

möjlighet att ge analysen mer djup och fylligare tolkningar. Detta genom att analysera 

intervjupersonernas uttalanden i förhållande till de uttalanden som Siring (2009) 

presenterar.  

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

 
Av den presenterade tidigare forskningen inom ämnet är två studier genomförda i svensk 

kontext, en i skandinavisk kontext och en i australisk respektive kanadensisk kontext.  



 

10 

 

Fyra av studierna har gemensamt att de undersöker förklaringar/motiv till varför män 

köper sexuella tjänster. Den femte studien utgår istället från ett myndighetsperspektiv där 

verksamma personer inom polis och socialtjänst fungerar som intervjupersoner i 

prostitutionsfrågan. 

 

Gemensamt för tre av de forskningar som undersöker förklaringar/motiv till varför män 

köper sexuella tjänster är att de är av kvantitativ karaktär. I dessa studier framkommer det 

att en stark sexlust och sexköpets enkelhet bland annat med avseende på praktiska 

förhållanden men också känslomässiga förhållanden, är vanligt förekommande 

anledningar till varför män väljer att köpa sexuella tjänster.  

 

En av de studier som undersöker förklaringar/motiv till varför män köper sexuella tjänster 

är istället av kvalitativ karaktär. Utifrån mäns beskrivningar av varför de köper sex 

presenteras diskurser som uppmärksammats i ett analysarbete av intervjuer med 

sexköpande män i skandinavien. Dessa diskurser benämner forskaren; “the fantasy of the 

dirty whore”, “another type of sex”, “no other women”, “consumer of sex” och “another 

type of women”.  

 

Studien utifrån myndighetspersoners perspektiv belyser hur både socialtjänst och polis 

jämför etniskt svenska sexsäljande kvinnor med etniskt utländska sexsäljande kvinnor. 

De etniskt svenska kvinnorna beskrivs som självständiga kvinnor medan de etniskt 

utländska kvinnorna beskrivs som utsatta, sårbara och tvingade in i den svenska 

sexhandeln.  

 

Den tidigare forskningen på ämnet som har presenterats fokuserar på köp av sexuella 

tjänster generellt, oberoende av plattform för köpet. Eftersom teknikens utveckling har 

möjliggjort en förflyttning av prostitution, från gatan till internet, anser författarna av 

denna uppsats att det är relevant att inkludera internets betydelse i en undersökning om 

varför män köper sex.  

 

4.7 Inhämtning av tidigare forskning 

 
Två av de presenterade artiklarna har inhämtats från högskolan i Gävles databas 

Discovery. För att vara försäkrade om att artiklarna är granskade av andra forskare samt 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
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att hela artiklarna finns tillgängliga har “peer review” liksom “full text” bockats för 

(http://www.vr.se/ ). Engelska och svenska har bockats för som språkval och 

tidsintervallet 2000-2018 har angetts. Orden “prostitution”, “buy” och “sex” har skrivits 

i sökfältet för att finna relevanta texter.   

 

Detta gav 67 träffar i databasen. Eftersom studien avser att undersöka varför män köper 

sex av kvinnor lades även “men” till som sökord vilket gav 52 träffar. 6 av träffarna 

handlade om sexarbetare, vilket inte var intressant för studien, varpå dessa valdes bort. 

Av de återstående 46 träffarna var framförallt två intressanta med avseende på studiens 

syfte då de hade för avsikt att belysa varför män köper sex av kvinnor. Dessa var 

forskningen av Pitts et. al (2004) och Lowman och Atchinson (2006). 

 

Därefter tillades även “Sweden” som sökord för att finna svenska studier eller studier 

gjorda på Sverige. Detta gav enbart fyra träffar i Discovery varav två till viss del var 

intressanta för studiens syfte. Den ena studien undersökte skillnader mellan attityder till 

prostitution mellan Norge och Sverige. Dock valdes denna studie bort då en liknande men 

mer nyligen genomförd studie hittades i divaportalen vid ett senare tillfälle. Den andra 

studien i sig var inte relevant, däremot hittades en referens i studien, som för denna 

studiens syfte ansågs vara relevant. Detta var en forskning av Månsson (2003) , som 

handlade om vilka män som köper sex av prostituerade kvinnor i Sverige och/eller andra 

länder.  

 

Sökningen i divaportalen begränsades till forskningspublikationer från tidigast år 2000 

fram till idag. Samhällsvetenskap valdes som ämneskategori, “fulltext” och 

“refereegranskat” bockades i för att hela artikeln/rapporten garanterat skulle finnas 

tillgänglig samt att den var granskad av andra forskare. Sökorden; “prostitution” och 

“Sverige” resulterade i 15 träffar. Av dessa 15 träffar var en artikel aktuell utifrån studiens 

syfte då den inkluderade ett köparperspektiv. Detta var forskningen av Svedin och Priebe 

(2012) som bland annat kartlägger attityder till prostitution i samhället.  

 

En av de presenterade undersökningarna har hittats genom en sökning via Google 

Scholar. Sökorden “prostituerade + Sverige + kvalitativ” har använts samt ett tidsintervall 

mellan 2010 och 2018. Resultatet visade på 2 080 träffar. Inga andra val för att reducera 

antalet träffar har genomförts eftersom inga fler val fanns möjliga att göra via Google 
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Scholars söktjänst. Författarna gick sedan igenom de studier som fanns presenterade i 

resultatlistan. Detta gjordes genom att rubrikerna till de studierna samt tillhörande 

inledande beskrivning till varje studie lästes igenom för att finna den eller de studier som 

ansågs relevanta. På söksida nummer 7 fann författarna en uppsats med ämnet 

“Prostituerades verklighet - En kvalitativ textanalys av erfarenheter av att vara 

prostituerad”. Denna uppsats lästes igenom, varvid en referens som användes i denna 

hittades. Författarna googlade utifrån denna referens på “Prostitution i norden en 

forskningsrapport”, där 4 270 träffar presenterades i resultatlistan. Först av de 

presenterade träffarna var den studie av Anneli Siring (2009) som finns presenterad i 

Charlotta Holmström och May-Len Skilbreis forskningsrapport (2009), tillika den studie 

som författarna eftersökte.  
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5.0 Teorianknytning  
 

I avsnittet om teorianknytning har författarna valt att först redogöra för var och en av 

teorierna. Under rubrik 5.5. Hur teorierna har valts kommer valet av teorierna att 

motiveras. 

 

5.1 Radikalfeministisk teori 
 

Shulamith Firestone anses vara grundaren till “Women’s Liberation Movement” och den 

radikalfeministiska teorin (Firestone, 1970, s 1). Enligt Firestone har kvinnor genom all 

tid, i alla samhällen och i alla typer av kulturer blivit förtryckta på grund av biologiska 

funktioner (Firestone, 1970, s 83). Författaren menar att ojämlikheter mellan könen och 

sexism är de främsta formerna av förtryck i samhället (ibid.). Det feministiska 

perspektivet förklarar hur samhällets män bibehåller tillhörande köns-privilegier och 

dominans gentemot kvinnor genom att objektifiera kvinnan och därigenom skapa en 

kontroll över den enskilda kvinnans sexualitet (Firestone, 1970, s 163). Våldtäkter, 

brukande av pornografi, sexuella trakasserier och andra typer av sexuella övergrepp är 

alla exempel på handlingar som leder till att mäns privilegier och dominans gentemot 

kvinnor upprätthålls (ibid.).  

 

5.2 Rutinaktivitetsteori 

 
Cohen och Felson (1979, s 588) menar att strukturella förändringar i människors liv eller 

strukturella förändringar i samhället i stort påverkar brottslighetens utveckling. Utifrån 

rutinaktivitetsteorin kan tre element förklara varför en individ begår en brottslig handling; 

motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare (Cohen & Felson, 

1979, s 588). En motiverad förövare är en person som är motiverad till att begå brott, 

exempelvis en person som är i behov av pengar och därför är motiverad till att stjäla dessa 

(ibid.). Med lämpligt objekt menas ett objekt som på något vis är tillgängligt och 

möjliggör en brottslig handling (ibid.). Kapabla väktare kan till exempel vara närvaro av 

andra människor och/eller polis samt olika bevakningssystem. 

 

När förändringar sker med avseende på de tre ovan nämnda elementen kan brottsligheten 

öka eller minska (Cohen & Felson, 1979, s 588). Enligt Cohen och Felson (1979, s 589) 

räcker det att en av de tidigare presenterade elementen saknas för att en person ska välja 
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att inte begå brott. Det vill säga, det räcker att det exempelvis finns endera kapabla 

väktare, avsaknad på lämpliga objekt eller en förövare som inte är motiverad för att ett 

brott inte ska begås (ibid.).  

 

5.3 Teori om neutralisationstekniker 
 

Matza och Sykes (1957, s 666) menar att brottsligt beteende bygger på individens 

rättfärdigande motiveringar till beteendet, som denne anser giltiga. Motiveringarna kan 

beskrivas som olika former av rationaliseringar för ett avvikande beteende, där dessa ska 

skydda individen från att lägga någon skuld på sig själv (ibid.). Vidare kallar Matza och 

Sykes (1957, s 667) dessa motiveringar för neutralisationstekniker, varifrån teorin fått sitt 

namn. Dessa tekniker kan delas in i fem olika områden (Sykes & Matza, 1957, s 667-

669): 

 

i. Förnekande av ansvar. 

Individen frånsäger sig ansvaret för sina brottsliga handlingar. Här kan det handla 

om att den brottsliga handlingen är ett svar på händelser och krafter utanför 

individens kontroll. Ett exempel på detta kan vara att individen har haft en dålig 

uppväxt, eller att denne har en dålig ekonomi. I dessa fall anser individen att 

situationerna driver hen till att begå dessa handlingar. 

 

ii. Förnekande av skada. 

Här handlar det om den skada som en brottslig handling kan ha. Individen kan, 

genom olika motiveringar, förneka att dennes handling inneburit någon skada. 

Exempelvis kan en individ som stulit en bil motivera detta genom att ägaren av 

bilen har råd att köpa en ny bil. Individen anser alltså att dennes handlingar inte 

innebär någon större skada, trots att handlingen i sig strider mot lagen.  

 

iii. Förnekande av offer. 

I vissa fall kan denna teknik användas för att motivera en brottslig handling utifrån 

en slags hämndaktion. Det finns i dessa fall inget offer, utan den som blir utsatt 

för ett brott har då förtjänat detta. Även om individen tar sitt ansvar för den skada 

som handlingen inneburit, menas att omständigheterna medför att det egentligen 

inte finns något offer. Här kan ett exempel vara att individen stjäl från en butik, 

med motiveringen att ”jag stjäl från butiken för att ägaren lurar folk på pengar”.  



 

15 

 

iv. Fördömandet av dem som fördömer. 

Här försöker individen att skifta fokus från sina egna brottsliga handlingar, till de 

motiveringar och beteenden hos de som fördömer dennes handlingar. Individen 

kan hävda att de som fördömer, gör detta av skäl som avundsjuka, personliga 

vendettor, korrumption och så vidare. Inom denna teknik kan en individ 

exempelvis hävda att polisen är brutal och korrumperad och därigenom legitimera 

en brottslig handling.  

 

v. Högre lojaliteter. 

Interna och externa sociala kontroller neutraliseras genom att förskjuta samhällets 

normer till förmån för de normer som gäller för den sociala grupp till vilken 

individen tillhör. En sådan social grupp kan handla om en kompiskrets, ett 

syskonpar eller ett gäng som individen ingår i. Individen förkastar alltså inte 

samhällets normer, utan låter de värderingar och normer som råder i den grupp 

denne tillhör komma före. Handlingar kan förklaras genom följande motivering ” 

jag misshandlade inte honom för min egen skull. Han retade min lillebror, så han 

förtjänade det”.  

 

Sykes och Matza (1957, s 669) menar även att dessa neutralisationstekniker minskar 

effekten av de olika sociala kontroller som det omringande samhället vanligtvis har på 

individen. Således antas dessa tekniker och motiveringar ligga bakom en stor del av en 

individs brottsliga beteende. Det ska även nämnas att teknikerna inte används för att 

bortförklara en redan gjord handling, utan dessa tillämpas innan och under själva 

utförandet av en brottslig handling (ibid.).  

 

5.4 Hur teorierna har valts 

 
Teorierna har valts dels utifrån författarnas förförståelser i ämnet, dels utifrån det 

insamlade intervjumaterialet. Författarna hade en tidig föreställning om att individers köp 

av sexuella tjänster kan förklaras utifrån olika tekniker som kan legitimera sexköpet. 

Matza och Sykes (1957) teori om neturalisationstekniker ansågs därför relevant för 

studien. Rutinaktivitetsteorin av Cohen och Felson (1979) har valts utifrån författarnas 

förförståelse om att människor begår brott när omständigheter i samhället och det dagliga 

livet möjliggör kriminella handlingar. Exempelvis hade författarna en föreställning om 
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att internet som arena för köp av sexuella tjänster upplevs som relativt fritt från kapabla 

väktare.  

 

Mot bakgrund av att studien fokuserar på mäns köp av sexuella tjänster av kvinnor blev 

det naturligt att inkludera en feministisk teori för att kunna problematisera 

könsmaktsrelationen i sexköp. Eftersom den radikalfeministiska teorin i sig utgår från att 

sexism är den främsta formen av förtryck i samhället valdes denna feministiska 

inriktningen.  

 

5.5 Hur teorierna kommer att användas 
 

Teorierna kommer att användas som ett verktyg i analysen. De mönster som författarna 

uppmärksammar i det transkriberade intervjumaterialet kommer att analyseras med hjälp 

av de valda teorierna.  
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6.0 Metod  
 
Data till undersökningen har insamlats dels genom semistrukturerade telefonintervjuer 

och dels genom semistrukturerade e-postintervjuer. Valet av att genomföra 

semistrukturerade intervjuer bygger bland annat på det förhållandevis tydliga fokus och 

de specifika frågeställningar som studien har (Bryman, 2011, s 416). Utifrån 

frågeställningarna har en intervjuguide (se bilaga 2) skapats med allmänt formulerade 

frågor, för att användas vid telefonintervjuerna. Detta för att ge intervjupersonerna en stor 

frihet och möjlighet att utforma svaren på deras eget sätt (Bryman, 2011, s 415). Utifrån 

intervjuguiden har även ett frågeformulär (se bilaga 3) konstruerats som har använts vid 

e-postintervjun. Frågeformuläret är i förhållande till intervjuguiden något komprimerad 

men innehåller liknande frågor. Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer 

bygger även på den önskan som författarna har av att jämföra intervjuerna vid den senare 

analysen. Intervjuguiden möjliggör då en sådan jämförelse, vilket exempelvis en helt 

ostrukturerad intervju inte hade gjort (Bryman, 2011, s 206, 416).  

 

Utifrån studiens radikalfeministiska kriminologiska perspektiv gjordes en avgränsning 

genom att enbart cis-mäns köp av cis-kvinnors sexuella tjänster inkluderades. Med cis-

person avses personer där kroppens biologiska kön stämmer överens med det juridiska 

könet och könsidentiteten (www.transformering.se). Valet av att enbart studera cis-mäns 

köp av cis-kvinnor har även gjorts av tidsskäl. Alltså uteslöts transpersoner i denna studie.  

 

6.1 Insamling av material genom semistrukturerade telefonintervjuer 

 
Eftersom intervjupersonerna har rekryterats från hela Sverige, är de geografiskt utspridda 

i hela landet. Till skillnad från intervjuer där intervjupersonen (IP) och intervjuare möts, 

möjliggör telefonintervjuerna att intervjupersonerna och intervjuaren befinner sig på 

olika platser vid tidpunkten för intervjun. Detta är dels fördelaktigt ur ett tidsperspektiv 

men även utifrån ett anonymitetsperspektiv, där telefonintervjuerna innebär att 

intervjupersonerna inte behöver visa sig för intervjuaren. Eftersom den semistrukturerade 

intervjun ger utrymme för flexibilitet har intervjuaren, vid telefonintervjuerna haft 

möjlighet att ställa frågor i olika ordning och med olika följdfrågor, beroende på hur och 

vad intervjupersonerna har uttryckt (Bryman, 2011, s 415).  

 

http://www.transformering.se/
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Thomsson (2002, s 118) beskriver att intervjupersoner kan använda kroppsspråk för att 

understryka ett budskap och göra det tydligare. Då författarna har genomfört 

telefonintervjuer finns det en överhängande risk att information som intervjupersonerna 

förmedlat genom sitt kroppsspråk har gåtts miste om. Om en IP exempelvis har betonat 

ett uttryck med hjälp av sitt kroppsspråk, finns risken att intervjuaren inte bara missade 

detta, utan till och med uppfattat uttrycket som mindre viktigt.  

 

Likaså har intervjuarna saknat möjligheten att agera med kroppsspråk för att till exempel 

byta riktning i intervjun. Thomsson (2002 s 62) menar att små enkla förändringar i 

kroppsspråket kan vara ett bra sätt att visa en intervjuperson att samtalet har glidit utanför 

ämnet.  

 

6.2 Insamling av material genom en semistrukturerad e-postintervju 

 
En semistrukturerad intervju genomfördes via e-post då en av personerna som har anmält 

sig som intresserad av att delta, enbart ville göra det skriftligt. Det finns olika anledningar 

till varför författarna anser det legitimt att genomföra en e-postintervju. Dels för att köp 

av sexuella tjänster är ett känsligt ämne, varpå en e-postintervju anses vara ett alternativ 

som kan få en IP att känna sig mer trygg och bekväm i deltagandet. Dels för att en e-

postintervju är tidssparande då den inte kräver någon transkribering. 

 

Den intervju som har skett via e-post är en asynkron intervju (Bryman, 2011,s 586-587). 

Med detta menas att intervjun inte äger rum i realtid, utan att intervjupersonerna får 

intervjufrågor skickade till sig och får svara vid ett senare tillfälle (ibid.). Frågeformuläret 

har skickats till IP, som har ombetts att svara så utförligt han kan på frågorna. Författarna 

har diskuterat om en fråga i taget ska skickas till IP, eller om alla intervjufrågor  ska 

skickas på en och samma gång. Enligt Bryman (2011, s 597) är ett av problemen med att 

skicka alla frågor på samma gång att intervjupersonerna väljer ut frågor de anser att de 

kan ge bäst svar på, eller tycker är mest intressanta. Ett annat problem kan vara att 

intervjuaren i dessa fall inte ges lika stor möjlighet att reagera över IPs svar på varje fråga 

(ibid.). Trots detta har författarna valt att skicka alla frågor samlade i en intervjuguide till 

IP själv för att ge honom möjligheten att svara på frågorna i den ordning som han önskar. 

Dessutom har författarna en föreställning om att de svar som ges när alla frågor skickas 

samtidigt är mer spontant utformade än om IP får en fråga i taget att svara på.  
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7.0 Tillvägagångssätt  
 
7.1 Tillvägagångssätt för rekrytering av intervjupersoner och insamling av 

material 

 
För att rekrytera intervjupersoner har en profil skapats på sexsajten “Sex-tjejer”. I profilen 

presenteras information om studiens syfte, intervjuns tillvägagångssätt och 

kontaktinformation till författarna. Initialt har bara möjlighet att svara på frågor genom 

telefonintervju getts, men eftersom en person har kontaktat författarna och bett om att få 

göra intervjun över e-post tillades också detta som en möjlighet i profilen. De personer 

som har deltagit i en intervju, endera över telefon eller via e-post, har själva upprättat en 

kontakt med författarna. Detta genom att skicka mail till den anonyma e-postadress som 

författarna har skapat eller genom att skriva ett meddelande till författarna direkt på “Sex-

tjejers” hemsida.  Om intervjupersonerna har velat delta via telefon har ett tillfälle för 

intervju planerats in i samråd med den möjliga IP. Vid e-postintervjun har ett 

frågeformulär skickats till IP via mail som han får svara på. De intervjupersoner som har 

ställt upp på en telefonintervju har fått ett nummer till en kontantkortstelefon skickat till 

sig via mail. Detta nummer har de sedan ombetts att ringa upp med hemligt nummer vid 

tillfället för intervjun. Om intervjupersonen istället har önskat att bli uppringd av 

författarna har intervjupersonernas telefonnummer samt annan kommunikation raderats 

efter intervjun.  

 

Till den IP som har deltagit genom en e-postintervju, har författarna skickat ett 

frågeformulär med information om studiens syfte, information om frivilligt deltagande 

samt information om att intervjumaterialet kommer att avidentifieras. När IP har fått 

frågeformuläret på e-post har han själv kunnat välja när och i vilken ordning han vill svara 

på frågorna. Det besvarade frågeformuläret har sen skickats till författarnas e-post direkt. 

IP har informerats om att eventuella följdfrågor kan komma att skickas till dennes e-post 

efter att han skickat in frågeformuläret.  

 

Författarna har valt att inte ge ut namn på den aktuella skolan eller utbildningen i 

annonsen som har publicerats på sex-tjejers hemsida. Inte heller har författarna skrivit 

deras riktiga namn i annonsen. Detta för att undvika risken för att oseriösa personer ska 

kontakta författarna eller personal på skolan. Däremot har de personer som har visat ett 

seriöst intresse av att delta fått information om författarnas skola och utbildning. 
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Valet av att rekrytera intervjupersoner från internet har gjorts eftersom författarna anser 

att det är mest fördelaktigt. Dels utifrån ett anonymitetsperspektiv både för intervjuaren 

och IP. Dels utifrån ett etiskt perspektiv där rekryteringen utformades på ett sådant vis att 

de män som har önskat att delta i studien själva har haft möjlighet att kontakta författarna. 

Detta har medfört att författarna inte har behövt söka upp eventuella intervjupersoner, 

vilket skulle kunna ha inneburit att författarna inkräktade på enskilda personers privatliv.  

 

Samtycke har inhämtats genom att författarna har uppmanat eventuella intervjupersoner 

att ta kontakt via e-postadressen som finns presenterad i annonsen. De intervjupersoner 

som har skickat ett meddelande om att de önskar att delta i studien har tillfrågats om 

samtycke muntlig, vid tidpunkten för telefonintervjun. Vad gäller den intervju som 

skedde via e-post, har ett samtycke inhämtats genom att författarna har ställt en inledande 

fråga i frågeformuläret om huruvida IP samtycker till ett deltagande eller inte. IP har fått 

svara “ja” eller “nej” på den skriftliga frågan om samtycke. Således har inga signaturer 

för samtycken inhämtats. 

 

7.2 Urval  

 
Studien har använt ett målinriktat urval, där intervjupersonerna har valts utifrån att de har 

köpt sexuella tjänster vid minst ett tillfälle (Bryman, 2011, s 434). En annons (se bilaga 

4) har lagts ut på sidan sex-tjejer.com.Tillvägagångssättet för detta finns beskrivet mer 

utförligt i avsnittet ovan. Inför urvalsprocessen har författarna upprättat ett antal kriterier. 

Det första kriteriet är att männen behöver ha möjlighet att uttrycka sig och göra sig 

förstådda på svenska språket. Detta för att underlätta för författarna, både under telefon- 

och e-postintervjun samt i analysen av datamaterialet. Ett annat urvalskriterium är att 

männen ska ha fyllt 18 år för att författarna inte ska behöva inhämta något godkännande 

av intervjupersonernas vårdnadshavare. Ett sista urvalskriterium är att männen ska ha 

köpt sex vid minst ett tillfälle. Vid urvalsprocessen har författarna inte behövt neka någon 

att delta i en intervju. Sammanlagt har fem intervjupersoner intervjuats, varav en genom 

e-post och fyra genom telefon. Alla intervjupersoner har fyllt 18 år då åldern på dessa 

sträcker sig mellan 31 och 58 år. Samtliga hade vid något tillfälle köpt sex av en kvinna. 

Tre av männen levde vid tillfället för intervjun i en parrelation medan två av dem inte 

gjorde det.  
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7.3 Tillvägagångssätt för analysen 
 

7.3.1 Filosofisk utgångspunkt i analysen 
 

Analysen har inspirerats av det fenomenologiska synsättet, vilket bland annat innebär en 

öppenhet för IPs erfarenheter och ett sökande efter bestående essentiella innebörder i 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s 75). Det mänskliga beteendet betraktas av 

författarna som en produkt av hur människor uppfattar och tolkar världen (Bryman, 2011, 

s 33). Genom att studien antar ett delvis fenomenologiskt perspektiv, ligger ett stort 

intresse vid att förstå fenomenet ”mäns köp av sexuella tjänster” utifrån IPs egna 

upplevelser och perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s 42). Intervjupersonernas 

beskrivningar av aktiva handlingar analyseras därför även utifrån deras uppfattningar, 

tolkningar och beskrivningar av världen (Bryman, 2011, s 33).  

 

7.3.2. Metod för bearbetning och analys 

 

Det insamlade intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Genom 

en kvalitativ innehållsanalys har teman och i vissa fall underteman konstruerats för att 

reducera materialet (Schreier, 2012, s 80). Under vissa huvudteman finns inga 

underteman. Här har olika mönster som syftar till att ge svar till huvudtemat direkt lyfts 

fram. I dessa fall lyfts olika mönster fram som visar på skiftande och intressanta aspekter 

inom huvudtemat. I de fall där underteman har konstruerats, presenteras mönster istället 

under det aktuella undertemat. Det författarna kallar för mönster benämns av Schreier 

(2012, s 60-61) som subkategorier, där dessa syftar till att lyfta fram intressanta aspekter 

av vad som sägs angående ett specifikt tema.  

 

Valet av och strukturen på tematiseringen har gjorts dels utifrån studiens frågeställningar, 

dels utifrån det insamlade materialet. De tre valda huvudtemana kan ses som dimensioner, 

eller relevanta aspekter i materialet som kan spegla studiens syfte och frågeställningar 

(Schreier, 2012, s 63). Genom valda huvudteman, i vissa fall underteman och mönster 

kan information som är relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar 

uppmärksammas. Med hjälp av tidigare forskning på ämnet, radikalfeministisk teori, 

rutinaktivitetsteori, och teorin om neutralisationstekniker analyseras det tematiserade 

materialet. 
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8.0 Uppsatsens trovärdighet  
 

8.1 Validitet 

 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 300) uppstår validitet när en studie undersöker det 

fenomenet som den avser att undersöka och när det som faktiskt tolkas är det som är avsett 

att tolkas. Författarna har på förhand lokaliserat ett eventuellt problem gällande studiens 

validitet. Detta har att göra med risken för att de män som svarar på annonsen är män som 

önskar att de kunde sluta köpa sex. I ett sådant fall skulle studien kunna undersöka varför 

män som önskar att de kunde sluta köpa sex ändå köper sex av kvinnor. Detta är något 

som diskuteras utförligare i diskussionsavsnittet i slutet av uppsatsen.  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s 268) menar fortsättningsvis att validitet är forskarens 

hantverksskicklighet under en undersökning där resultat ständigt kontrolleras, ifrågasätts 

och teoretiskt tolkas. Eftersom författarna anser att kunskap aldrig kan spegla en objektiv 

verklighet, har tonvikten förskjutits från sanningssökande till att mer handla om god 

kommunikation mot läsaren. För att uppnå en hantverksskicklighet redogör författarna i 

ett senare avsnitt för forskareffekten, vilket syftar till att visa på en förståelse för effekten 

av forskarens egenskaper som en del i undersökningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 

2009, s 182). Likväl har författarna i ett tidigare avsnitt, i enlighet med ett hermeneutiskt 

synsätt, redogjort för förförståelser som speglas i ett val av teorier och således påverkar 

tolkningar av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, s 215).  

 

8.2 Reliabilitet 
 

I denna studie innebär reliabilitet pålitlighet, vilket har uppnåtts genom en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av de olika faserna i forskningsprocessen, exempelvis val av 

undersökningspersoner och beslut rörande analysen av data (Bryman, 2011, s 355). 

Denna redogörelse har i första hand blivit granskad av den tilldelade handledaren samt 

opponenter, för att bedöma i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade (ibid.).  

 

Då antalet träffar med handledare och opponenter är relativt få, är möjligheten att få en 

bedömning av i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade begränsad. Således 

kan en uppfattning om studiens slutliga pålitlighet vara svår att avgöra utifrån ovan nämnd 

metod.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 263) hänför sig frågan om reliabilitet ofta till 

huruvida ett liknande studieresultat kan uppnås om en annan forskare replikerar studien. 

Författarna har inkluderat den använda intervjuguiden (för telefonintervjuer) och det 

använda frågeformuläret (för e-postintervjun) som bilagor i uppsatsen varpå en 

replikation av studien är praktiskt möjlig. Något som möjligtvis kan försvåra en 

replikation av studien är att den enskilda forskarens egenskaper och förförståelser har en 

betydelse för själva kunskapsproduktionen. Detta innebär att slutresultaten för studien 

delvis beror på vem som genomför den. 

 

8.3 Forskareffekt 

 
Thomsson (2002, s 39) menar att den som genomför en undersökning är en viktig del i 

en kritisk kunskapsprocess och därför måste betrakta sig själv som en del av 

studiematerialet. Med anledning av detta har författarna reflekterat över personliga 

aspekter i undersökningen som kan påverka dels insamlandet av material, dels 

analysarbetet. 

 

Med vetskapen om den andras (IPs) könstillhörighet följer en rad antaganden om hur 

denna personen är, ser ut, vad hen är intresserad av och vad hen har för egenskaper 

(Thomsson, 2002, s 120). Likaså kommer IP ha en mäng föreställningar om intervjuarens 

utseende, intressen, egenskaper m.m. om hen vet könstillhörigheten på intervjuaren 

(Ibid.). När en kvinna intervjuar en man skapas förväntningar och förhållningssätt som i 

sig skapar samspelet mellan intervjuaren och IP (Ibid.). Enligt Thomsson (2002, s 120-

121) tenderar det att uppstå ett sexuellt anslag I en situation där en kvinna intervjuar en 

man. Även om parterna varken önskar eller kommer att ha någon sexuell relation till 

varandra är bilden av en kvinna och en man tillsammans så stark förknippade med 

sexualitet att de inte kan låta bli att vara medvetna om det (ibid.). Eftersom denna studie 

avser att undersöka varför män köper sexuella tjänster av kvinnor, kan ett sexuellt anslag 

bli ännu tydligare än i exempelvis en studie som inte rör ämnet sex. Som unga kvinnor 

kan författarna hamna i en intervjusituation där könstillhörighet och ålder gör att de blir 

underordnade den manliga IP. I en sådan situation kan intervjuaren känna ett behov av att 

framhäva sina förtjänster i syfte att stå emot intervjupersonen (Thomsson 2002, s 125)  
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Thomsson (2002, s 125) beskriver hur en mer styrd intervjuguide gör att det ställs mindre 

krav på mod och motstånd från intervjuarens sida mot en deltagare som tenderar att styra 

och dominera. I enlighet med Thomssons (ibid.) resonemang har en väl bearbetat och 

styrd intervjuguide gjorts för att lindra en möjlig maktdimensions påverkan. 

Förhoppningen är att intervjuguiden ska minska risken för att intervjuaren känner sig 

styrd och påverkad av IP.  

 

8.4 Generaliserbarhet 

 
Angående generaliserbarheten av resultaten i denna undersökning, bör det nämnas att det 

inte går att applicera dessa till den övriga populationen. Detta då resultaten härstammar 

från enskilda personers tankar, berättelser samt upplevelser av ett specifikt ämne. Syftet 

med studien är inte heller att generalisera resultaten, utan snarare att resultaten ska kunna 

användas för att berika den redan befintliga forskningen på ämnet.  

 

Det bör även nämnas att urvalet för intervjupersoner inte är representativt för en hel 

population, varvid resultaten ej kan generaliseras till någon sådan. Resultaten bör snarare 

generaliseras till relevanta teorier (Bryman, 2011, s 369). Studien som sådan har ett 

relativt litet urval, där en generalisering utifrån enbart fem intervjupersoner inte är möjlig 

att göra.  
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9.0 Etiska ställningstaganden  
 
9.1 Informationskravet 
 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare i studien om deras 

uppgift i projektet och om vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002, s 7). Deltagarna ska också informeras om att deras deltagande är frivilligt och om 

att de har rätt att avbryta deltagandet (ibid.). Den information som ges om studien ska 

omfatta alla de inslag i undersökning som kan påverka deras villighet att delta (ibid.). 

 

För att säkerhetsställa att informationskravet uppfylls har en rad aktiva handlingar 

genomförts. I den annons som har publicerats på sex-tjejers hemsida har en kort, konkret 

beskrivning av undersökningens syfte samt syftet med att rekrytera intervjupersoner 

angetts. I samma annons har potentiella intervjupersoner informerats om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan efter att den har 

påbörjats.  För att säkerhetsställa att intervjupersonerna är införstådda i alla de inslag i 

undersökningen som kan påverka deras villighet att delta, har mer ingående information 

om syftet med studien getts till IP vid intervjutillfället. IP gavs då även en möjlighet att 

ställa frågor till intervjuaren om studien. 

 

I e-postintervjun uppfylls informationskravet genom att ingående information om 

studiens syfte har presenterats inledningsvis i det frågeformuläret som har skickats till IP. 

IP har sedan haft möjlighet att ställa frågor om intervjun och studien genom e-post till 

författarna. IP har också haft möjligheten att välja att inte delta i studien efter att ha läst 

den mer ingående informationen om studien som har skickats till denne på e-post.  

 

9.2 Samtyckeskravet 

 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgifter om ett samtycke från 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s 9). För att leva upp till samtyckeskravet har 

intervjuaren, innan själva intervjuerna, frågat den aktuella IP om han samtycker till att 

delta i intervjun. Ett samtycke har således besvarats muntligt och spelades in samt 

transkriberats av författarna. Dessutom har intervjupersonerna informerats om samtycke 

i den publicerade annonsen, alltså innan en intervju har påbörjats. För den IP som 

genomförde en e-postintervju har information om samtycke dels framkommit i den 
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publicerade annonsen, dels inledningsvis i frågeformuläret där IP får svara med “ja” eller 

“nej” på en fråga om huruvida han samtycker till att delta eller inte. 

 

Samtyckeskravet innebär också att de som deltar i en undersökning ska ha rätt att själva 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta (Vetenskapsrådet, 2002, s 10). 

Deltagarna ska ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder 

för dem (ibid.).  

 

Författarna ser i efterhand en möjlig brist i huruvida undersökningen har förhållit sig till 

samtyckeskravet. Bristen beror dels av den utlovade anonymiteten gentemot uppsatsens 

läsare, dels av tidsbrist. För att garantera intervjupersonernas anonymitet gentemot 

framtida läsare av uppsatsen har författarna endera blivit uppringda på “hemligt 

nummer”, endera raderat numret från telefonboken så snart intervjun blivit genomförd. 

Likaså har mailkonversation och eventuell sms-konversation raderats efter att en intervju 

har genomförts. Detta medför att författarna inte har kunnat kontakta intervjupersonerna 

då uppsatsen är färdigskriven för att kontrollera att de fortfarande önskar att medverka. Å 

andra sidan har intervjupersonerna tillgång till författarnas e-postadress och 

mobilnummer och har därmed haft möjlighet att kontakta författarna och informera om 

att de önskar att avbryta deltagandet. Om en IP skulle ha önskat att avbryta sitt 

medverkande vid ett senare skede hade detta, till följd av tidsbrist inte varit möjligt då 

författarna hade behövt redigera texten samt exkludera de svar IP givit från analysen.  

 

För att värna om anonymiteten anser författarna ändå att det har varit legitimt att förhålla 

sig till samtyckeskravet genom att ge IP möjlighet att avbryta sitt deltagande under själva 

intervjun, alternativ en kort period efter att intervjun hade genomförts.  

 

9.3 Konfidentialitetskravet 
 

Konfidentialitetskravet innebär att all information som har samlats in om studiedeltagare 

ska förvaras och behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 12). I enlighet med konfidentialitetskravet har samtliga 

intervjuer som har spelats in raderats efter att de har transkriberats. Detta för att undvika 

att obehöriga ska kunna få få tillgång till material där intervjupersonernas röster skulle 

kunna identifieras.  
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All information som kan kopplas till intervjupersonerna har raderats så fort intervjuerna 

har genomförts. Med information som kan kopplas till IP avses exempelvis 

telefonnummer, mailadresser och namn. Likaså har namn på arbetsplatser, namn på orter 

och andra detaljer som kan identifiera IP raderats från det transkriberade materialet.  

 

9.4 Nyttjandekravet 

 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är insamlade enbart får användas för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). Uppgifterna får således inte lämnas 

ut för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (ibid.). Till detta kommer ett krav 

på att inlämnade uppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar den 

enskilde individen (bortsett från om särskilt medgivande finns från den berörde)(ibid.).  

 

Studien förhåller sig till nyttjandekravet genom att enbart den insamlade informationen 

som rör uppsatsarbetets syfte har använts.  

 

9.5. Andra etiska överväganden  
 

9.5.1 Forskarrollen i intervjusituationen 
 

Öberg (2016, s 61) beskriver hur forskarrollen i intervjusituationen utgår från etiska 

aspekter som handlar om att vara human, sensitiv, empatisk och förstående. Då 

intervjupersonerna i studien har berättat att de köper sexuella tjänster av kvinnor har det 

blivit extra utmanande för intervjuarna att visa empati och en förståelse för 

intervjupersonerna. Att inte låta den personliga åsikten hos intervjuarna påverka 

intervjusituationen har således varit en viktig aspekt för insamlandet av intervjumaterial. 

Eftersom författarna har varit förberedda på att information som strider mot de personliga 

åsikterna skulle komma att uttryckas under intervjuerna utarbetades en strategi för att 

bemöta detta redan innan intervjuerna genomfördes. Författarna bestämde redan innan 

intervjuerna genomfördes att neutrala svarsalternativ, som “okej”, “jaha”, “mm” skulle 

användas för att inte uttrycka värderande svar under intervjuerna. Strategin har använts 

dels för att intervjupersonerna ska känna sig fria att uttrycka sina tankar, dels för att 

författarnas värderingar inte är relevanta för studiens syfte. I en händelse där en IP 

uppträder oseriöst eller kränkande kommer författarna att avsluta intervjun omedelbart. 
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9.5.2 Ska den färdiga uppsatsen delges intervjupersoner?  
 

I ett tidigt skede av arbetets gång har författarna diskuterat huruvida intervjupersonerna 

ska erbjudas ett exemplar av den färdiga uppsatsen eller inte. Den återkommande frågan 

gällde på vilket sätt intervjupersonerna kan påverkas av att läsa om sitt liv i en 

vetenskaplig tolkande text. Öberg (2016, s 61) skriver att etiska problem kan uppstå när 

forskarens tolkningar står i strid med intervjupersoners uppfattningar av sig själva, när de 

känner sig felciterade eller feltolkade. Josselson (2005, refererad i Öberg, 2016, s 61) har 

gjort en analys av intervjupersoners upplevelser av att bli omskrivna i hennes publikation, 

vilken författarna har använt för att fatta beslutet om huruvida deltagarna ska erbjudas ta 

del av c-uppsatsen eller inte. Josselsons analys visar att de negativa reaktioner som 

uppstod beror på att deltagarna upplever att forskarens fokus är ett helt annat än de tänkt 

sig, eller att forskarens tolkningar upplevdes som en invadering av dennes berättelser av 

livet och sin självbild. Mot bakgrund av att studien utgår från att köp av sexuella tjänster 

är kriminaliserat samt att studieresultatet ska analyseras med hjälp av kriminologiska 

teorier, är det rimligt att anta att intervjupersonerna kan anse att de tolkningar som görs i 

uppsatsen, invaderade deras självbild. Till följd av detta resonemang har författarna valt 

att inte delge intervjupersonerna den färdigskrivna uppsatsen. Däremot har de 

intervjupersoner som har efterfrågat uppsatsen informerats om att den kommer att finnas 

sökbar på internet när den har blivit godkänd av en examinator.  
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10.0 Resultat och analys  
 

Under följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att redovisas och analyseras 

utifrån tidigare forskning, radikalfeministisk teori, rutinaktivitetsteori och teorin om 

neutralisationstekniker. Resultatet kommer att presenteras under tre huvudteman. Ett av 

huvudteman har även två underteman. Övriga huvudteman har delats upp med 

underrubriker för de mönster som författarna har hittat vid analysfasen. 

 

10 .1 Tema och undertema.  
 

Huuvudtema Undertema 

Bilden av sexsäljande kvinnor x 

Internet som forum för sexköp Enkelhet 

Risk 

Funktion av sexköp x 

 

 

10.2 Presentation av intervjupersonerna 

 
Som nämnts tidigare under avsnitt 7.2 Urval, har fem intervjupersoner intervjuats. 

Männen bor på spridda geografiska platser i Sverige, två av intervjupersonerna bor i 

storstäder, två bor i småstäder och en av intervjupersonerna vill ej uppge vart han bor. 

Vad gäller männens parrelationer, framkom det vid intervjuerna att tre av dem levde med 

en kvinna, medan två av dem levde ensam. 

 

10.3 Tema: Bilden av sexsäljande kvinnor 
 

Detta tema avser att belysa det innehållet i intervjuerna som kan kopplas till  hur 

intervjupersonerna beskriver bilden av kvinnor som säljer sexuella tjänster. Innan 

författarna går vidare och presenterar de mönster som framkommit i intervjumaterialet 

kommer de typsvar från intervjumaterialet med avseende på mannens bild av varför 

kvinnor säljer sex att presenteras. Författarna anser att bilden av varför en kvinna säljer 

sex är relevant även för den bild mannen har av den typiska sexsäljande kvinnan.  
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“I 90% i alla fall så är det pengar de ska ha in. Och de har insett att det är ganska så lätt 

sätt att tjäna pengar, ganska stora pengar dessutom” 

 

“Det finns självklart de som inte har valt detta utan snarare tvingats in i det, alternativt 

hamnat där på grund av omständigheter som ej gått att påverka och accepterat dessa 

som absoluta” 

 

Nedan kommer fyra mönster som uppmärksammats i intervjumaterialet att presenteras 

och analyseras för att belysa intervjupersonernas bild av sexsäljande kvinnor. Dessa 

mönster är: “svensktalande kvinnor- frivilliga kvinnor”, “utländska kvinnor- inte 

frivilliga kvinnor” samt “objektifiering av sexsäljande kvinnor”.  

Mönstren “svensktalande kvinnor-frivilliga kvinnor” och “utländska kvinnor-inte 

frivilliga kvinnor” kommer att analyseras gemensamt medan “objektifiering av 

sexsäljande kvinnor” kräver en enskild analys. 

Svensktalande kvinnor- frivilliga kvinnor 

 

Ett mönster som framkommer i intervjuerna är en uppfattning om att kvinnor som 

talar svenska är frivilliga och fristående sexarbetande kvinnor. I intervjuerna 

beskriver intervjupersonerna att de bara köper sex av svensktalande kvinnor för att 

inte riskera att stötta människohandeln. Nedan presenteras ett citat som beskriver 

det mönster som har uppmärksammats. 

         

Ja. Det är pengar, alltså det är så alltså det finns ju en uppdelning. Jag tror ju att det 

finns lite människohandel alltså typ aa men det är ju oftast när det är sådana som inte 

kan prata svenska. (…) Ja, alltså sånt skiter man ju totalt i, utan, det är ju dem svenska 

som jag brukar skriva med alltså då skriver vi på svenska 

 

 

Utländska kvinnor-  inte frivilliga kvinnor 

 

Ytterligare ett mönster som framkommer i intervjumaterialet är en uppfattning om att 

utländska kvinnor som säljer sex, till skillnad från svenska kvinnor, är lurade hit för att 

prostituera sig. Citaten nedan visar hur IP beskriver att utländska kvinnor är lurade in i 

ett sexarbete. 
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Men, men jag tror ju att det är mer när det gäller dem här utländska tjejerna i Sverige, 

dem som är pålurade hit och sen trycker in dem i en lägenhet alltså sådana som man inte 

vill träffa, usch! Så det är, det är det som jag ser stor skillnad på. Är man i Sverige så 

väljer jag ju bara svenska tjejer.  
 

Man måste ju se vad det kostar såklart och vad man får och framförallt så att det inte är 

någon rumänska eller något sånt där som är hitskickad av någon. Jag vill inte bli 

inblandad i något trassel liksom 
 

Föreställningen om att den svenska kvinnan och den svensktalande kvinnan är fristående 

och har en frivillig försäljning av sexuella tjänster, verkar göra att männen uppfattar det 

som legitimt att köpa sex av dem. Att intervjupersonerna aktivt väljer att enbart köpa 

sexuella tjänster av svenska kvinnor och svensktalande utifrån en föreställning om att de 

är fristående och frivilligt säljer sex kan förstås utifrån Sykes och Maztas (1957, s 667) 

teori om neutralisationstekniker. Enligt teorin om neutralisationstekniker används ett 

förnekande av skada då individen försöker intala sig själv att dennes handlingar, trots att 

de är förbjudna enligt lag, inte innebär någon skada. I exemplen ovan används 

resonemanget om att svenska och svensktalande kvinnor säljer sex frivilligt som en teknik 

för IP att intala sig själva att köp av sexuella tjänster, trots den svenska lagstiftningens 

förbud mot detta, inte skadar kvinnan. Intervjupersonerna förstärker även sina uttalanden 

genom att tydligt beskriva att de tar avstånd från de annonser som är skrivna på engelska 

och där det är synbart att kvinnan har ett utländskt ursprung. 

 

De föreställningar som framkommer i intervjumaterialet gällande svenska- och 

svensktalande kvinnor kontra utländska kvinnor och icke-svensktalande kan liknas vid 

Sirings (2009, s 328) studieresultat. Siring (ibid.) beskriver hur verksamma inom polisen 

och socialtjänsten uppfattar svenska kvinnor som frivilligt prostituerade, medan utländska 

kvinnor är utsatta, sårade och tvingade in i den svenska sexhandeln. Dessa 

myndighetspersoners föreställningar om språket och ursprungs påverkan i hur 

sexköpslagen tillämpas kan alltså liknas med hur intervjupersonerna i denna studie 

beskriver betydelsen av den sexsäljande kvinnans språk och etnicitet. 

Objektifiering av sexsäljande kvinnor 

 

I intervjumaterialet framkommer en objektifiering av kvinnor som säljer sex. Med 

objektifiering menas att kvinnan betraktas, beskrivs och behandlas som ett objekt  (Ne, 

u.å b). I intervjuerna framkommer en objektifiering bland annat genom att kvinnor som 

säljer sex jämförs med maträtter och genom att kvinnan beskrivs som något som man 
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betalar för och sen får göra vad man vill med. Nedan presenteras två citat som kan 

tydliggöra mönstret. 

 

 “Man löser ut en trevlig tjej i baren (…) så betalar du och så kanske du har henne i två 

dagar (…) Du betalar för den tiden sen så får du göra som du vill under tiden.”  

 

“I några få fall har jag känt att det inte var värt tid/pengar/energi, känslan kan jämföras 

med att vara missnöjd med en maträtt jag beställt på en finare restaurang.” 

 

Genom att objektifiera kvinnan fråntas hon egenskaper som kan göra att hon betraktas 

som ett offer. Utifrån teorin om neutralisationstekniker skulle detta kunna tolkas som en 

metod för de sexköpande männen att förneka att det finns ett offer för sexköpet. Ett 

förnekande av offer kan enligt teorin legitimera en brottslig handling utifrån 

gärningspersonens egna perspektiv (Sykes & Matza, 1957, s 667-669). 

 

Objektifieringen av kvinnan kan också analyseras utifrån den radikalfeministiska teorin 

som menar att män kan bibehålla en dominans gentemot kvinnor genom att objektifiera 

och skapa kontroll över den enskilda kvinnans sexualitet (Firestone, 1970, s 83,163). 

 

Månsson (2003, s 8) beskriver i sin studie hur sexualitet och relationen mellan könen är 

beroende av sociala konstruktioner i samhället. I citatet som är presenterat ovan uttrycks 

en tydlig maktskillnad mellan den köpande mannen och den säljande kvinnan. Enligt 

första citatet är kvinnan något som man betalar för och därför har rätt att göra det man 

vill med.  Mannen uttrycker en dominans gentemot kvinnan genom att tydliggöra att han 

får göra det han vill med henne förutsatt att han har betalat för det. I Månssons studie 

(2003, s 8) benämns diskursen “another type of women”, vilken uppmärksammar  hur 

sexköpande män kompenserar en känsla av förlust genom att köpa sex och således skapa 

en kontroll och dominans över kvinnor. Citaten kan också kopplas till diskursen 

“consumer of sex” vilken beskriver hur prostitution snarare betraktas som ett köp av en 

vara eller en produkt, snarare än en sexuell tjänst (Månsson, 2003, s 8). Genom att IP 

beskriver hur ett missnöje med en sexsäljande kvinna kan jämföras med ett missnöje över 

en maträtt på en restaurang, uttrycks kvinnan snarare som en produkt än som en person 

vilken man betalar för att få ha sexuellt umgänge med. 
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10.3 Tema: Internet som forum för sexköp 

 

Detta tema avser att belysa hur intervjupersonerna beskriver internet som ett forum för 

sexköp. Ofta förekommer beskrivningar om sexköp på internet i förhållande till köp av 

sexuella tjänster på exempelvis gatan. Utifrån temat har två underteman; Enkelhet och 

Risk konstruerats som synliggör olika aspekter av huvudtemat. Under vardera undertema 

presenteras mönster som framkommer i intervjumaterialet. 

 

10.3.1 Undertema: Enkelhet 

 

Praktiska förhållanden 

 

I takt med internets utveckling har det blivit allt lättare för människor att lära känna nya 

vänner och partners. Utifrån intervjumaterialet verkar det som om möjligheten att på ett 

enkelt sätt skapa kontakt med människor på internet, motiverar män till att köpa sex.  

Enkelheten i sig är en av anledningarna till varför flera av intervjupersonerna framförallt 

köper sex på internet. Nedan presenteras ett exempel där en IP beskriver hur köp av 

sexuella tjänster på internet är enkelt. Han beskriver också vad han menar med att det är 

enkel. 

 

Ja men det är ju för att det är enkelt (…) Nej men bara man sitter på internet varje dag, 

man har en telefon. Du ringer ett samtal, typ du kan ringa ett samtal eller skicka ett sms 

“var är du”, “aa, den gatan”, “okej”. Det är inte svårare än så egentligen. 

 

Detta citat visar att IP uppfattar köp av sexuella tjänster på internet som enkelt eftersom 

han vet vad han får och till vilket pris redan innan tjänsten ägt rum.  I Svedin och Priebes 

(2012, s. 5) forskning “Sälja och Köpa sex i Sverige 2012: Förekomst, hälsa och attityder” 

angav 47% av de som någon gång köpt sex att de gjort det därför att det “var enkelt och 

snabbt”. Även om intervjupersoner uttrycker en enkelhet i sexköp specifikt för internet är 

det utifrån tidigare forskning rimligt att anta att enkelheten gäller för samtliga typer av 

sexköp. 

 

Enligt rutinaktivitetsteorin är motiverade förövare och lämpliga objekt två av tre element 

som kan göra att en person väljer att begå ett brott (Cohen & Felson,1979, 588). Utifrån 

intervjuerna kan den enkelhet som beskrivs runt sexköpet göra att män, vilka enligt 

svensk lagstiftning är förövare, blir motiverade till att köpa sex. Enligt intervjupersonerna 
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krävs det inte mer än ett telefonsamtal eller ett sms för att en person ska kunna köpa sex 

på internet. Enkelheten i sig kan kopplas till tillgängligheten på lämpliga objekt 

(läs:tillgängligheten på kvinnor som säljer sex på internet). Utifrån tidigare presenterad 

kartläggning från Socialstyrelsen fanns det 6965 eskortannonser på internet år 2014 

jämfört med 304 annonser åtta år tidigare (Länsstyrelsen, 2014, s 10). Tillgängligheten 

på personer som vill sälja sex idag kan antas bidra till den enkelhet som 

intervjupersonerna uttrycker. 

 

10.3.2 Undertema: Risk 
 

Minskad upptäcktsrisk 

 

I intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna uppfattar internet som ett relativt 

riskfritt forum för sexköp. Dels eftersom de känner sig anonyma dels eftersom de menar 

att polisen inte har samma möjlighet att upptäcka sexköpare på internet. Flera av männen 

jämför köp av sexuella tjänster på internet med köp på på gatan där det kan finnas poliser 

som spanar efter möjliga sexköpare.  

 

Nedan presenteras två citat från intervjupersoner som beskriver hur de ser på sexköp på 

nätet i förhållande till sexköp på gatan med avseende på risken att upptäckas av polisen. 

 

Och sen är ju nätet väldigt anonymt. Det är ju det som man är ute efter. Att gå på gatan 

det är ju, du kan ju bli tagen, det sitter ju spanare runt omkring. Asså plocka på gatan 

skulle jag aldrig göra, utan nätet det är ju anonymt.  

 

Och jag är medveten om att det är olagligt, men det är ju därför man använder sig av 

internet och sådär så att man kan vara anonym och lite mer diskret. Man går ju inte på 

gatan och köper tjejer asså för det kan ju sitta spanare runt omkring och sådär. Nej, det 

är inte alls min grej. 

 

Intervjupersonernas beskrivningar av hur de aldrig skulle köpa sex på gatan eftersom det 

kan finnas spanare som upptäcker köpet, kan kopplas till Cohen och Felsons (1979, s 588)  

teori om rutinaktivitet. Enligt rutinaktivitetsteorin kan avsaknad av kapabla väktare, vilket 

i detta fallet skulle vara poliser eller “spanare”, göra att personen i fråga begår ett brott. 

Enligt Cohen och Felson räcker det att ett av de tre element som gör att en person begår 

brott inte uppnås för att personen istället ska välja att inte begå ett brott (ibid.). I de två 

presenterade citaten bekräftas dels teorin om att avsaknad av kapabla väktare kan göra att 

en person begår brott, dels bekräftas teorin om att det räcker att ett av de tre elementen 
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som Cohen och Felson presenterar inte existerar för att en person ska välja att inte begå 

brott.  

Renare och säkrare utifrån hälsoaspekt 

 

I intervjuerna framkommer det att sexköp på internet uppfattas som renare och säkrare ur 

en hälsoaspekt jämfört köp av sexuella tjänster på gatan. De kvinnor som säljer sex på 

gatan betraktas som smutsiga, varpå risken att som köpare drabbas av sjukdomar är större 

än vid sexköp på internet. Det framkommer också att det finns en föreställning om att 

kvinnor som säljer sex på gatan oftare har narkotikaproblem och därför är i stort behov 

av pengar snabbt.  

Nedan presenteras ett citat från en IP som beskriver varför han inte skulle köpa sex på 

gatan utifrån hälsoaspekter och uppfattningen om sexsäljande kvinnor på gatan som mer 

“drogberoende”. 

 

Nej men alltså för mig är det väldigt smutsigt på gatan. Tjejer som, det här har ju med 

hygien att göra. (...) För att gå på gatan alltså, jag kanske har förutfattade meningar men 

de som går på gatan är mer drogberoende. Så det är mer akut för dem att få in pengar 

till droger och sånt där så det är smutsigt. 

 

Författarna har varken lyckats hitta någon tidigare forskning eller teori för att analysera 

detta uttalande. Trots det ansåg författarna att citatet som sådant var alldeles för intressant 

för att utelämnas. Detta eftersom internet som forum för sexköp ytterligare en gång 

beskrivs som fördelaktigt för sexköparen och således kan bidra till att förklara varför män 

väljer att köpa sexuella tjänster av kvinnor.  Att IP beskriver kvinnor som säljer sex på 

gatan som mer drogberoende och smutsigare än kvinnor som säljer sex på internet kan, 

enligt författarna vara en av flera anledningar till varför intervjupersonerna väljer att köpa 

sex på internet framför att köpa sex av kvinnor på gatan. 

 

 

10.4 Tema: Funktion av sexköp 

 
Detta tema avser att uppmärksamma hur män beskriver den eller de funktioner som 

sexköp har för dem. I intervjumaterialet har sex olika mönster uppmärksammats som 

nedan presenteras var för sig. Dessa mönster är:  

 Sexköp som en social aktivitet i ett kompisgäng 

 Sexköp som ett komplement vid ett sexuellt missnöje i en partnerrelation 
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 Sexköp som alternativ vid svårigheter att etablera sexuella relationer på grund av 

yttre attribut 

 Sexköp - en handling för att uppnå avkoppling och en bättre mental prestation 

 Sexköp som substitut till ett annat missbruk 

 Sexköpet som enkelt ur ett känslomässigt perspektiv 

Sexköp som en social aktivitet i ett kompisgäng  

 

Detta mönster visar hur sexköp kan fungera som en social aktivitet för ett kompisgäng. 

Som det verkar är köp av sexuella tjänster inget som det aktuella kompisgänget gömmer 

undan eller skäms över. Det verkar snarare vara en del av gemenskapen i gruppen. Nedan 

presenterade uttalande kan visa hur köp av sexuella tjänster uppfattas som ett naturligt 

inslag i sammanhanget då kompisgänget är utomlands och festar tillsammans.  

 

”Vi var ett grabbgäng som festade och det. Vi alla köpte, så vi gick på strippklubbar och 

allt. Man blir full och man blir kåt och blir sugen och ja alltså det blir ju ett sätt” 

 

Vi är typ buksvågrar de flesta av mina riktiga vänner (...) Ja men alltså det har ju kommit 

efter att vi varit i Spanien och ute och festat ihop och eller typ i Thailand och festat ihop. 

Vi går ju ut som ett grabbgäng ju. Eller när vi har varit i Amsterdam.  

 

Värderingar och normer hos individer, eller grupper som intervjupersonen anser sig 

tillhöra kan i citatet ovan anses användas för att att rättfärdiga köp av sexuella tjänster. 

Detta hör samman med den teknik som Sykes och Matza (1957, s 669) kallar för högre 

lojaliteter. Denna teknik går ut på att individen förskjuter samhällets normer och låter 

normer i den specifika grupp som hen tillhör få styra. Det omgivande samhällets normer 

åsidosätts till förmån för den tillhörande gruppens varpå individen motiveringar sina 

handlingar utifrån den sociala gruppens rådande normer och värderingar (ibid.).  

 

Sexköp kan således fungera som en aktivitet som ett grabbgäng kan ägna sig åt när de 

umgås med varandra. Genom normer och värderingar inom kompisgänget verkar köp av 

sexuella tjänster kunna legitimeras till en accepterad aktivitet inom den aktuella gruppen. 

 Sexköp som ett komplement vid ett sexuellt missnöje i en partnerrelation 

 

Detta mönster visar hur intervjupersoner beskriver sexköp som ett komplement till en 

sexuell relation med en partner.  I en intervjusituation berättar en IP att han inte anser sig 
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få varken tillräckligt bra eller tillräcklig mycket sex hemma av sin sambo, varpå han köper 

sexuella tjänster. IP uttryckte även att han inte attraheras av sin partner i lika stor 

utsträckning längre som han har gjort tidigare. 

 

Men om jag säger såhär att som du säkert förstår så går man ju inte ut och köper sex om 

man får bra sex hemma. Nej, nej det gör man ju inte. Det är ju så här att, vi blir äldre 

och hon har ingen drift alls alltså och det har jag. Och jag vet inte vad jag ska göra 

liksom ibland. Jag vill inte skada någon, jag vill inte göra illa någon, men jag kan inte 

leva i avhållsamhet alltså. Jag står inte ut va.  

 

Det är inget kul liksom när bara jag ska ta initiativet. (…) Om jag ska vara ärlig så och 

elak så [skrattar] hon är också lite äldre va och det är klart att det är inte så attraktivt 

längre om man säger så. Och nej, när man liksom inte ger någonting av sig själv alltså 

och jag har bett henne ibland att ”sätt på dig ett par tights” eller nånting sånt där så att 

man får upp liksom, kanske får se lite kvinnliga former. Men nejdå, inte det. Jag är 

uttråkad sexuellt kan man säga. (…) Samtidigt som om man inte får något hemma. Och 

det man får är väldigt väldigt dåligt och tråkigt. 

 

Att inte bli tillfredsställd av den kvinna som IP lever med verkar göra att hans behov av 

sexuell tillfredsställelse måste uppnås på ett annat vis.  

 

I en studie genomförd av Lowman och Atchison(2006, 287) undersöktes det om män som 

upplever ett missnöje i en relation med sin partner, i större utsträckning köper sex än män 

som är nöjda med relationen. Resultat visar att ett missnöje med en partner inte räcker för 

att förklara anledningen till varför män köper sex eftersom majoriteten (67%) av männen 

i studien har angett att de är nöjda med sin partner. Resultatet visar dock att 15% av 

deltagarna upplever ett missnöje med sin partner, varpå citatet som presenteras ovan ändå 

kan kopplas till denna studie. Vid intervjun ovan framkom inget missnöje vad gäller 

mannens relationen till kvinnan i övrigt, varvid författarna tolkar IPs uttalande som att 

sexköp har funktionen av ett komplement till just den sexuella relationen mannen har till 

sin partner. 

Sexköp som alternativ vid svårigheter att etablera sexuella relationer på grund av yttre 

attribut 

 

Detta mönster visar hur intervjupersoner beskriver köp av sexuella tjänster som en 

möjlighet att få tillgång till sexuell tillfredsställelse. En IP beskriver att han inte var 

särskilt attraktiv när han var yngre och att han inte fick tillgång till tjejer förrän han var 

över 20 år. För honom verkar det som om sexköp fungerade som ett alternativ till att 

etablera en sexuell relation till någon eftersom IP beskriver att detta var svårt för honom 
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på grund av yttre attribut. Att inte bli tillfredsställd sexuellt i ungdomen, menar IP blev 

till en belastning då han blev äldre.  

 

Jag fick liksom inte tillgång till tjejer förrän jag var över 20 år alltså och mer därtill 

alltså. Mycket av det hör tonårsraggandet och allt det där missade ju jag. Ja på grund 

av utseende (...) Jag, slog ju ut en tand också jag såg inte snygg ut alltså. Så att det här 

gjorde nog att min lust till kvinnan kanske inte blev tillfredsställd i unga år om man ska 

se det vetenskapligt och den här saknaden har liksom blivit en belastning nu liksom på 

lite äldre dagar. 

   

Citatet ovan kan kopplas samman med den forskning som har genomförts av Månsson 

(2003, s 7). Resultatet i Månssons (2003, s 7) studie visar hur sexköpande män beskriver 

att de har svårt för att få tillgång till sexuellt umgänge utan att betala för det. Eftersom 

sexköp möjliggör en sexuell tillfredsställelse för köparen, utan ett krav på någon 

attraktion mellan parterna, verkar det som om sexköp kan fungera som ett alternativ till 

en sexuell relation. 

Sexköp - en handling för att uppnå avkoppling och en bättre mental prestation 

 

Ytterligare ett mönster som framkommer i intervjumaterialet är att intervjupersonerna blir 

avslappnade och förmår att prestera bättre mentalt när de köper sexuella tjänster. När 

intervjuaren tillfrågar en IP om vad sexköp har för funktion för honom, svarar han 

följande: 

 

“Avkoppling, jag har alltid haft en stark sexdrift, och utlopp för denna gör mig 

avslappnad och förmår mig att koncentrera mig och prestera bättre mentalt” 

 

Utifrån citatet ovan verkar det som om IP behöver tillgång till sex för att kunna prestera 

bättre mentalt. Att ha en otillfredsställd stark sexualdrift verkar vara något som kan 

påverka IPs koncentration och mentala prestation i det vardagliga livet. Genom tillgång 

till en sexuell tillfredsställelse beskriver IP hur han istället blir avslappnad. Sexköp verkar 

således fungera som en aktivitet vilken gör att IP kan prestera bättre på sitt arbete genom 

att han blir avslappnad och förmår att koncentrera sig.  

 

Då sexköpet beskrivs som en positiv upplevelse, där handlingen leder till positiva effekter 

såsom en känsla av att vara avslappnad, är det rimligt att anta att IP blir motiverad till att 

återigen köpa sex. Att vara motiverad är något som kan tolkas i ljuset av Cohen och 
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Felsons (1979) teori om rutinaktivitet. Cohen och Felson (1979, s 588) beskriver en 

motiverad förövare som en individ, där motivationen driver denne till att begå brottsliga 

handlingar. Motivationen vid uttalandet som presenterats ovan, tycks ligga i IPs försök 

till att få utlopp för den starka sexualdriften. Genom att köpa sexuella tjänster, får IP 

denna möjligheten. 

 

Uttalandet som IP gör, kan även kopplas till Socialstyrelsens (2012) befolkningsbaserade 

studie om prostitution i Sverige. I studien har bland annat de omständigheter som har 

påverkat och påverkar personer i valet av att köpa sex undersökts (Svedin & Priebe, 2012, 

s 41). Resultatet visar att 59,8% av de som svarat att de någon gång i sitt liv betalat för 

sex (10% av männen och 0,1% av kvinnorna), menar att en stark sexlust är en anledning 

till varför de har köpt sex (Svedin & Priebe, 2012, s 5). Att sexköp enligt IP i denna studie 

fungerar som ett sätt att tillfredsställa en stark sexualdrift verkar således återspeglas i 

resultaten från Svedin och Priebes (2012) studie. Tillgången till en sexuell 

tillfredsställelse tycks kunna vara en faktor, vilken påverkar mannens förmåga att prestera 

bättre mentalt. En funktion av sexköp kan således antas vara dess möjlighet att gynna 

köparens upplevda känsla och uppfattning om sin egen mentala förmåga.  

Sexköp som substitut till ett annat missbruk 

 

Ett mönster som framkommer i intervjumaterialet är att sexköp kan fungera som ett 

substitut till ett annat typ av missbruk. En IP berättar att han har varit beroende av droger 

och för att sluta bruka dessa började han att köpa sex istället.  

 

”Det blev som ett missbruk för mig. (...) det är ångestdämpande på mig. (...) Jag hade ju 

bestämt mig för att sluta helt med droger (...) Jag var ju sexmissbrukare” 

 

IP berättar att han har använt sexköp för att dämpa sin ångest och att han egentligen inte 

har mått bra av att köpa sex. IP uppger att han under den tid han missbrukade sex, ofta 

var inne på sexsajter och försökte få kontakt med tjejer som säljer sex. 

 

Citatet kan kopplas till Svedin och Priebes (2012, s 5) befolkningsbaserade studie om 

prostitution, vars resultat visar att att de män som någon gång har köpt sex har en förhöjd 

förekomst av tvångsmässiga sexuella beteenden jämfört med de män som inte har köpt 

sex. Som citatet ovan visar är IP väl medveten om att han lider av ett beroende som yttrar 
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sig genom att han beskriver sexköpet som ångestdämpande samt att han vid ett senare 

tillfälle även motiverar sexköpen genom att berätta att han vid den tidpunkten bestämt sig 

för att sluta med droger. Det kan, enligt författarna, antas att IP använder köp av sex på 

ett tvångsmässigt vis. Detta då ett missbruk i ordets bemärkelse har en negativ klang och 

definieras som en överdriven eller okontrollerad användning av något (NE, u.å a).  

 

Citaten kan förstås utifrån teorin om neutralisationstekniker som menar att en individ kan 

legitimera en brottslig handling genom att förneka ett ansvar för handlingen (Sykes & 

Matza, 1957, s 667). IPs uttryck om hur han blev beroende av sexköp i samband med att 

han slutade att använda narkotika kan tolkas som ett sätt att förneka ett ansvar för 

sexköpen. Sykes och Matza (1957, s 667) beskriver hur en individ kan förklara en 

brottslig handling som ett svar på händelser och krafter utom individen i frågas kontroll. 

Eftersom IP beskriver att han var i ett tvångsmässigt beroende verkar det som att han inte 

hade möjlighet att sluta köpa sexuella tjänster. Sexköp skulle således kunna ha en 

funktion av att ersätta ett tidigare narkotikamissbruk. 

Sexköp som enkelt ur ett känslomässigt perspektiv  

 

Ytterligare ett mönster som framkommer i intervjumaterialet är att det uppfattas som 

känslomässigt enklare att köpa sexuella tjänster än att etablera en sexuell relation till 

någon. Detta medför att en intervjuperson kan välja att köpa sexuella tjänster för att 

tillfredsställa de sexuella behoven, istället för att etablera en intim relation med en person. 

Observera att detta mönster skiljer sig från mönstret om sexköp som ett alternativ vid 

svårigheter med att skapa en sexuell relation på grund av yttre attribut. I det aktuella 

mönstret handlar det om att köparen gör ett aktivt val av att köpa sexuella tjänster framför 

att etablera en sexuell relation eftersom han inte vill ha en sexuell relation. 

  

Nedan presenteras ett citat där en IP beskriver sin upplevelse av fördelarna och således 

funktionen med att köpa sex.  

 

Det är ju lite det som är en fördel med sånt här är att man bestämmer ju liksom vad man 

ska göra innan, så det blir ju inte så här att om man dejtar någon så blir det ju liksom att 

man sitter ju inte där och frågar ut varandra om preferenser och sånt där oftast. Sen blir 

det mer att man snackar om gemensamma intressen på sidan om. Utan när det är sånt 

här då liksom vågar ju någon säga vad de vill ha: “vad ska jag göra?” och så säger de: 

“Ja men det låter jättetrevligt” och så säger de vad det kostar och då får man ju betala 

för det. (...) Jag vill ju vara singel, jag vill ju inte ha en flickvän. 
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IP gör även ett uttalande angående sina egna upplevelser om att dejta någon, där han 

beskriver dejtande som något krångligt.  

 

”Man fikar och man har filmkväll och sånt. Det blir ju så mycket krångligare efteråt.” 

 

I Pitts et. al (2004, s 353) studie om australienska mäns motiv till att köpa sex 

framkommer det att nästan 44 % av de män som någon har gång köpt sex har gjort det 

för enkelhetens skull jämfört med att etablera en sexuell relation till någon. Detta kan 

kopplas till IPs uttalande om att det räcker att man säger vad man vill ha och sen betalar 

för det vid sexköp. IP jämför detta med att behöva diskutera gemensamma intressen o.s.v. 

när man dejtar någon. Sexköp verkar alltså kunna fungera som ett alternativ till att 

etablera en känslomässig relation eftersom sexköp uppfattas som känslomässigt enklare.  
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11.0 Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet kommer inledningsvis resultaten på studiens frågeställningar att 

diskuteras i tur och ordning. Därefter kommer vissa metodologiska överväganden att 

diskuteras och slutligen kommer författarna att diskutera hur forskningen kan användas 

vidare. 

 

11.1 Resultat 

 
Syftet med studien var att undersöka varför män i Sverige köper sex av kvinnor, där 

studien inkluderade internet som ett forum för sexköp. Fyra frågeställningar 

formulerades, vars viktigaste resultat kommer att diskuteras i tur och ordning. 

 

11.1.1 Hur beskriver män funktionen av att köpa sexuella tjänster av kvinnor? 

 
Studieresultatet visar att sexköp kan få mannen att må bra genom att göra honom 

avslappnad. För en man som har ett hektiskt arbetsliv kan sexköp göra att han presterar 

bättre i arbetslivet.  

 

Utifrån resultatet verkar det som att köp av sexuella tjänster kan fungera som ett 

känslomässigt enkelt sätt att få sexuell tillfredsställelse, framförallt i jämförelse med att 

behöva etablera en sexuell relation till någon. Genom sexköp kan mannen således få 

utlopp för sexuella behov utan att behöva engagera sig i en känslomässig relation. För en 

person som känner missnöje med den sexuella relation som han har till sin partner, kan 

sexköp även fungera som ett komplement för att få uppleva sexuell tillfredsställelse. 

 

Utifrån resultatet framkommer det även att köp av sexuella tjänster kan fungera som en 

aktivitet, vilken bidrar till en gemenskap i ett kompisgäng samt något som ett 

“grabbgäng” kan ägna sig åt när de umgås. Intervjupersonen beskriver hur han och hans 

kompisar köper sexuella tjänster av kvinnor på exempelvis fester och sen delar dessa 

erfarenheter i samtal med varandra.  

 

För en person som har ett tvångsmässigt beteende (i detta fall ett narkotikamissbruk) kan 

köp av sexuella tjänster istället fungera som ett substitut till narkotika. Den aktuella 

intervjupersonen beskriver en tomhet och ånger så snart den sexuella akten är över. Det 
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verkar således som om sexköp, inte bara kan ha en positiv funktion för mannen, utan 

också uppfattas som något negativt. 

 

11.1.2 Hur konstruerar män som köper sexuella tjänster bilden av den säljande 
kvinnan? 

 
Studieresultatet visar att bilden av sexäljande kvinnor konstrueras på olika vis beroende 

av dels kvinnans etniska tillhörighet, dels hennes språkkunskaper. Svensktalande och 

etniskt svenska kvinnor beskrivs som frivilliga, fristående arbetarkvinnor som säljer 

sexuella tjänster för att tjäna pengar till den egna kassan. Kvinnor som inte är 

svensktalande och som har etniskt utländskt ursprung beskrivs istället som offer för 

människohandel och tvingade in på den svenska sexmarknaden.  

 

Fortsättningsvis beskrivs den sexsäljande kvinnan som ett objekt, vilken mannen betalar 

för att få göra det han vill med.  

 

11.1.3 Hur påverkar internet, som forum för sexköp, mäns val av att köpa sex av 
kvinnor? 

 
I det insamlade intervjumaterialet jämförs ofta köp av sexuella tjänster på internet med 

det mer traditionella sexköpet av en person som säljer sin kropp på gatan. Internet som 

forum för sexköp beskrivs på flera sätt som fördelaktigt för den sexköpande mannen. För 

det första beskriver intervjupersonerna hur sexköp som är genomförda med hjälp av 

internet medför en anonymitet vilket gör att polisen inte kan upptäcka det begångna 

brottet. Det framkommer en tydlig föreställning om att det bara är på gator som polisen 

kan upptäcka en person som köper sex. Intervjupersonerna är väl medvetna om att även 

sexköp på internet är kriminaliserat men eftersom de upplever att risken för att upptäckas 

som sexköpare är obetydlig på internet genomför de ändå köpet.  

 

För det andra uppfattas internet som forum för sexköp som enkelt med avseende på 

praktiska förhållanden. I dagens samhälle där de flesta har tillgång till internet och en 

mobiltelefon uppfattas det som smidigt att söka efter annonser på internet och kontakta 

sexsäljande kvinnor. Enligt intervjupersonerna räcker det med att skicka ett sms till en 

kvinna som säljer sexuella tjänster och därigenom bestämma en tid och en plats där 

sexköpet önskas genomföras. 
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För det tredje uppfattas internet som forum för sexköp som renare och således säkrare 

utifrån en hälsoaspekt. I intervjumaterialet uttrycks en bild av att kvinnor som säljer sex 

på gator är smutsiga och i högre grad beroende av narkotika än kvinnor som säljer sex 

med hjälp av internet som plattform.  

 

Denna frågeställning har varit relevant för att besvara studiens syfte eftersom den har 

synliggjort hur internet som forum för sexköp medför möjligheter som kan vara 

avgörande för att en man ska vilja köpa sexuella tjänster.  

 

11.1.4.Legitimerar män sexköp? I så fall hur? 

 
Studieresultatet visar att intervjupersoner legitimerar sina sexköp dels utifrån personliga 

egenskaper dels utifrån ett missnöje med en eventuell sexpartner. Utifrån uttalanden i 

intervjuer kan lusten till sexuell tillfredsställelse uppfattas som något genetiskt betingat 

hos mannen som han måste få tillfredsställt. Om han inte får detta tillfredsställt, speciellt 

i unga år, kan köp av sexuella tjänster kvarstå som det enda alternativet för att få uppleva 

sexuellt samröre med en kvinna.  I intervjumaterialet uttrycks det hur personliga attribut, 

som ett fult utseende, kan legitimera en mans sexköp. Om han inte får tillgång till sex 

därför att han är ful så uppfattas det alltså som okej att köpa sexuella tjänster.  

 

Likaså legitimeras sexköp genom att mannen i fråga inte får tillräckligt mycket eller 

tillräckligt bra sex av sin partner. När partnern exempelvis uppfattas som gammal, 

oattraktiv och inte tillfredsställande nog, kan mannen välja att köpa sexuella tjänster för 

att få utlopp för sina sexuella behov. 

 

Även om intervjupersonerna själva ser ovan presenterat som orsaker till ett sexköp, 

upplever författarna att uttrycken snarare möjliggör en legitimering av sexköp.  

 

11.2 Metodologisk val 
 

11.2.1. Effekten av att inkludera en e-postintervju 

 
I efterhand har författarna konstaterat att de å ena sidan inte fick lika mycket information 

i e-postintervjun som i telefonintervjuerna. Å andra sidan är det möjligt att de svar som 

gavs i e-postintervjun var mer genomtänkta än de som gavs i telefonintervjun. Huruvida 

genomtänkta svar är att föredra framför de mer spontana svaren som gavs i 
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telefonintervjuerna är dock osäkert.  Samtidig som de mer genomtänkta svaren i e-

postintervjun gav en nyanserad förklaring, var de spontana svaren i telefonintervjuerna 

mer konkreta då IP inte fick så lång tid på sig att formulera ett svar. Eftersom intervjuaren 

kunde ställa följdfrågor och ytterligare frågor (bortsett från de i intervjuguiden) löpande 

under intervjun genererade telefonintervjuerna i mer information än vad e-postintervjun 

gjorde. Materialet från e-postintervjun har av förklarliga skäl inte kunnat jämföras med 

materialet från telefonintervjuerna. Däremot har e.-postintervjun kunnat bidra med 

genomtänkta svar som har kunnat komplettera telefonintervjuerna. 

 

11.2.2. Forskareffektens betydelse  
 

Eftersom författarna bor på olika orter har intervjuerna inte genomförts tillsammans, utan 

var och en har gjort två intervjuer enskilt. Upplevelsen av en forskareffekt uttryckte sig 

delvis lika, men också olika mellan de två författarna. 

 

Den ena intervjuaren upplevde inte att könsskillnader påverkade intervjun märkbart under 

själva intervjusituationen. Detta kan ha berott på att den ena intervjupersonen tidigt i 

intervjun beskrev sig själv som kriminell och berättade att han hade avtjänat flera 

fängelsestraff. I och med intervjupersonens tidiga beskrivning av sig själv som kriminell 

uppstod en skiftning i den maktdimension som intervjuaren hade förväntat sig. Kanske 

“jämnades” inte bara maktskillnader ut, utan gjorde även att intervjuaren, som är 

kriminologstudent, blev överordnad intervjupersonen. Likaså ansågs inte heller 

könsskillnaden vid den andra intervjun ha påverkat intervjusituationen märkbart. 

Intervjupersonen var vid denna intervju mycket tillfreds och öppen med att berätta om 

sina erfarenheter och tankar gällande sexköp, varpå samtalet flöt på bra.  

 

Den andra intervjuaren upplevde däremot att könsskillnaden påverkade dennes två 

intervjuer. Vid de båda intervjuerna gjordes det tydligt att intervjupersonerna kände sig 

hämmade vad gäller att prata om sig själv som sexköpare. Detta kan vara en följd av att 

intervjuaren var en kvinna. Vid den ena intervjun upplevdes IP till en början som 

återhållsam samt att denne gav korta svar på de frågor intervjuaren ställde. Intervjuaren 

kände vid denna intervju att det var extra viktigt att få IP att känna sig bekväm, för att på 

så vis försöka bygga en relation med denne. Detta gjordes genom att intervjuaren ställde 

enklare frågor om IPs familj och arbete. När intervjuaren sedan kände att IP byggt upp 

ett förtroende, leddes frågorna in mot köp av sexuella tjänster. Vid den andra intervjun 
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tog sig skillnaden vad gäller kön i uttryck genom att IP inte ville erkänna att han hade 

köpt sex. Då intervjuaren frågade om köp av sexuella tjänster berättade IP att han aldrig 

hade gjort detta, utan att han enbart betalat tjejer för att få gå på dejt. Vid slutet av 

intervjun berättade dock IP hur han hade fått en avsugning av sin före detta flickvän i 

utbyte mot pengar. Då intervjuaren frågade om inte detta var att betrakta som ett köp av 

sexuella tjänster upplevde intervjuaren att IP blev stressad. Det kan ha varit att IP blev 

stressad för att han då hade avslöjat sitt “riktiga jag” och erkände ett sexköp. 

Sammanfattningsvis bedömde intervjuaren vid dessa två intervjuer att intervjuarens 

könstillhörighet faktiskt spelade en roll vad gäller intervjupersonernas öppenhet kring köp 

av sex.  

 

Även om den ena författaren upplevde att dennes två intervjuer inte påverkades märkbart 

av könsskillnader i intervjusituationen, hade intervjuerna och intervjusvaren med största 

sannolikhet sett annorlunda ut om en äldre kvinna eller en man hade varit intervjuare. 

Troligtvis hade det insamlade materialet även sett annorlunda ut om bara en av författarna 

hade gjort samtliga intervjuer. I nuläget uppstår två forskareffekter som på olika vis har 

påverkat vilken data som har insamlats.  

 

I e-postintervjun har inte könsskillnader kunnat spela någon roll mer än i utformandet av 

frågor då IP varken vet om kön eller ålder på författarna. 

 

11.2.3 Intervjupersonernas upplevelse av deltagandet 

 

Inför intervjuerna diskuterade författarna huruvida intervjupersoner eventuellt skulle 

kunna uppfatta vissa delar av intervjun som kränkande. Köp av sexuella tjänster är ett 

känsligt ämne och de frågor som ställs i intervjun syftar till att uppmärksamma 

intervjupersonens avvikande sexliv. Vid tillfället för intervjuerna upplevde inte 

författarna att intervjupersonerna kände sig kränkta.   

Vid samtliga telefonintervjuer har intervjuaren även frågat intervjupersonen hur han 

upplevde sitt deltagande i intervjun. Intervjuaren har då fått två typer av svar.  

Intervjudeltagarna har endera uttryckt att de tycker att det har känts bra att delta, endera 

ett mer neutralt svar som exempelvis som att det var inte något märkvärdigt. 
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11.2.4. Författarnas anonymitet 

 
I annonsen som publicerades på sex-tjejers hemsida angavs ingen information som kan 

kopplas till författarna. Alltså gavs varken skola, namn på handledare eller namn på 

författarna ut. I efterhand känns detta mycket tacksamt. Författarna har fått vissa, mer 

eller mindre, hatiska meddelanden och kommentarer på den publicerade annonsen. Det 

framgår tydligt att flera av de som besöker hemsidan är mycket negativt inställda till 

sexköpslagen och därför uppfattar det som hotfullt eller kränkande när forskare vill 

undersöka frågor som rör sexköp. Genom att vara anonyma för de som läser annonsen 

och inte vill delta i studien, men personliga mot de som velat delta, har författarna skyddat 

sig mot personliga hot och trakasserier. Det som menas med att författarna varit 

personliga mot de som önskat delta i studien är att de har fått information om vilken 

högskola och program författarna hör till samt hur de kan hitta uppsatsen då den är färdig.  

 

11.2.5. Validitet 

 
Som tidigare presenterats under rubrik 8.1. Uppmärksammade författarna på förhand ett 

eventuellt problem gällande studiens validitet. Detta var risken med att de män som 

önskat delta i studien, var män som faktiskt ville sluta köpa sex. Efter att insamlingen av 

material nu är genomförd kan författarna konstatera att detta inte var ett problem. Av de 

fem intervjuer som genomfördes var det bara en person som faktiskt inte ville köpa sex. 

Denne persons deltagande anses inte påverka studiens validitet, utan tillför snarare en 

bredare bild av fenomenet och visar hur komplex denna fråga kan vara.  

 

11.3 Forskningens relevans och hur den kan användas 
 

Studieresultaten har delvis visat på liknande resultat som den tidigare forskning som är 

genomförd inom ramen för det aktuella ämnet. Till skillnad från de tidigare genomförda 

studier som har presenterats i uppsatsen, har denna studie inkluderat ytterligare en aspekt 

som verkar kunna påverka en mans val av att köpa sexuella tjänster av kvinnor, nämligen; 

internet. Utifrån studieresultatet verkar det som om internet har öppnat upp för flera 

möjligheter att som sexköpare känna sig trygg och bekväm i att köpa sexuella tjänster. 

För vissa verkar internet till och med vara en förutsättning för att de ska vilja och kunna 

genomföra sexköp. 
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Majoriteten av den tidigare forskning som är genomförd på det aktuella ämnet är av 

kvantitativ metod. För att utveckla kunskapen om mäns sexköp av kvinnor bör studier av 

kvalitativ karaktär genomföras. Genom att samtala med män som köper sexuella tjänster 

av kvinnor möjliggörs en djupare förståelse för enskilda individers motiv till handlingen. 

Fortsatta studier, oavsett metodologisk karaktär, bör inkludera internet som en viktig 

aspekt när det handlar om att undersöka mäns motiv till sexköp.  

 

För att gå mot ett mer jämställt samhälle är en minskning av mäns köp av sexuella tjänster 

av kvinnor ett viktigt steg i riktningen mot jämlikhet mellan mannen och kvinnan. Genom 

en ökad kunskap om, inte bara varför, utan också hur män köper sexuella tjänster av 

kvinnor kan samhälleliga insatser anpassas för att minska mäns sexköp av kvinnor.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
Sexköpslagen  

 

11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst 

ett år. 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 

annan. Lag (2011:517). 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide telefonintervjuer 

 

Bakgrund:  

Vill du berätta lite om din bakgrund? 

Ålder? 

Hur bor du? 

Vad arbetar du med?  

Skulle du säga att du har många vänner?  

Lever du i en parrelation?- Har du någon gång levt i en parrelation? 

Har du barn?- Skulle du vilja ha barn i framtiden? 

Hur växte du upp? 

Fritidsaktivitet/Hobby? 

 

Konstruktion av kvinnan:  

Varför tror du att kvinnorna säljer sex till män på internet? 

Hur tror du att en kvinna påverkas av att sälja sex till män? 

Hur skulle du beskriva en typisk kvinna som säljer sex? 

(Om man vänder på det, hur tror du att kvinnorna skulle beskriva dig?) 

 

 

Sex som tjänst: 

Hur skulle du definiera sex? Vad innebär sexuella tjänster för dig? Dra exempel om IP 

inte svarar: oralsex, camsex, telefonsex…. (Eller kan du ge något eget exempel?) 

Kommer du ihåg första gången du köpte sex?  

Under vilket förhållande köpte du sex första gången? 

Varför tror du att du valde att köpa sex? 

 

Funktion av sexköp: 

Vad har sexköpet för betydelse för dig? 

När brukar du köpa sex? 
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Hur ofta brukar du köpa sex? 

Hur förändras ditt mående efter att du har köpt sex? 

Varför tror du att du köper sex? 

Varför tror du att andra män köper sex? / Vilka män köper sex?  

Hur genomför du ett sexköp i praktiken? Vad innebär - vad ingår i ett sexköp? Köper man 

tid eller köper man specifika handlingar?  

 

Sexsajt som forum:  

Brukar du bara köpa sex på nätet eller brukar/har du köpt sex på något annat sätt? (Om 

bara eller mestadels nätet - ställ fråga om varför)  

 

Legitimerande av handling: 

Om man går tillbaka och tänker på hur ditt liv ser ut, kan du själv då se något som förklarar 

varför du köper sex?  

 

Sedan ganska många år tillbaka har köp av sexuella tjänster varit olagligt, hur ställer du 

dig till det? Tycker det är bra att det är olagligt eller tycker du att det borde vara lagligt? 

Varför? 

 

Har intervjupersonen något han vill tillägga? 

 

Har intervjupersonen någon fråga? 

 

Fråga IP hur det kändes att vara med i intervjun. 

 

Fråga IP vad som fick honom att vilja vara med i intervjun. 
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Bilaga 3 
Frågeformulär e-postintervju 

 
Hej, 

 

Tack för att du vill ta dig tiden att svara på några frågor. Vi ber dig ge så utförliga svar 

som möjligt.  

 

Syftet med den här intervjun är att vi ska få en förståelse för varför män köper sexuella 

tjänster och umgänge av kvinnor på internet. Vi studerar kriminologi vid högskolan i 

Gävle och det är med anledning av att vi ska skriva en C-uppsats som intervjun blir 

aktuell.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har möjlighet att själv välja att inte svara på vissa 

frågor. De uppgifter som samlas in kommer bara att användas till just den här studien. 

 

Intervjufrågorna kommer att avidentifieras genom att all information som kan kopplas till 

dig, exempelvis namn, namn på arbetsplats, orter m.m. kommer att ersättas med en 

bokstav. Det är bara vi två som skriver uppsatsen som kommer att få tillgång till dina svar 

på frågorna.  

 

Du får själv välja om du skriver svaren i det här dokumentet eller om du vill skriva i ett 

separat dokument.  

 

För att vi ska kunna använda de svar som du ger i intervjun behöver vi ett samtycke från 

dig. 

 

Samtycker du till att delta i intervjun? (Ja/Nej) 

 

Svar:  

 

1.Berätta om dig själv och din bakgrund: 
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2. Lever du i - eller har du levt i en parrelation? Kan du isåfall beskriva den eller de 

relationerna?  

 

3. Hur ser din vänskapskrets ut? (Ex: Har du många vänner? Ett fåtal riktigt nära vänner? 

Spenderar du mycket tid ensam? O.s.v.). Här får du gärna ge en bild av vilka 

vänskapsrelationer du har och hur dessa ser ut.  

 

4. Beskriv hur du växte upp. Hur såg eller ser familjerelationerna ut?  

 

Eftersom vi kom i kontakt med dig genom sidan sex-tjejer, så kommer vi nu att ställa 

frågor som handlar om just köp av sex eller umgänge.  

 

5. Varför tror du att kvinnor säljer sex och umgänge till män på internet? Och hur tror du 

att kvinnor påverkas av detta?  

 

6. Vad har sexköp och/eller köp av umgänge för funktion för dig?  

 

7. Av vilken anledning tror du att du köper sex och/eller umgänge?  

 

8. Hur känns det för dig efter att du har köpt sex och/eller umgänge?  

 

9: Om vi skulle fråga någon av kvinnorna som du har köpt sex och/eller umgänge av, hur 

tror du då att hon skulle beskriva dig? 

 

10. Brukar du bara köpa sex och/eller umgänge på nätet eller brukar/har du köpt 

sex/umgänge på något annat sätt? Beskriv varför/varför inte. 

 

11. Om man går tillbaka och tänker på hur ditt liv ser ut, kan du själv då se något som 

förklarar varför du köper sex och/eller umgänge?  

 

12. Sedan ganska många år tillbaka har köp av sexuella tjänster varit olagligt, hur ställer 

du dig till det?  
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13. Finns det något mer du vill berätta för oss som kan ge oss en bättre förståelse för 

varför män köper tjänster av kvinnor på nätet? I så fall, berätta gärna: 
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Bilaga 4 
Annons på sex-tjejer 

 

Vi är två studenter vid svensk högskola som just nu skriver vår C-uppsats. Genom en 

intervju med just dig vi vill få en förståelse för varför män köper sex av kvinnor. Vi 

kommer framförallt att fokusera på sexköp som genomförs med hjälp av internet som 

forum för sexköp. 

 

Intervjun kommer att ske över telefon där du har möjlighet endera själv ringa upp oss, 

eller be oss ringa upp dig vid avsatt tid. Du som intervjuperson kommer att garanteras full 

anonymitet gentemot kommande läsare av uppsatsen och kan därför välja att ringa oss 

genom hemligt/dolt nummer. Om du vill att vi ringer dig istället kommer vi självklart att 

radera ditt telefonnummer så snart samtalet är klart.  

 

Den information som du ger oss vid intervjutillfället kommer endast att användas för vår 

studie. Du själv har möjlighet att välja vilka frågor du vill svara på och inte, likväl har du 

möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Om du efter intervjun känner att du inte vill att 

vi använder det du sagt i vår studie så kommer vi självklart att respektera det.  

 

Vill du delta i en intervju och på så vis bidra till ny kunskap? Kontakta oss gärna via vår 

e-post: student.15.uppsats@outlook.com eller via denna sida, så kan vi planera ett tillfälle 

för en intervju.  

 

Vi vill tacka på förhand och ser fram emot att få intervjua dig. 

 

Hälsningar, 

Studenter vid svensk högskola 

mailto:student.15.uppsats@outlook.com

