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Sammanfattning   
Den transnationella sexhandeln med strukturella och ekonomiska betingelser som har sin grund i 
fattigdom i andra länder, är en utmaning för polisen och socialarbetare då denna grupp ofta befinner 
sig utom räckhåll för välfärdsarbetare i Sverige (Månsson, 2018). Tidigare forskning har visat att 

sexköpare styr efterfrågan på prostituerade och därmed ökar antalet personer utsatta för trafficking 
(Mendes Bota, 2014). Med detta i åtanke har vårt examensarbete i socialt arbete syftet att undersöka 
hur män som köper sex försvarar och talar om sitt sexköp i relation till kognitiv dissonansteori. Detta i 
en svensk kontext där sexköp är olagligt. För att nå vårt syfte har vi tagit del av förhörsprotokoll och 
domar kopplade till sexköp i Stockholmsområdet under januari 2018-april 2019. Vi har också 
intervjuat professionella inom de befintliga organisationer/myndigheter i Stockholm som explicit 
arbetar med sexköpare (KAST, Anova och Prostitutionsgruppen). Studien har en kvalitativ ansats med 
en abduktiv ingång. Under arbetets gång har studien blivit mer teoridriven och analys av vårt material 

är genomförd utifrån kognitiv dissonansteori. En teori som utgår från att individer vid olika val har 
motstridiga kognitioner vilka kan skapa en dissonans som individen är motiverad att minska. Vi har 
särskilt analyserat materialet utifrån följande modeller av kognitiv dissonans; self-discrepancy 
modellen, som dissonans kopplat till yttre eller inre påverkan, dissonans enligt self-affirmation 
concept, aversive- consequences modellen, och utifrån action-based modellen. Resultatet av studien 
visar att kognitiv dissonans hos män som köper sex påverkas av olika faktorer och hanteras på skilda 
sätt. Några slutsatser i vår studie är: Få sexköpare beskriver en känsla av personligt ansvar för 

säljarens situation, vilket vi tolkat som ett sätt att undkomma kognitiv dissonans. För att reducera 
dissonansen förminskar sexköparen de sexuella handlingarna och lyfter fram en bild av sig själv som 
’schysst’ och ’hjälpsam’. Lagstiftningen verkar inte vara en särskilt hindrande kognition för de män 
som faktiskt köper sex även om den på ett samhälleligt plan har en stark normpåverkan och verkar 
hindrande för majoriteten män, de som inte köper sex. Sexköp kan också vara kopplat till 
tvångsmässiga sexuella beteenden, låg impulskontroll, destruktiv livsföring och ångesthantering. 
Implikationer för framtida forskning, politik och socialt arbete är att fundera på hur kognitiv 

dissonansteori kan implementeras och användas i praktiken för att motverka sexköp, prostitution och 
trafficking. En annan aspekt som vi vill föra fram är synen på sexköp som ett socialt problem både på 
ett samhälleligt och ett individuellt plan. Sexköpare är en del av en samhällelig manlighetsnorm och 
inte endast individuella aktörer. För det sociala arbetet innebär detta synsätt att bemötande och 
behandling av sexköpare prioriteras och förbättras.  
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Abstract 

The transnational sex trade with structural and economic conditions that are rooted in poverty in other 
countries is a challenge for the police and social workers as this group is often out of reach for welfare 
workers in Sweden (Månsson, 2018). Previous research has shown that sex buyers regulates the 

demand for prostitutes and thus increase the number of people exposed to trafficking (Mendes Bota, 
2014). With this in mind, our study in social work aims to investigate how men who buy sex defend 
and speak about their sex buying in relation to cognitive dissonance theory. This is in a Swedish 
context where sex buying is illegal. To achieve our purpose, we have taken note of interrogation 
protocols and judgments linked to sex purchases in the Stockholm area in January 2018-April 2019. 
We have also interviewed professionals within the existing organizations/authorities in Stockholm 
who explicitly work with sex buyers (KAST, Anova and the Prostitution group). The study has a 
qualitative approach with an abductive input. During the course of the work, the study has become 

more theoretically driven and analysis of our material is carried out based on cognitive dissonance. A 
theory which assumes that individuals at different choices have conflicting cognitions that can create a 
dissonance that the individual is motivated to reduce. We have analyzed the material specifically from 
the following models of cognitive dissonance; the self-discrepancy model, which dissonance linked to 
external or internal influence, dissonance according to self-affirmation concept, aversive-effect model, 
and based on action-based model. The result of the study shows that cognitive dissonance in men who 
buy sex looks slightly different and is handled in different ways. Some conclusions in our study are: 

Few sex buyers describe a sense of personal responsibility for the seller's situation, which we 
interpreted as a way of avoiding cognitive dissonance. In order to reduce the dissonance, the sex buyer 
reduces the sexual acts and highlights a picture of himself as ‘good’ and ‘helpful’. The legislation does 
not seem to be a particularly obstructive cognition for the men who actually buy sex even though on a 
societal level it has a strong norm effect and seems to hinder the majority of men, those who do not 
buy sex. Sex buying can also be linked to compulsive sexual behavior, low impulse control, 
destructive lifestyle and anxiety management. Implications for future research, politics and social 

work are to consider how cognitive dissonance theory can be implemented and used in practice to 
counteract sex buying, prostitution and trafficking. Another aspect that we want to bring forward is the 
view of sex buying as a social problem both on a societal and an individual level. Sex buyers are part 
of a social male standard and not just individual actors. For social work, this approach means that 
treatment of sex buyers is prioritized and improved. 

 
Keywords 
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1. Inledning 
Det är ett faktum att många män världen över arbetar aktivt, både privat och offentligt, för att förändra 
och utveckla manligt liv, socialt, känslomässigt och sexuellt. Å andra sidan finns det samtidigt en 
kanske lika stark tendens mot ett befästande av traditionella manliga mönster med påfallande inslag av 
objektifiering av det motsatta könet. I dess kölvatten följer olika uttryck för aggressiv antifeminism och 
omfattande sexuellt våld riktat mot kvinnor. Sanningen är att denna tendens bekräftas och reproduceras 
av större delen av det kulturella maskineri som omger vår vardag i det moderna samhället. Detta 
maskineri är institutionaliserat både i staten och på marknaden, inte minst inom ramarna för den globala 
sexindustrin som sysslar med prostitution, kvinnohandel över gränserna och andra sorters mänsklig och 
sexuell exploatering.  
(Månsson, 2012, s. 131) 

 

Citatet ovan ger en bild av en dubbelhet som finns i vårt samhälle. Månsson (2012) menar att det finns 
strömningar vad gäller “manligt” liv ur ett kulturellt och normativt perspektiv. Å ena sidan ett 
pågående förändringsarbete där traditionella normer och värdering ur ett könsmaktsperspektiv slås 
omkull å andra sidan motreaktioner där de befästs. Månsson skriver att “många män både privat och 
offentligt arbetar med att utveckla manligt liv, socialt, känslomässigt och sexuellt” och belyser på så 
sätt att normerna går att påverka och förändra. Han beskriver också de “traditionella manliga mönster 
med påfallande inslag av objektifiering av det motsatta könet” med bland annat sexuellt våld mot 

kvinnor. Månsson menar att den senare bekräftas, reproduceras och är institutionaliserat i samhället, 
vilket Månsson menar syns inom sexhandeln. Detta tyder på att det både i samhället och hos individer 
finns en dubbelhet kopplat till att köpa sex. Det är denna dubbelhet som är inspiration till vår uppsats. 
Genom att utgå från sexköparen vill vi utforska, komplicera och fördjupa bilden av män som köper 
sex, i relation till kognitiv dissonansteori (se teorikapitel 3.1.).  

1.1. Problemområde och problemformulering 
Sexköp (och prostitution) är ett stort socialt problem, både i Sverige och globalt, och är tätt 
sammankopplat med trafficking och andra former av övergrepp (Mujaj & Netscher, 2015). Inom 
ramen för detta problemområde kommer vi att fokusera på sexköparen, då studier visar att en av de 

faktorer som styr omfattningen av sexhandeln i ett land är efterfrågan på sexuella tjänster (Mendes 
Bota, 2014). Sexköp per definition innebär att sexuella tjänster erhålls mot ekonomisk eller materiell 
kompensation och bland annat svenska befolkningsstudier har visat att det huvudsakligen är män som 
köper sex av kvinnor även om det också förekommer att män köper sex av andra män eller 
transpersoner (Mujaj & Netscher, 2015). Den samhälleliga normen i Sverige är att sexköp inte är 
önskvärt och innebär en lagöverträdelse (ibid.). Samtidigt menar vi att män som köper sex inte en 
homogen grupp och att dessa män därför förhåller sig olika till ovanstående samhällsnorm. Vi är 
intresserade av att ta del av männens utsagor kring sexköp, hur de talar om lagstiftning, sig själva och 

den prostituerades situation i polisförhör och behandling. Detta för att bättre förstå dessa män och 
deras incitament till att köpa sex. Vi tänker att det i dessa utsagor kan framkomma en dubbelhet med 
motstridiga tankar, attityder och handlingar. Denna dubbelhet kopplar vi delvis till kognitiv 
dissonansteori.  
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 Relevansen för socialt arbete kopplar vi till det till Healy (2014) skriver, att socialt arbete har som 

uppgift att påverka och utveckla praktiken på flera olika nivåer samt öka kunskapen kring olika 
samhällsfenomen som påverkar den sociala strukturen i samhället. Vi menar att en ökad insikt om 
sexköpande mäns attityder till sexköp och prostituerade ger en möjlighet att utveckla det sociala 
arbetet samt utgör ett inlägg i samhällsdebatten. Vi menar dessutom att större insikt kan leda till att det 
sociala arbetet kan bidra till att motverka lidande hos sexköpare och hos de prostituerade. Med tanke 
på att sexköpare skapar efterfrågan på prostituerade menar vi att ökad kunskap om sexköparens 
attityder och försvar innebär att vi inom socialt arbete, kriminalvård, polis och myndigheter bättre kan 
förstå och motverka trafficking och sexköp. Detta då köparnas attityder och försvar kopplat till sexköp 

kan ge ledtrådar till varför vissa män väljer att köpa sex och andra väljer att inte köpa sex. Farley, 
Golding, Matthews, Malamuth och Jarrett (2015) menar dessutom att studier visat att en minskning av 
mäns efterfrågan på prostituerade också har positiva effekter på ett bredare socialt plan, alltså inte 
enbart kopplat till sexköp/prostitution. Detta antyder att ökad kunskap om män som köper sex kan ha 
positiva effekter inom andra sociala arenor. Dessutom ser vi en möjlighet att ökad kunskap kan minska 
de samhälleliga kostnader som vi menar att prostitution och trafficking medför.  

1.2. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur män som köper sex försvarar och talar om sitt sexköp i relation till 
kognitiv dissonansteori. Detta i en svensk kontext där sexköp är olagligt. För att nå vårt syfte har vi 

tagit del av förhörsprotokoll och domar kopplade till sexköp. Vi har också intervjuat professionella 
inom de befintliga organisationer/myndigheter i Stockholm som explicit arbetar med sexköpare 
(KAST, Anova och Prostitutionsgruppen). 

1.3. Forskningsfrågor 
- Hur försvarar män som köper sex sitt handlande och sig själva i relation till sexköp och hur 

talar de om personen som säljer sex, när de blivit gripna av polis eller i sin behandling på 
KAST/ Anova?  

- På vilket sätt framkommer en kognitiv dissonans hos dessa män? 

1.4. Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt. Efter introduktionskapitlet presenterar vi tidigare forskning i 

relation till ämnesområdet. Sedan följer en kort presentation av den teori vi valt att analysera empirin 
utifrån. Efter beskrivningen av teori ligger ett metodkapitel där vi presenterar och diskuterar metod, 
urval, material och forskningsetiska avvägningar. I detta kapitel diskuterar vi även uppsatsen i 
förhållande till begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Så kommer ett längre avsnitt 
där vi beskriver samt kategoriserar empirin. I första delen presenteras en sammanfattning av tre 
intervjuer som är gjorda med två socialarbetare och en psykolog. Presentationen sker under olika 
teman och rubriker. I den andra delen i kapitlet, presenteras de förundersökningsprotokoll och domar 
vi erhållit från polis och domstolsväsende. Dessa är kategoriserade och indelade utifrån 
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frågeställningar och rubriker. Först i analysen ställer vi våra material mot den teori vi valt att använda, 

Festingers kognitiva dissonansteori. Sist i uppsatsen redovisar vi våra slutsatser som följs av en 
diskussion inklusive våra egna reflektioner. I diskussionskapitlet ställer vi våra slutsatser mot tidigare 
forskning samt diskuterar vår studies implikationer för det sociala arbetet och framtida forskning. 

1.5. Avgränsningar 
För att underlätta förståelsen av studien vill vi kortfattat presentera några avgränsningar vi gjort som vi 
anser relevanta att ha med sig i läsningen.  
Den svenska kontexten. Som vi nämner i samband med vårt syfte ligger fokus på den svenska 
kontexten. Detta innebär att vi i studien inte uttalat kommer att behandla sexköp som sker utanför 
Sveriges gränser trots att sexköp utomlands är vanligt förekommande bland män som köper sex (se 

tidigare forskning, 2.3.4.). Vi är även medvetna om att våra IP:s antagligen möter dessa individer samt 
att de kan förekomma i vårt textmaterial. Att vi valt denna avgränsning är kopplat till vårt geografiska 
urval och metod (se metodkapitel 4.1. och 4.2.).  
Män som utåt sett lever som heterosexuella/ser sig själva som heterosexuella. Detta innebär att vi valt 
att inte ta med sexköp av män, från män. Denna avgränsning har flera grunder. Den främsta grunden 
handlar om att det i vårt textmaterial inte funnits några domar eller rättsfall där det handlat om HBTQ 
(homo-, bi- trans & queer) -män som köpare. (Några fall handlar om män som köpt av en transkvinna.) 
I vårt material baserat på intervjuer har inte heller denna grupp varit så tydligt representerad och 

endast IP Anova nämner att det finns HBTQ-män som är aktuella inom IP’s organisation utifrån 
sexköp. Detta trots att det i Folkhälsomyndighetens (2019) befolkningsundersökning visat sig att 15 % 
av HBQ män som deltog i undersökningen köpt sex mot ersättning (HBQ är den benämning 
Folkhälsomyndigheten använder i sin befolkningsundersökning). Ytterligare skäl till denna 
avgränsning handlar om att vi tänker att det bland män som köper sex av män, kan finnas en skillnad 
utifrån att frågor som rör könsmaktsordning inte aktualiseras när det handlar om sexköp av en säljare 
av samma kön.  

 Maktperspektiv. I arbetet har vi valt att inte analysera sexköp ur ett specifikt maktperspektiv, 
oavsett om makten är kopplad till könsmaktsordning, till ekonomisk makt eller annan form av makt. 
Vi menar att sexköp, och prostitution, också handlar om makt men vi har valt en annan ingång. 
 Sexualitet. Vi har medvetet valt att inte fokusera specifikt på sexualitet eller forskning kring 
sexualitet även om vi är medvetna om att det finns tidigare forskning och teorier som problematiserar 
exempelvis manlig sexualitet i relation till sexköp (se exempelvis Westerstrand 2008). Denna 
avgränsning är gjord utifrån att vår teoretiska utgångspunkt handlar om kognitiv dissonans och 

eventuell dubbelhet i försvaret av att köpa sex.  
 Svensk lagstiftning. I arbetet har vi valt att inte presentera den så kallade samtyckeslagen som 
började gälla under 2018. Detta för att vi uppfattat att den nya lagstiftningen inte hunnit prövas 
juridiskt i förhållande till sexköp. I vårt material har samtyckeslagen inte benämnts. Dock kommer vi 
nämna lagen kort i diskussionsavsnittet. 
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 Urval av organisationer/IP:s till intervjuer. I arbetet har vi valt bort organisationer som ej explicit 

arbetar med sexköpare även om vi är medvetna om att exempelvis mansjourer kan komma i kontakt 
med sexköpande män.   

2. Kunskapsöversikt & tidigare forskning  
Nedan följer en genomgång av tidigare forskning. Till vår hjälp har vi använt oss av tillgängliga 
databaser via högskolan som exempelvis Academic search complete, SocINDEX och Psychology and 
Behavioral Science Collection. Sökningar är även gjorda via Google scholars. Sökord vi använt är 

bland andra “prostitution”, “sex buyers” och “cognitive dissonance”. Träffar gällande kognitiv 
dissonans presenteras i teorikapitlet. Kunskapsöversikten inleds med forskning kring prostitution och 
trafficking då det är viktigt för förståelsen av fältet. Ett särskilt fokus ligger på den svenska kontexten, 
då uppsatsen har för avsikt att svara på svenska förhållanden. Därefter presenterar vi forskning kring 
den svenska lagstiftningen och dess inverkan på sexköp, prostitution och trafficking i Sverige. Med 
denna bakgrund presenterar vi sedan slutligen tidigare forskning kring män som köper sex, vilket är 
fokus för vår uppsats.  

2.1. Prostitution och trafficking för sexuella ändamål 
Prostitution och trafficking för sexuella ändamål är sammankopplade vilket framgår tydligt i 

regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel (Socialdepartementet, 2018). 
Prostitution (och trafficking) kan leda till trauma och hög risk för psykisk ohälsa (Mendes Bota, 2014 
m.fl.). Författarna till Länsstyrelsen i Stockholms Läns kartläggning avseende prostitution i Sverige 
2014, Mujaj & Netscher (2015) påpekar att de siffror som finns gällande prostitutionens omfattning, i 
hög grad baseras på uppskattningar och mörkertalet anses vara stort. En tendens som Holmström och 
Skilbrei (2008) redovisar i Nordiska rådets rapport är att antalet utländska prostituerade ökar och att 
gatuprostitutionen i Sverige minskar. Dessa tendenser bekräftas av Mujaj och Netscher (2015) som 
skriver att gatuprostitutionen har halverats i Sverige sedan 1995 och att internet blivit en stor arena för 

prostitution. Enligt Mujaj och Netscher (2015) har majoriteten av de som säljer sex utländsk bakgrund. 
Särskilt nämner författarna kvinnor med ursprung från Rumänien och Nigeria. Polismyndigheten 
(2018) presenterar en lägesrapport utifrån sitt uppdrag som nationell rapportör vad gäller trafficking 
för sexuella och andra ändamål. I Lägesrapport 19 beskrivs människohandelns omfattning och 
utbredning i Sverige. Liksom Mujaj & Netscher (2015) skriver Polismyndigheten (2018) att det främst 
är flickor och kvinnor från Rumänien och Nigeria som rekryterats till Sverige för att sälja sex. Andra 
nationaliteter som förekommer bland sexsäljarna är bland annat Moldavien, Bulgarien, Polen, 

Thailand, Ryssland, Ukraina, Colombia, Kuba och Brasilien. Gemensamt för de nationer som 
kvinnorna kommer ifrån är att samtliga är länder där delar av befolkningen lever i stor fattigdom. Både 
i Nordiska rådets undersökning 2008 och Länsstyrelsens undersökning 2015 framkommer att 
prostitution på internet sker genom annonser på escortsidor och på chattar/dejtingsidor/appar 
(Holmström & Skilbrei, 2008; Mujaj & Netscher, 2015). En del prostitution sker även på 
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massagekliniker och sexklubbar (ibid.) och svenska undersökningar bland unga har visat sig att 

klubbmiljö och kompiskontakter utgör arenor för prostitution (Holmström 2008).  
 Mujaj och Netscher (2015) skriver att annonser för prostitution återfanns i alla län utom två och att 
75 procent av de totala annonserna gällde Stockholms län. Polismyndighetens (2018) bild är att 
trafficking för sexuella ändamål förekommer i hela landet även om det främst förekommer i 
storstadsregionerna. 2017 lagfördes 222 brott gällande köp av sexuell tjänst. Av dessa var 64 domar i 
tingsrätt, 4 åtalsunderlåtelse och 154 strafförelägganden. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagare väljer 
att inte väcka åtal trots erkännande av brott. Strafföreläggande innebär böter utan domstolsförhandling. 
2017 lagfördes 54 brott gällande köp av sexuell handling av barn (ibid.). Enligt rapporten är det svårt 

att uppskatta hur många människor som föll offer för trafficking för sexuella ändamål i Sverige under 
2017. Antalet fall av sexköp och trafficking som upptäcks är kopplat till det polisiära arbetets 
organisation och utförande, hur mycket resurser polisen lägger ner för att hitta dessa fall. Det beror 
också på hur många tips som kommer in till polisen samt hur stor kompetens de specifika poliserna 
har på just detta område (ibid.).  
 Mujaj och Netscher (2015) hänvisar till annan forskning och skriver att ålder verkar vara en viktig 
aspekt bland köpare och säljare vad gäller de prostituerade. Exempelvis i ungefär hälften av alla 

annonser 2006 och tre fjärdedelar 2014, står det att de prostituerade är 18–30 år (ibid.). Mujaj och 
Netscher menar att det trots att det i annonser står att säljarna är självständiga och säljer sex av fri 
vilja, är det troligt att säljarna marknadsförs av någon annan än de själva. Författarna menar att 
framställningen är ett sätt att attrahera köpare som eventuellt är medvetna om att det är förbjudet att 
köpa sex för att ge bilden av att “köpet sker under jämlika och moraliskt försvarbara förhållanden” 
(s.22, ibid.). Även om det skett en ökning av män och transpersoner som säljare av sex så är det så att 
majoriteten av de som säljer sex är kvinnor. Enligt Mujaj och Netscher har det på senare tid inom 

forskning, talats om unga som använder sex och prostitution som ett självskadebeteende. 

2.2. Svensk lagstiftning 
I svensk lagstiftning är det förbjudet att köpa sex och förbjudet med koppleri (att främja prostitution 
eller utnyttja någon för prostitution) och trafficking. Förbud mot sexköp återfinns sedan 2005 i 
Brottsbalken 6 kap. 11 § och påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Däremot är det inte 
förbjudet att sälja sex. Den som haft sex med en minderårig person under 18 år som tagit emot 
ersättning döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år. Detta 
regleras framförallt i BrB 6 kap 9 §.  
 Utformningen av den svenska sexköpslagstiftningen som förbjuder sexköp trädde i kraft 1999 och 

var en del av kvinnofridspropositionen (Mujaj & Netscher, 2015). Lagstiftare såg prostitution som en 
del av mäns våld mot kvinnor och önskade att lagen skulle få en normativ effekt (ibid.). En 
uppfattning är att sexköpslagstiftningen syftar till att både kontrollera prostitutionen samt erbjuda 
skydd och omsorg (Holmström & Skilbrei, 2008). Siring (2008) skriver att all prostitution anses i 
Sverige som sexuell exploatering genom sexköpslagen, detta oavsett om prostitutionen är frivillig eller 
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inte. Siring menar även att det finns en kontrollerande aspekt av sexköpslagen, vilket framgår av 

föreliggande utredningar inför lagen. Detta handlar om kontroll av grupper som antas vilja etablera sig 
på den svenska marknaden, exempelvis organisationer kopplade till grov kriminalitet och trafficking.  
 Vad gäller attityder till lagstiftning kring prostitution och erfarenhet av sexköp eller sexsäljande har 
det i Sverige gjorts surveystudier. I befolkningsstudien 2014 framgick att 85% av kvinnorna och 60% 
av männen var positiva till sexköpslagen (Mujaj & Netscher, 2015). Detta visar på en ökning sedan 
Kuosmanens enkätstudie 2008 som visade att 79% av kvinnorna och 60% av männen var positiva till 
lagstiftningen (Kuosmanen, 2008). I Kuosmanens enkätstudie svarade 20 % av männen och 44% av 
kvinnorna att de ansåg att sexköpare var kriminella. Enligt Holmström & Skilbrei (2008) har 

prostitution som fenomen i Norden förrättsligats. Det vill säga att fenomenet omdefinierats till ett 
juridiskt problem där lagstiftning i högre grad används för att att reglera problemet. Siring (2008) 
skriver dock att socialarbetare, som deltog i en studie Siring gjorde 2008, inte ansåg att lagstiftningen 
var något “viktigt tema” (s.346), för de sexköpande män som socialarbetarna kom i kontakt med. 
 Enligt en rapport skriven av Walby et al. (2016) på uppdrag av EU-kommissionen går det att anta 
att den svenska lagstiftningen vad gäller prostitution minskat efterfrågan på prostituerade. Rapporten 
menar också att antalet män som rapporterat att de köpt sex i Sverige minskat kraftigt efter att 

nuvarande lagstiftning infördes 1999. Författarna menar att detta är en indikation på att lagen fått 
normativa effekter. I rapporten framhålls att Sverige har en mindre marknad för sexhandel än många 
andra europeiska länder och att länder med lagstiftning som tillåter sexköp och koppleri har störst 
marknad (ibid.). Även Farley, Golding, Schuckman, Matthews, Malamuth, & Jarrett (2015) menar att 
forskningen visar att svensk lagstiftning kraftigt minskat trafficking.   

2.3. Män som köper sex 
Vad gäller forskning kring prostitution och trafficking finns relativt lite forskning rörande de män som 
köper sex. (Farley et al., 2015; Giddens & Sutton, 2013). Samtidigt menar Månsson (2018) att det 
sedan 1980 talet funnits en del forskning i Skandinavien gällande män som köper sex och Farley et al. 

(2015) noterar att forskare i allt högre utsträckning ser sexköparen som en bidragande orsak till 
trafficking. Månsson (2018) skriver att tidigare forskning kring sexköparen haft en köns-teoretisk 
ansats där den heterosexuella prostitutionen sågs som det “yttersta uttrycket för de traditionella 
könsrollernas sexuella innebörd” (s. 90). I senare studier menar Månsson att könsrollsteorin har 
övergivits då den anses vara för essentiell med en syn på fasta, icke föränderliga könsroller.   

2.3.1. Sexköparen och motiv till att köpa sex 

Som tidigare nämnts är män överrepresenterade som köpare av sexuella tjänster. Enligt en svensk 
befolkningsundersökning 2014 var det uteslutande män som uppgav att de köpt sex. 7,5% av männen 
mellan 18–65 år uppgav att de någon gång i livet hade köpt sexuella tjänster. 0,8 % av männen angav i 
samma undersökning att de köpt sexuell tjänst under det senaste året. I jämförelse med andra nordiska 
och europeiska länder är det låga siffror (Mujaj & Netscher, 2015). Andelen svenska män som köper 
sex är förhållandevis konstant över tid, detta kan handla om att de män som köpt sex någon gång i 
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livet finns med som siffra tills de dör. Men enligt Mujaj & Netscher är även siffran på de män som 

köpt sex senaste året konstant. Att det företrädesvis mest är män som köper sex framkommer även av 
KAST, den verksamhet som riktar sig mot köpare av sexuella tjänster, endast kommer i kontakt med 
män (ibid.). I Folkhälsomyndighetens (2019) befolkningsundersökning gällande sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 är siffran på andel män som svarat att de köpt sex 
knappt 10 %. Dock skriver folkhälsomyndigheten att siffran bör tolkas med försiktighet då 
svarsandelen på tillfrågade endast är 31%.  
 Kuosmanen (2008) refererar till Sandells m.fl. (1996) intervjustudie där fem olika grupper av 
sexköpare diskuterades. Allkonsumenter, de gifta eller sammanboende män som hade älskarinnor och 

tillfälliga sexuella förbindelser, ibland med prostituerade. Dessa män hade ett stort intresse, -för sex 
och -för en variation i hur det utfördes. Relationsundvikare, har liknande förhållningssätt som männen 
ovan men hade inga fruar eller sambos. Kompletteringsköpare, var gifta eller sambo men köpte sex 
som en komplettering till bristande sexuell relation hemma. Dessa ville inte ha en älskarinna. 
Relationsköpare, köpte sex endast då de inte själva var i en relation. Ibland kunde dessa män ha 
svårigheter att skapa relationer. De refuserade, var män som inte haft sex med kvinnor utan att betala 
(ibid.). Kopplat till sin egen studie 2008 menar Kuosmanen att de som främst och mest köpte sex var 

allkonsumenter, relationssökare och refuserade. Även Månsson (2018) diskuterar olika indelningar av 
män som köper sex och menar att sexköpare återfinns på ett spektrum där ena extremen är de som 
önskar snabba anonyma möten och den andra extremen de som efterfrågar någon form av relation eller 
föreställning av ömsesidighet. Månsson talar om sexköpare med olika motiv där motiven uttrycks av 
Månsson i termer av push-faktorer och pull-faktorer (s.90). Push-faktorer är exempelvis 
känslomässiga behov eller otillfredsställande sex hemma, pull-faktorer är exempelvis spänning och 
variation. Samtidigt så menar Månsson att sexköpare kan röra sig mellan olika extremer samt att push- 

och pull-faktorer kan flyta ihop.  
 Elizabeth Bernstein (2009) har recenserat T. Sanders bok Paying for pleasure: Men Who Buy Sex 
från 2008. Bernstein menar att Sanders presenterar sexköparna som snälla “normala” män och snarare 
som offer än som förövare. Bernstein menar att urvalet främst representerar en vit heterosexuell 
medelklass och påpekar att för den grupp Sanders intervjuat går det att se drag av ensamhet, sexlöshet 
i äktenskap och höga sociala och ekonomiska krav (på män) som motiv till att köpa sex.  
 Med utgångspunkt i tidigare forskning på området menar Scaramuzzino & Weman (2007) att 
sexköpare är en heterogen grupp “i olika åldrar, från varierande socioekonomiska bakgrunder, 

utbildningar, jobb, civilstånd, nationalitet, sexuell läggning, kön etc.” (s 29). Författarna refererar till 
exempelvis O ́Connell Davidson (1998) som menar att vissa grupper “har större benägenhet att köpa 
sexuella tjänster.” (s.29). “Heterosexuella män är överrepresenterade, precis som personer som 
spenderar mycket tid hemifrån och har ett resande arbete. Affärsmän, lastbilschaufförer och militärer 
är yrkeskategorier som brukar nämnas i sammanhanget” (O ́Connell Davidson 1998 refererad i 
Scaramuzzino & Weman 2007, s.29).  
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 Polismyndigheten (2018) skriver att analysen av 144 inrapporterade anmälningar till NOA om köp 

av sexuell tjänst i region Stockholm under 2017 visade att 90 av de 144 sexköpande männen 
ursprungligen kom från Sverige. Polismyndigheten skriver också att sexköparnas ålder låg mellan 15 
år och 69 år och att männen använde mestadels internetwebbsidor så kallade escortsidor där hallickar 
och människohandlare annonserade ut flickor och kvinnor för sexköpande män. 13 procent av de 
sexköpande männen begick samtidigt andra brott som misshandel, våldtäkt, sexuellt ofredande, olaga 
hot eller kränkande fotografering av den prostituerade kvinnan, eller andra brott som våld eller 
förolämpning mot tjänsteman. Av de 144 männen var 16 procent sedan tidigare dömda för brott som 
bland annat våldsbrott, stöldbrott, narkotikabrott och tidigare sexköpsbrott (ibid.). 

2.3.2. Betydelse och konstruktion av sexköp 

I Sexhandelns sociala geografi, uppföljande kartläggning av sexköp med fokus i Öresundsregionen 
och med fokus på kunderna i prostitutionen utgiven av KAST i Malmö, (Scaramuzzino & Weman, 
2007) finns ett avsnitt som handlar om hur sexköparen kan ses som en social konstruktion. Författarna 

skriver att forskning visat att sexköpare och vad det innebär att vara sexköpare dels är kontextuell, 
tidsmässigt och rumsligt bunden, och att konstruktionen därför kan se olika ut i olika kontexter. 
Månsson (2018) är lite inne på samma linje då han dels menar att sexköp är en handling som är 
meningsbärande på både en individuell och samhällelig nivå. Den individuella nivån handlar 
exempelvis om egna fantasier eller egna svårigheter som bristande självförtroende. Den samhällelig 
nivån handlar enligt Månsson om normer som sätter regler för mäns och kvinnors sexualitet.  
 I FOU-rapporten De osynliga männen av Hydén (1990), som är en kvalitativ undersökning, är 

syftet att “beskriva vilken betydelse de prostituerade kvinnorna och prostitutionen har i de manliga 
kundernas liv och hur männen ser på prostitutionssituationen” (s. 13). Dess teoretiska ingång är bland 
annat socialpsykologisk där prostitution ses som en social institution. Den fokuserar på relationer samt 
har ett intresse av att undersöka hur sexköpande män ser på sig själva och på de prostituerade 
kvinnorna. Hydén beskriver i rapporten bland annat en avsaknad av ömsesidig förpliktelse (s. 93), och 
rättfärdigar sitt handlande inför sig själva genom förklaringar, ursäkter och att “betrakta sig själva som 
offer för sin egen sexualitet”. Männen har sällan eller aldrig berättat för någon om att de besökt 
prostituerade (sid. 104). Hydén beskriver hur alla män som han intervjuat vet att sexköp inte är 

moraliskt accepterat samtidigt så är det ett sätt för männen att “leva sin sexualitet” (s.106). Hydén 
liknar männens besök hos prostituerade med ett beroende.  

2.3.3. Jämförelse mellan män som köper sex och män som inte köper sex 

Farley et al. (2015) gjort en amerikansk jämförande studie mellan män som köpte sex och män som 

inte köpte sex. Genom att undersöka attityder och beteende kopplat till prostitution och sexuell 
aggressivitet hos män som köper sex ville författarna se ifall det fanns vissa karaktäristiska hos män 
som köper sex som inte fanns hos andra män. I studien fann de att både grupperna ansåg exempelvis 
att vissa klädval hos kvinnor betydde att kvinnor utsatte sig för att bli våldtagna. Båda grupperna hade 
en ambivalent inställning till prostitution och var dessutom medvetna om risker kring prostitution, 
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exempelvis att prostitution var kopplat till trafficking. Det som särskilde gruppen som köpte sex i 

studien var att de var mer benägna till sexuell aggressivitet och löpte högre risk för att utföra våldtäkt. 
De hade en mer fientlig maskulinitet, mer opersonligt sex (sex utan känslor), fler sexpartners, samt 
mindre empati för de prostituerade. Studien visade även att männen som köpte sex såg det som sin 
rättighet och att köpa sex och att de såg sex som en handelsvara. Männen som köpte sex uppgav även 
att njutning, underhållningsvärdet och variation var orsaker till att köpa sex. Andra “fördelar” som 
sexköpare såg var avsaknaden av känslor i sexköpet, maktrelationen till den som säljer sex samt frihet 
från relationskrav. Sexköpare hade en ökad tendens att använda positiva omskrivningar/attribut till 
sexköpare. Exempelvis “player” eller stud”. Farley et al. fann också att det bland män som köpte sex 

var vanligare med sexuella övergrepp i barndomen jämfört med de som inte köpte sex. I en liknande 
studie i Skottland gör Farley, Macleod, Anderson & Golding (2011) en koppling mellan sexköp och 
hög konsumtion av pornografi.   

2.3.4. Vart köper män sex? 

Polismyndigheten (2018) uppger att majoriteten av de 144 köpen av sexuella tjänster i 
Stockholmsregionen 2017 ägde rum i en andrahandslägenhet, disponerad av en hallick eller 
människohandlare. Andra platser är på hotell, utomhus eller alternativt i sexköparens bostad så kallad 
outcall. Månsson, 2018 skriver att vad gäller förekomsten av män som köper sex skiljer det sig åt från 
land till land och mellan olika kulturer. Utifrån olika undersökningar visar Månsson på skillnader 
mellan olika länder vad gäller män som svarat att de någon gång köpt sex. Exempelvis i Thailand 
svara 73% av de tillfrågade männen att de köpt sex. Detta kan enligt Månsson bero på att det där är 

socialt accepterat och näst intill önskvärt för thailändska män att ha erfarenhet av att betala för sex. I 
Sverige (och Skandinavien) menar Månsson att det är motsatt och viljan att berätta om sina sexköp är 
liten. I den undersökning Månsson refererar till har endast 8% av de tillfrågade svarat att de köpt sex. 
Månsson påpekar även att de flesta sexköp gjorda av svenska köpare sker utomlands. Månsson 
refererar bland annat till egen forskning 1998 som visat att 80 % av sexköpen skett utomlands. Även 
Kuosmannen (2008), visade att majoriteten av sexköpen skedde utomlands (70%). Folkhälsoinstitutets 
(2019) siffror visar att 80 % av de som köpt sex gjort det utomlands.   

2.4. Kunskapsläget inför vidare arbete  
I vårt fortsatta arbete tänker vi att denna genomgång av kunskapsläget kan användas i vår analys och 

diskussion. Vi menar att tidigare forskning visar på flera aspekter som kan vara relevanta att ha 
kännedom om både för oss men även för den som läser denna uppsats. I tidigare forskning har vi valt 
att presentera olika aspekter av sexköp som vi tänker att sexköpare på olika sätt kan vara medvetna om 
och påverkas av. Det vi särskilt vill fokusera på vad gäller tidigare forskning, är de delar som antyder 
en dubbelhet gällande attityder och normer kring sexköp. Exempelvis tidigare forskning kring svensk 
lagstiftning, motiv till och konsekvenser av sexköp samt de prostituerades utsatthet. Vi avser även att 
lyfta delar av tidigare forskning som beskriver sexköparen och dennes motiv. Vi menar att köpare kan 
ha varierande kognitioner kopplat till sexköp och säljare och att det i tidigare forskning framkommer 
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den dubbelhet som Månsson (2018) skriver om i uppsatsens inledande citat rörande normer och 

attityder till att sexköp, både i samhället och hos sexköpare.  

3. Teori  
Studien är skriven med ett antagande om att män som köper sex upplever en slags dubbelhet i 
förhållande till sig själva, till sin handling och till samhället. En teori som beskriver att individer kan 
brottas med motsatta tankar och attityder är Leon Festingers teori om kognitiv dissonans. Initialt i 
arbetet har vi förutom kognitiv dissonansteori, haft med oss fler teorier, exempelvis olika 

socialkonstruktivistiska teorier, intersektionalitetsteori och genusteori. För att kunna göra en adekvat 
analys inom ramen för vår begränsade studie valde vi slutligen ut en teori trots att vi menar att vårt 
material kan analyseras utifrån alla dessa teorier. Vi valde kognitiv dissonansteori som för oss gav en 
ny och intressant vinkel på sexköp. Vi har tidigare läst både maktteoretiska, genusbaserade och 
socialkonstruktivistiska analyser av fältet. Det slutliga valet av teori är också grundat på vårt intresse 
att förstå valet att köpa sex utifrån flera nivåer. Med andra ord utifrån att vi menar att teorin är 
användbar både på en individuell nivå som på en gruppnivå. Vi tänker att teorin är lämplig då vi 
menar att den på ett enkelt sätt förklarar, formulerar och tydliggör komplexiteten i människors beslut 

och val. Som vi ser det så kan valet att köpa sex präglas av flera olika kognitioner, före, under och 
efter handlingen. Inte minst då det kan finnas en underliggande medvetenhet om säljarens utsatthet 
samt om samhällsnormer som är emot sexköp. Dessa kognitioner kan skapa olika former av obehag 
eller dissonans.  

3.1. Kognitiv dissonans 
Teorin om kognitiv dissonans är en socialpsykologisk teori som utgår från individen och har som syfte 
att förstå och förutsäga beteende. Sedan Festinger introducerade teorin 1957 har den utvecklats ett 
flertal gånger (Hinojosa, A., Gardner, W., Walker, H., Cogliser, C., & Gullifor, D., 2016). McKimmie 
(2015) menar att kognitiv dissonans ibland beskrivs som ett obehagligt psykologiskt tillstånd som vi 

likt hunger eller törst, är motiverade till att minska. Teorin utgår från bristande överensstämmelse 
mellan individens olika värderingar, tankar och individens faktiska agerande. En tanke bakom kognitiv 
dissonans är att människor är i en beslutsprocess hela tiden och att kognitiv dissonans kan uppstå hos 
individen vid varje beslut ifall det uppstår obehag mellan individens handlingar och tankar. Hinojosa 
et al. (2016) menar att även dissonans och reducering av dissonans sker i en pågående process. Först 
uppstår dissonans, vilket skapar psykiskt obehag. Individen får därefter motivation att minska 
dissonans och slutligen påbörjar individen någon form av dissonansreduceringsprocess. Författarna 

påpekar att alla individer inte lyckas minska dissonans och därmed fortsatt är i ett obehagligt tillstånd. 
McKimmie (2015) skriver att även om en persons egna tankar och värderingar stämmer överens med 
de egna handlingarna kan dissonans uppstå ifall de sociala normerna runtomkring inte ligger i linje 
med egna handlingar. Festinger (1957) menar, enligt Hinojosa et al. (2016) att kognitiv dissonansteori 
förutspår att individer tenderar att ändra sina attityder så att de ska stämma överens med 
handlingar/beteende då attityder är mer formbara. När det finns flera liknande alternativ tenderar 
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individer att skapa kognitioner som tydligare särskiljer de olika alternativen. Med andra ord göra det 

valda alternativet “bättre” eller mer rätt och de andra alternativen “sämre” (ibid.). När det finns ett 
ledande alternativ, kommer individer enligt kognitiv dissonansteori påbörja en selektiv 
informationsprocess för att gynna det ledande/valda alternativet (ibid.). Hinojosa et al. (2016) menar 
att även fri vilja kan skapa diskrepans mellan viljan att välja det bästa alternativet och behovet att välja 
från existerande bristfälliga alternativ. Författarna skriver att stor ansträngning eller engagemang 
också kan leda till att individer strävar efter att kognitiv samstämmighet med ens beteende. Hinojosa et 
al. refererar till Festinger (1957) som menar att en individ har två eller fler motsägelsefulla kognitioner 
så uppstår ett obehag eller dissonans som pågår tills individen kan justera sina kognitioner. Att justera 

sina kognitioner innebär enligt Festinger (1957, refererad i Mckimmie, 2015), att ändra någon eller 
några kognitioner. Det kan även handla om att skapa nya kognitioner i samstämmighet med övriga 
kognitioner eller med handlingar och beteende. Ett tredje sätt är att minska betydelsen av de 
kognitioner som skapar dissonans. Enligt Hinojosa et al. (2016) menar Festinger (1957) att människor 
väljer att ändra kognitioner som har minst motstånd till att ändras. Personer som uppfattar att de har 
mer ansvar för ett val kommer i större utsträckning påbörja reducerande arbete för att minska 
dissonans (ibid.). Enligt Hinojosa et al. (2016) definierade Festinger (1957) kognitioner som mentala 

representationer som exempelvis attityder, övertygelser med mera. Här menar vi att även tankar och 
värderingar ryms. Teorin om kognitiv dissonans är användbar inom flera områden och Hinojosa et al. 
(2016) skriver att Festinger fortsatt citeras frekvent och att antalet citeringar stadigt ökar. Exempelvis 
har teorin använts inom marknadsföring då kognitiv dissonans kan uppstå kring beslut kopplade till 
konsumtion/köp (Sweeney, J. C., Hausknecht, D., & Soutar, G. N., 2000). För vår del tänker vi att 
teorin är relevant då vi menar att köpande av sex är kopplat till ett aktivt beslut att köpa sex. Kognitiv 
dissonans kan dessutom finnas kvar eller uppstå efter ett sexköp då kognitioner och dissonans är en 

pågående process. Vi menar också att den som köper sex kan ha olika värderingar och attityder vad 
gäller sexköp som kan innebära kognitiv dissonans hos sexköparen. McKimmie (2015) menar att 
teorin i Festingers version, har en stark social komponent. Att teorin är kopplad till socialpsykologi 
tänker vi är särskilt intressant då vi menar att exempelvis valet att köpa sex eller inte, kan vara kopplat 
till sociala attityder och normer i samhället. Vi tänker också att individer bär på olika roller och 
identiteter, läs familjefadern, den syndiga, den maktfulla, den goda. Som vi ser det så kan sociala 
attityder och normer i samhället påverkar dessa roller och identiteter. 
 Enligt Sweeney et al. (2000) är dissonansen i Festingers tidiga beskrivning av teorin kognitiv i sitt 

uttryck men den har också en känslomässig aspekt. Detta hör ihop med kognitiv dissonans som ett 
obekvämt psykologiskt tillstånd. För vår uppsats är detta intressant då vi utgår ifrån att det i viss mån 
kan finnas känslomässiga och psykologiska aspekter i att köpa sex, att valet att köpa en annan 
människa inte endast styrs av medvetna kognitioner utan även underliggande känslomässiga 
copingstrategier. Detta går att koppla till Månsson (2012) som menar att sexköp både har en 
individuell aspekt och samhälleligt sociala komponenter. 
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 Hinojosa et al. (2016) menar att kognitiv dissonansteori har förtydligats i olika versioner sedan 

teorin presenterades 1957. Författarna refererar till olika forskare och presenterar fem olika versioner 
eller modeller av kognitiv dissonansteori. Dessa är self-consistency (Aronson, 1969), self-affirmation 
(Steele, 1988), aversive-consequences (Cooper & Fazio, 1984), self- standards (Stone & Cooper, 
2001), och action-based (Harmon-Jones et al., 2009) models. Refererat till skaparna av dessa olika 
modeller eller versioner presenterar Hinojosa et al. dem som följer. Self-consistency, handlar om att 
ens självuppfattning/självbild inte överensstämmer med ens handlingar och därmed blir en del den 
upplevda diskrepansen. Self-affirmation versionen menar att människor upplever dissonans när deras 
självuppfattning är hotad men att dissonans kan elimineras genom positiva affirmationer av ens 

övergripande självbild (global self-concept). Versionen som handlar om aversive-consequences menar 
att dissonans upplevs när individer känner sig personligen ansvariga för de negativa konsekvenserna. 
Hinojosa et al. menar att self-standards model integrerade de tre ovanstående versionerna (self-
consistency, self-affirmation, aversive-consequences) till en övergripande modell. Den sista versionen 
Hinojosa et al. presenterar är Action-based model. Hinojosa et al. menar att modellen gav en större 
tydlighet gällande de motiverande egenskaperna hos dissonansen. Modellen menar att kognitioner 
utgör “handlingstendenser” och motstridiga handlingstendenser resulterar i dissonans som individer 

vill reducera för att kunna handla effektivt.  

3.1.1. Teoridiskussion i relation till vårt material 

Eventuella problem med att använda den kognitiva dissonansteorin som analytiskt verktyg för vårt 
material handlar främst om att vårt material baserar sig på förhörsprotokoll och intervjuer med 

socionomer. Vårt textmaterial är männens egna utsagor, även om de är nedskrivna och i vissa fall 
omskrivna av polis och domstol. Men då situationerna männen berättar om sina handlingar och 
kognitioner kopplade till sexköp, är försvarssituationer, där det går att anta att många män vill undvika 
straff eller åtminstone framhålla förmildrande omständigheter, är det svårt att säga ifall männens helt 
uppriktiga kognitioner kommer fram i detta material. Svårigheter att tolka materialet från intervjuer är 
att de är andrahandsinformation där tolkningar redan är gjorda. Här måste vi förlita oss på 
intervjupersonernas ord om männen är överensstämmande med hur männen själva skulle svarat. Vi 
menar att det trots ovanstående problem är relevant att använda dissonansteorin som analytiskt verktyg 

i vår studie. I textmaterialet tänker vi att försvarssituationen gör att vi får del av några kognitioner som 
sexköpare har och att vi sedan kan ställa dessa mot det faktum att de köpt eller försökt köpa sex. Hur 
sexköparen väljer att försvara sig blir det som talar om motstridigheterna i beslutet att köpa sex och 
även ger möjlighet för oss att uppfatta dissonans. I intervjumaterialet menar vi att situationen som 
uppstår när de vi intervjuat möter sexköpande män, har som syfte och utgångspunkt att vara tillåtande 
och icke dömande. Att de olika samtal våra intervjupersoner för med sexköpande män förhoppningsvis 
ger männen tillfälle att inte längre endast försvara sitt sexköp utan också reflektera över sitt sexköp, 

motiv till sexköp och kring de som säljer sex. Då de vi intervjuat har erfarenhet av att möta en många 
sexköpare menar vi att deras svar ger en bild av de sexköpande männens tankar och motiv.  
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4. Metod & materialval inklusive forskningsetiska överväganden  

Vår studie är kvalitativ då vi i någon mening vill förstå hur ett visst antal individer försvarar sitt 
sexköp och hur deras kognitioner skapar dissonans. Vi är alltså främst intresserade av ord och tolkning 
och inte siffror, vilket Bryman (2018) menar är utmärkande för kvalitativ forskning. Bryman menar 
också att kvalitativa studier har en utgångspunkt i att “sociala egenskaper är ett resultat mellan 

individer [...] och inte åtskilda från dem som är inbegripna i konstruktionen av dem” (s. 341). Något 
som stämmer väl överens med vår utgångspunkt, att sexköp är ett socialt fenomen som skapas i ett 
samspel. Det innebär att män som köper sex inte är enskilda öar utan en del av ett sammanhang och en 
kontext. Vid påbörjandet av studien hade vi en abduktiv ingång, då vi ville utforska empirin samtidigt 
som vi till viss del hade ett teoretiskt antagande med oss in i arbetet. Vi avsåg att röra oss mellan teori 
och empiri. Våra två forskningsfrågor representerar den abduktiva ingången på så sätt att den första 
frågan har starkare koppling till empiri och den andra starkare koppling till teori. Under arbetets gång 

har teorin fått större plats men vi vill fortsatt hävda att vi i uppsatsen både har ett empiriskt bidrag och 
ett teoretiskt bidrag även om det sistnämnda blivit tydligare. I analysen har vi valt att slå ihop de båda 
frågorna och låtit syftet vägleda oss i analysen. Kapitlet är indelat under följande rubriker; Metod, 
Urval, Material (uppdelat utifrån de olika materialen). Därefter Forskningsetiska avvägningar och 
slutligen Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

4.1. Metod 
Vad gäller metod så har vi för att svara på våra frågeställningar använt oss dels av textanalys och dels 
av semistrukturerade intervjuer. Detta då vi sett att de olika metoderna tillsammans kan ge oss svar på 
våra frågeställningar. Textanalys gjordes på förundersökningsmaterial och domar från samtliga 

tingsrätter i Stockholmsområdet samt från åklagarmyndigheten och polismyndigheten i Stockholm (för 
en utförligare beskrivning av material se nedan). En textanalys handlar om att utifrån textdokument 
kategorisera och analysera dess innehåll och betydelse i relation till en 
forskningsfråga/frågeställningar. Fördelen med textanalys är att det är ett effektivt sätt att söka efter 
bakomliggande teman i tolkandet av det material som analyseras. Bryman (2018) poängterar att det är 
viktigt att som forskare värdera dokumentets äkthet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 
Vi menar att vårt textmaterial uppfyller dessa kriterier då vi utgått från att material från myndigheter 
inte är förfalskat och att texten inte är förvrängd. Vi upplever att strukturen i materialet främjat 

begriplighet samt att materialet är representativt för sexköpare. De semistrukturerade intervjuerna 
genomfördes med två socionomer och en psykolog som alla kommer i kontakt med och arbetar med 
sexköpande män. Semistrukturerade intervjuer som metod, innebär att den som intervjuar har förberett 
en intervjuguide med ett visst antal frågor eller teman men att men att ordningen på frågorna kan 
variera (Bryman, 2018). Det kan också vara så att vissa frågor stryks eller läggs till. Bryman menar att 
intervjupersoner i semistrukturerade intervjuer ges stor möjlighet att svara fritt. Fördelen med metoden 
är att den innehåller en flexibilitet för den som intervjuar att följa den intervjuade samtidigt som egna 

“teman” får utrymme (ibid.). Som vi tidigare påpekat så ville vi förstå hur de män som köper sex 
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försvarar och talar om sitt sexköp. Trots egen förförståelse och vissa antaganden så var det viktigt att 

vi förhöll oss öppna för att andra aspekter och teman som dök upp i materialet. Vi var även nyfikna på 
det “motsägelsefulla” och “ambivalenta” som informanterna lyfte fram i intervjusituationen. 
Nackdelar med ovanstående metoder är framförallt att semistrukturerade intervjuer kan vara svåra att 
generalisera och att båda metoderna kan innebära en stor mängd data och otydliga analytiska metoder 
och regelverk (se bland annat Bryman, 2018). Det finns även svårigheter att replikera 
semistrukturerade intervjuer. Nackdelen med kvalitativ textanalys är att metoden kan vara 
tidskrävande och att det ofta via transkribering av intervjuer samt genomgång av dokument kommer 
att bli ett omfattande textmaterial att arbeta med (Patel & Davidson, 2011). Fördelen i vårt fall är att 

det är möjligt att kombinera intervjuer, förundersökningsprotokoll och domar.  
För att analysera vårt material, både textmaterial och material från intervjuer, har vi använt oss av 
kvalitativ innehållsanalys. Detta innebär att vi har sammanställt allt textmaterial och transkriberat 
intervjuer för att därefter kategorisera materialet under olika teman och noder. Detta gjorde vi i två 
olika dokument, ett för textmaterialet och ett för intervjumaterialet. I arbetet med att analysera vårt 
material har vi försökt att vara öppna för att det under själva datainsamlingen och under de inledande 
analyserna kan kommer fram idéer och reflektioner som rör hela processen och frågeställningen. Detta 

är något Patel & Davidson (2011) menar är nödvändigt vid kvalitativ bearbetning av material. För 
textmaterialet innebar det att vi använde oss av fler frågor till materialet än som explicit var relevant 
för vår forskningsfråga (se bilaga, frågor till textmaterial). För de semistrukturerade intervjuerna hade 
vi utifrån samma tanke, frågor och teman som inte heller de var direkt nödvändiga för vår 
forskningsfråga (se bilaga, intervjuguide). Den data vi fått fram genom att ställa dessa frågor 
kategoriseras sedan in i uppsatsen under olika rubriker som vi valde både med materialet i åtanke men 
också utifrån uppfattad relevans för våra frågeställningar/syfte samt för läsarens förståelse. Detta 

skedde genom att vi lyfte ut meningar från materialet som vi uppleva intressanta och relevanta. 
Därefter analyserade vi materialet genom att tolka de olika delarna (text och intervju) och ställa det 
mot teori och tidigare forskning. 

4.2. Urval 
Ett första steg i vårt urvalsarbete var att avgränsa urvalet geografiskt och i viss mån även tidsmässigt. 
Geografiskt har vi valt att vi fokuserat på Stockholmsregionen då vi utgått ifrån att det i 
Stockholmsområdet förekommer en hel del sexköp och därmed sexköpare. Detta bekräftas av bland 
annat Mujaj och Netscher (2015) som skriver att 75 procent av de totala annonserna i Sverige gällde 
Stockholms län. I tid har vi framförallt i textmaterialet begränsat oss till 2018 och 2019. Detta med en 

önskan om att vårt material skulle ha relevans och aktualitet för den tid vi lever i, samt för att avgränsa 
mängden material. Tidsbegränsningen berodde också på att vi uppfattade att textmaterial från ett år 
tillbaka skulle vara tillräckligt för vår studie. Vi har valt att inte direkt intervjua män som köper sex. 
Detta för att sexköp kan vara förknippat med tabu, stigma, skam och skuld. Dessutom är sexköp i 
Sverige kriminaliserat. Vi menar att tidsramen för ett examensarbete försvårar upprättande av direkta 
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kontakter med sexköpande män. Vi tänker också att direkt kontakt med män som köpt sex kan väcka 

etiska frågor utifrån att vår studie är ett examensarbete. Ett mer etiskt försvarbart och fullvärdigt 
tillvägagångssätt för att få svar på vår forskningsfråga är via de ovanstående metoder vi valt.  
 Vårt urval av textmaterial kommer som sagt både från tingsrätter och åklagarmyndigheten/ polisen 
och gäller polisingripanden, strafförelägganden och domar från januari 2018 fram till april 2019. 
Förfrågningar om material för textanalys är inhämtat från samtliga tingsrätter i Stockholmsområdet 
(Stockholm, Solna, Nacka, Attunda, Södertörn och Norrtälje), från åklagarmyndigheten i Stockholm 
samt från polismyndigheten i Stockholm. Vi anser att urvalet i viss mån är slumpmässigt men att det 
inte är vi som själva bidragit till det. Bryman (2018) menar att slumpmässigt urval “bygger på att varje 

enhet har samma möjlighet att komma med i urvalet” (s. 183). Detta är i princip sant då det 
textmaterial vi har är kopplat till när polisen valt att göra “spaningar” eller när någon valt att anmäla 
fall av sexköp. Vilka sexköpare som blir gripna för att köpa sex vid polisinsats är helt slumpmässigt. 
Vår tolkning är att vid de fall säljaren eller köparen själv anmält, också till viss del skett slumpmässigt.  
 Vårt urval av intervjupersoner är gjort med tanke på att vi ville komma i kontakt med de 
organisationer som uttryckligen arbetar med män som köper sex. Enligt Bryman (2018) skulle detta 
kunna förstås som antingen ett målstyrt urval eller bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval handlar om 

att urvalet är styrt utifrån forskningsfrågan och bekvämlighetsurval handlar om ett urval baserat på vad 
som finns tillgängligt (ibid.). Båda dessa tillvägagångssätt skulle kunna sägas passa på vårt urval 
gällande informanter/organisationer för semistrukturerade intervjuer. I Stockholm finns tre 
organisationer som uttalat arbetar med sexköpare. Vårt urval täcker in alla dessa organisationer vilket 
innebär att vårt urval är styrt av vår forskningsfråga samt utifrån tillgänglighet.  

4.3. Material 
Vårt material består av två olika material så som vi presenterat ovan. Det första materialet är från 
semistrukturerade intervjuer med organisationer/myndigheter som uttalat arbetar med sexköpande 
män. Materialet från intervjuer används till viss del på samma sätt som tidigare forskning för att 

förstärka och spegla det som kommer fram i det andra materialet. Det andra materialet är ett 
textmaterial från domar och förundersökningsprotokoll. Textmaterial är i kvantitet det största 
materialet och utgör till stora delar utgångspunkten för analysen. Anledningen till att vi valt dessa två 
skilda material handlar om att vi menar att de tillsammans bättre besvarar vårt syfte än vad de skulle 
göra enskilt. Delvis kan vårt val av två olika material (och två olika metoder) relateras till begreppet 
Triangulering. Bryman (2018) menar (bland annat) att triangulering innebär att använda flera metoder 
eller datakällor för att skapa tillförlitlighet gällande resultaten. Vi menar att våra två olika material 

tillsammans skapar en bättre förståelse för vårt problemområde, män som köper sex (och 
prostitution/trafficking). Som vi nämnt, tänker vi att det första materialet, det som är baserat på 
intervjuer, dessutom kommer att skapa en större förståelse för och verifiera mönster i det andra 
materialet, textmaterialet. Vår förhoppning med att intervjua organisationer/intervjupersoner var att vi 
skulle få en bild av de sexköpare de möter i sitt dagliga arbete och därmed en förståelse för hur 
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sexköpare talar och tänker kring sexköp, sig själva och sexsäljaren. Vi tänkte också att 

intervjupersonerna skulle kunna ge information kring de sexköpande männens motstridiga 
kognitioner.  
 Nackdelen med att ha två helt olika material är att det gör att vi får en stor omfattning av material. 
Materialet i sig kan dessutom innehålla skild information som gör att vår studie blir svår att begränsa. 
Vid olika tillfällen har materialen haft olika tyngd i vårt arbete och vi hävdar att båda är viktiga för vår 
studie. På det hela taget menar vi att vårt dubbla material är en styrka i studien. 

4.3.1. Organisationer och IP som kontaktats för semistrukturerade intervjuer 

För att insamla detta material har vi kontaktat KAST i Stockholm, polisens prostitutionsgrupp i 
Stockholm, länsstyrelsens samordnare kring prostitution i Stockholms län och Anova/Preventell. Vi 
har dessutom varit i kontakt med forskare vid Malmö högskola som har en pågående studie av kring 
sexköpare. Utifrån kontakterna med ovanstående gjorde vi bedömningen att endast tre av dessa var 
lämpliga att intervjua utifrån vårt geografiska urval och vår forskningsfråga. Nedan följer en kort 

presentation av de organisationer och intervjupersoner vi träffat. Innan dess vill vi nämna att det går 
att problematisera IP:s bild av sexköpare och att den antagligen är påverkad av både den samhälleliga 
kontexten som de lever i samt i den organisatoriska kontexten de arbetar i. Med detta menar vi att ifall 
vi intervjuat exempelvis socialarbetare i ett land där sexköp är legaliserat och där normer kring sexköp 
är mer liberala, så skulle svaren kunna se annorlunda ut.  
 Prostitutionsgruppen, är en grupp inom polisen med speciellt fokus på prostitution och sexköp och 
ligger under IGOB, sektionen för internationell grov organiserad brottslighet. I prostitutionsgruppens 

arbetslag ingår en socionom som följer med ut på insatser och som står för krissamtal med den gripne 
sexköparen. Socionomen som vi intervjuade är dessutom socialsekreterare på ungdomsjouren Framtid 
Stockholm där hen möter sexsäljare som självskadar via sex och prostitution. 
 KAST är en stödverksamhet som drivs av Stockholms Stad med två anställda socionomer. KAST 
riktar sig till köpare av sexuella tjänster, till personer som upplever att de har problem med 
porrsurfande eller liknande samt stöd till målgruppens anhöriga och i vissa fall par. Stöd ges i form av 
information och stödsamtal. Individer söker sig till KAST på egen hand för att söka stöd/hjälp eller via 
polisen. För att nå sin målgrupp finns KAST på INSTAGRAM, Facebook och annonserar på 

escortsidor (sidor med annonser för prostitution). Polisen i Stockholm har dessutom som rutin att 
erbjuda sexköpare de griper kontakt med KAST. KAST finns även i Göteborg och Malmö 
(www.kast.se). På KAST träffade vi en socionom med 30 årig erfarenhet inom socialtjänsten.  
    Anova är en tvärvetenskaplig och multidisciplinär mottagning inom Karolinska 
Universitetssjukhuset. Mottagningen tar emot bland annat emot patienter som har någon form av 
problematisk sexualitet eller hypersexuell störning. I denna grupp förekommer personer som har 
erfarenhet av att köpa sex mot ersättning. Ungefär hälften av patienterna söker själva till Anova och 

hälften remitteras. En del kommer från kriminalvården andra från öppenvårdspsykiatri eller 
vårdcentral m.m. Av de som söker själva ringer ett flertal till Preventell som drivs av Anova. 
Preventell är en nationell hjälplinje dit man kan ringa anonymt om man upplever sig tappat kontrollen 
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över sin sexualitet, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Ungefär 25 % av de som kontaktar 

Preventell har köpt sex mot ersättning. Den person vi intervjuat är enhetschef för den 
sexualmedicinska enheten, psykolog och terapeut, samt tillförordnad chef för hela Anova. 

4.3.2. Materialpresentation av textmaterialet från domar och förundersökningsprotokoll  

Textmaterialet består av nästan 50 % av alla fall där polisen gjort ingripande vid sexköp och där dom 
eller strafföreläggande meddelats 2018 eller 2019 i Stockholm. Stockholms Tingsrätt hittade 28 domar 

under 2018 samt två under 2019. Tingsrätten i Solna fann sju mål 2018 rörande sexköp där ett mål var 
avskrivet och tre överlämnande till annan tingsrätt. Totalt fick vi tre mål från Solna tingsrätt. 
Tingsrätten i Södertörn fann ett mål som avgjordes 2018. Tingsrätterna i Attunda, Nacka och Norrtälje 
kunde inte finna att de haft något mål med rubriken “sexköp” under 2018 och 2019. 
Åklagarmyndigheten Stockholmsområdet hittade 61 ärenden med strafföreläggande gällande 2018 
men hänvisade till polismyndigheten för att ta del av själva förundersökningsprotokoll. 
Polismyndigheten beslutade att inte lämna ut en stor del av dessa fall med hänsyn till sekretess enligt 

Offentlighet och sekretesslagen kap 35 1 §. Från polismyndigheten fick vi 12 
förundersökningsprotokoll. Totalt består textmaterialet av 46 enskilda sexköpsmål/sexköpare. Detta 
kan relateras till det totala antalet domar/strafföreläggande vi fått kännedom om (94 st. 2018 och 2 
hittills 2019). Det kan även relateras till siffror från tidigare forskning som talar om drygt 270 domar 
och strafförelägganden i Sverige 2017 (Polismyndigheten, 2018). Av det fall vi har med är 29 fällande 
domar, fem friande domar och resterande 12 strafföreläggande. Vad gäller de friande domarna så 
handlar det i samtliga fall om brister i bevisning. Majoriteten av domarna gällde köp av sexuell tjänst 

enligt BrB 6:11. Två domar gällde försök till köp av sexuell tjänst. Två domar gällde köp av sexuell 
handling av barn, enligt 6 kap 9 § brottsbalken 6 kap 13 § brottsbalken. Dock handlar det om flera 
minderåriga i ett fall, totalt dömdes mannen för sexköp av sex olika individer. I samma fall döms 
mannen även för köp enligt 6:11 då den minderåriga hinner fylla 18 under tiden för händelserna. 13 av 
de redovisade fallen är knutna till en kopplerihärva där köparna hade filmats i utpressningssyfte.  
 Påföljden för sexköp enligt BrB 6:11 samt försökt till köp enligt BrB 6:11 och 6:15 1 st. var 50 
dagsböter respektive 40 dagsböter. Summan som de fällda sexköparna enligt BrB. 6:11 betalade låg 
mellan 2000 kr till den högsta summan på 35 000 kr. För köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § 

brottsbalken blev påföljden villkorlig dom, samhällstjänst 100 h. och i det andra fallet blev påföljden 
fängelse i 10 mån. Skadestånd till vart och ett av barnen låg mellan 10 000 kr-25 000 kr. 

4.5. Forskningsetiska överväganden  
Vi har i vårt arbete utgått från den forskningsetiskt ramverk som finns reglerat i Lag (2003:460) om 
etikprövning av forskning. Lagen har som syfte att skydda den enskilda individen samt värna 
människovärdesprincipen och mänskliga rättigheter. Information och samtycke i förhållande till den 
enskilde individen är något som betonas i lagen. Information handlar om övergripande plan för 
forskningen, syfte, metoder, följder och risker, huvudman, frivillighet samt rätten att avbryta (lag 
2003:460). Samtycke handlar om att den som deltar i forskningen har gett sitt godkännande efter att 
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densamme fått tydlig information om forskningen. Samtycket ska vara frivilligt uttryckligt och 

preciserat till viss forskning samt dokumenteras. För personer under 15 år krävs föräldrars 
godkännande. Lagen gäller även personuppgifter kopplat till brott och domar i brottmål.  
 Forsman (1997) gör en uppdelning mellan inomvetenskaplig forskningsetik och utomvetenskaplig 
forskningsetik där de inomvetenskapliga delarna handlar om att inte plagiera, förvanska etc. De 
utomvetenskapliga forskningsetiska delarna handlar bland annat om informationskrav, samtyckeskrav 
och konfidentialitetskrav. I vårt arbete tänker vi att de inomvetenskapliga forskningsetiska delarna av 
vår studie, oavsett metod, handlar om att vi i vår presentation av material och metod är tydliga och 
transparenta. Detta för att undvika risk för att något ska uppfattas som plagiat, förvanskningar eller 

liknande. För vårt textmaterial kan det handla om att presentera en tillräcklig mängd av material i 
empiri och vad gäller intervjumaterial kan det handla om att även be våra intervjupersoner kontrollera 
att vi presenterat deras bidrag i enlighet med vad de sagt. I vårt uppsatsarbete vad gäller forskningsetik 
så tänker vi att fenomenet vi vill studera särskilt aktualiserar det utomvetenskapliga forskningsetiska 
delarna. Detta då fenomen, som vi redan nämnt, är kopplat till stigma, tabu samt att det juridiskt är 
olagligt att köpa sex i Sverige. Vad gäller utomvetenskapliga forskningsetiska överväganden kommer 
vi att följa svensk lagstiftning där sådan blir aktuell. Förutom de regelverk som finns i ovan nämnda 

lag kommer vi exempelvis i de fall de organisationer vi träffar berörs av sekretess eller tystnadsplikt, 
följa Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). I förhållande till vår metod tänker vi oss att 
avpersonifiering av material är viktigt. Som vi tidigare nämnt är en stor del av vårt material kopplat till 
brott och domar och där avser vi att vara extra noggranna med att avpersonifiera materialet. 
Avpersonifiering är extra viktigt för textmaterialet då vi inte kommer att inhämta informerat samtycke 
från de individer som figurerar i materialet. Rent praktiskt innebär det att vi har utelämnat namn på 
tilltalade eller använt fingerade namn samt utelämnat fakta som kan kopplas samman med en viss 

individ. Istället har vi valt att kategorisera materialet enligt siffror så att vi själva ska kunna gå tillbaka 
till materialet. I de fall materialinsamling skett via semistrukturerade intervjuer menar vi att informerat 
samtycke varit viktigt. Även här värnar vi integritet genom att delvis avpersonifiera materialet, att inte 
använda namn och att använda pronomenet hen. Samtidigt har det varit nödvändigt att hänvisa till den 
organisation informanterna är kopplade till för att ge en så tydlig bild som möjligt av informationens 
kontext. Detta innebär att avpersonifieringen i dessa fall inte blir total då de organisationer vi kontaktat 
består av få anställda. Här blir alltså informerat samtycke extra viktigt för att säkerställa att våra 
intervjupersoner är medvetna om uppsatsens syfte och hur materialet ska användas. Rent praktiskt så 

tänker vi att vi vid kommunikation tydligt förhåller oss till informationskravet samt samtyckeskravet i 
lag 2003:460. Detta innebär att vi redovisar ovanstående samt informerar om möjligheten att avbryta 
medverkan. Vi kommer att redovisa hur vi tänker använda materialet och fråga intervjupersonerna om 
de vill ta del av uppsatsen innan publicering. För att säkerhetsställa att intervjupersonerna förstår 
forskningens syfte och hur vi avser att använda materialet har vi att delat ut ett informationsbrev samt 
inhämtat muntligt samtycke.  
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 I förhållande till allt material tänker vi oss även att konfidentialitet såsom det beskrivs i God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) är relevant att ta hänsyn till. Konfidentialitet enligt 
Vetenskapsrådet innebär att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och att skydda att obehöriga får 
del av uppgifterna. Praktiskt innebär detta att vi kommer att i mesta möjlig mån spara vårt material på 
ett sådant sätt som försvårar obehörigas insyn i materialet. Exempelvis på egna privata datorer. Vi 
kommer inte att spara råmaterialet längre än nödvändigt, något vi informerat intervjupersonerna om i 
informationsbrev. Avslutningsvis, i linje med Vetenskapsrådet (2017) så vill vi understryka att de 
åtgärder vi tar för att avpersonifiera materialet och hålla det skyddat för insyn ändå inte innebär att vi 
kan lova att ingen annan kommer att ta del av materialet eller ta del av personliga uppgifter. Däremot 

önskar vi att våra åtgärder minimerar risken för detta.  

4.6. Studiens validitet och reliabilitet och generaliserbarhet 
Studiens syfte är att undersöka hur män som köper sex försvarar och talar om sitt sexköp i relation till 
kognitiv dissonansteori. Trots det har vi valt att inte direkt prata med sexköpare utan använt oss av ett 
material som till viss del bygger på andrahandsinformation. Detta innebär att vissa tolkningar redan är 
gjorda innan vi tar del av materialet. Det går därför att fråga sig ifall vi därmed kan sägas uppnå vårt 
syfte och ifall vi kan hävda att studien uppfyller krav på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

4.6.1. Validitet 

Bryman (2018) skriver att validitet handlar om att forskningen mäter vad som avses mätas och delar 
upp validiteten i intern- och extern validitet. Den interna validiteten innebär god överensstämmelse 
mellan forskarens observationer och teori/begrepp. Den externa handlar om högre grad av 
generaliserbarhet mot andra situationer och sammanhang (Bryman, 2018). Patel & Davidson (2011) 
menar att när vi gör undersökningar av människor rör det sig om abstrakta fenomen som inställning, 

upplevelser och liknande vilket gör dem mindre påtagliga än till exempel vikt eller längd. Det 
problematiska med vårt textmaterial utifrån validitetsanspråk är att materialet endast gäller de som 
blivit påkomna med att köpa sex och att den situation som uppstår i ett polisförhör eller rättegång 
innebär att den åtalade i någon form måste försvara sitt handlande. Detta innebär att de utsagor 
männen, som blivit påkomna att köpa sex, ger, rimligen främst handlar om att förminska sin 
lagöverträdelse. Att här hävda att vi kan få en heltäckande bild av dessa mäns kognitioner och 
dissonans kring att köpa sex är därmed tveksam. Istället går det att anta att dessa utsagor kan ge 

ledtrådar till männens kognitioner kring sexköp, sig själva i relation till sexköp samt till säljaren. 
Problematiskt validitetsmässigt utifrån vårt material kopplat till semistrukturerade intervjuer är att två 
av de valda intervjupersonerna representerar organisationer som möter sexköpare som till någon del 
problematiserar sitt sexköp och därför i någon mening har motivation till att förändra sitt beteende. (IP 
Prostitutionsgruppen träffar också sexköpare som inte problematiserar sitt sexköp i samband med att 
sexköparna blir gripna av polisen). Vi menar själva att det går att hävda att det finns en inre validitet 
då vi menar att empiri och teori talar till varandra, vilket blir tydligt i analys och slutsats. Den externa 
validiteten har vi försökt att uppnå genom vårt relativt omfattande urval av textmaterial. Ur detta 
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menar vi att det går att göra generaliseringar som kan överföras till andra sociala miljöer. Vi menar att 

storleken på urvalet gör att vår uppsats inte är begränsad till endast den kontext, (rättsfall) vi valt för 
textmaterial, utan även till andra kontexter (där sexköparen inte blivit tagen av polisen). Med detta 
sagt menar vi att studien ändå kan sägas uppvisa krav om validitet då vi anser att vi i studien använt 
oss av våra frågeställningar och vårt syfte som en kompass för att studien ska svara på det den avser 
svara, att vi “mätt det vi avsett mäta”.  

4.6.2. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar generellt om att rätt verktyg använts för att svara på forskningsfrågan. Detta 
innebär att om reliabilitet skapar replikerbarhet, så att samma resultat uppstår ifall forskningen görs 
om av andra forskare (ibid.). Bryman menar dock att i kvalitativa studier så är extern reliabilitet 
(replikerbarhet) svår att uppnå men att forskarna internt kan komma överens om tolkning av material. 
Det sistnämnda kallas intern reliabilitet. Med detta i åtanke har vi försökt att skapa inre reliabilitet 
genom att vi tillsammans arbetat med att bearbeta textmaterial, transkribera intervjuer och att tolka 

materialet. Extern reliabilitet är som sagt svårare att nå och trots att vi har ett stort urval av 
textmaterial, där textmaterial är något som är konstant över tid, går det endast att replikera siffror 
gällande ålder och liknande. På så sätt finns det en möjlighet att andra forskare skulle tolka texten 
annorlunda, även med samma frågor till materialet.  

4.6.3. Generaliserbarhet 

Trots våra anspråk på framförallt (inre) validitet och inre reliabilitet så är vi medvetna om att det kan 
vara svårt att generalisera studien. Överlag menar Bryman (2018) att generaliserbarhet är svårt att 
hävda vad gäller kvalitativa studier. Bryman refererar dock till Williams (2000) som menar att 
kvalitativa forskare kan göra ett visst mått av generaliseringar. Vi är av den uppfattningen att studien 
till viss del kan generaliseras. Vi har som tidigare nämnts tagit del av en stor del befintligt textmaterial 
samt talat med de tre organisationer i Stockholm som uttalat arbetar med sexköpare. Detta utifrån 
delvis slumpmässigt och målstyrt urval (se ovan). Vi menar också att studien delvis uppfyller krav på 

validitet och reliabilitet så som vi tidigare nämnt. Därmed menar vi att det i vårt material finns teman 
som skulle återfinnas i kontexter utanför Stockholm och ifall andra forskare valde att göra en liknande 
studie.  

5. Empiri  
Vi beskriver i vårt metodkapitel att vi har två olika sorters material. Dels intervjuer med professionella 
som arbetar med sexköpare och dels textmaterial i form av domar och förundersökningsprotokoll 

kopplat till sexköp. Som vi nämnt tidigare fyller de olika materialen något olika funktioner. 
Textmaterialet utgör basen för vår analys medan intervjuerna utgör en fond för djupare förståelse mot 
vilka textmaterialet speglas. Förhörsprotokollen och domarna innehåller sexköparnas egna utsagor i 
förhör med polis medan intervjun med professionella är andrahandsutsagor. Vi väljer att presentera 
vårt material från intervjuerna först då vi tror att dessa kan ge en mer generell bild av fältet och 
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sexköparnas olika attityder (5.1.). Efter det går vi in på vårt material i form av domar och 

förundersökningsprotokoll (5.2.).  

5.1. Intervjuer 
Data från intervjuer presenteras nedan. Då våra forskningsfrågor handlar om hur män som köper sex 
försvarar sitt handlande och sig själva, hur de talar om den som säljer samt på vilket sätt kognitiv 
dissonans framkommer hos dessa män har vi valt att framförallt fråga om hur de män de möter talar 
om sig själva, sexsäljaren och sexköpet i behandling eller vid gripande. Utöver det har vi ställt frågor 
kring de professionellas tankar kring lagstiftning, sexköp och prostitution. Vi menar att dessa områden 
är något som sexköpare måste förhålla sig till och därmed kan vara orsak till en dubbelhet, ambivalens 
eller dissonans hos män som köper sex. Vi tänker oss att intervjupersonernas (IP) tankar kring 

ovanstående, till viss grad är påverkat av deras erfarenheter av att jobba med sexköpare och av den 
kunskap de har inom området. Data presenteras under olika kategorier eller teman. Under de två första 
rubrikerna nedan beskriver vi de professionellas tankar kring prostitution, sexköp och de prostituerade 
respektive tankar kring lagstiftning och samhällsnormer. Den tredje rubriken handlar om vilka 
sexköpare IP:s möter och de tre sista rubrikerna handlar om IP:s tankar kring sexköparens motiv, 
sexköparens tankar om sig själv och om säljaren. 

5.1.1. Tankar kring prostitution, sexköp och prostituerade  

Bilden våra IP:s ger av prostitution är att det är negativt och exempelvis IP Prostitutionsgruppen talar 
om våld och förnedring som en del av prostitution. IP Prostitutionsgruppen och IP KAST menar att 
prostitution har kopplingar till grov organiserad brottslighet och trafficking och IP 
Prostitutionsgruppen menar att genom att köpa sex så stödjer du samtidigt den grova brottsligheten. IP 
menar också att hen inte mött den “lyckliga horan” och att sexköp handlar om utnyttjande av en annan 

människa. “Jag anser inte att man kan köpa sig fri från samtycke, köpa bort ett samtycke”. IP 
Prostitutionsgruppen menar att det nästan alltid handlar om mäns rätt till sex. IP KAST menar att 
många av de prostituerade mår väldigt dåligt och att många har varit utsatta för övergrepp. IP KAST 
menar även att prostitution kan vara ett självskadebeteende istället för att exempelvis skära sig, och 
menar att detta särskilt gäller för unga tjejer.  
 Vad gäller annonserna på nätet menar IP att det finns ett stort utbud som brukar öka under senare 
delen av dagen. Vissa av annonserna på eskortsidorna är gröna vilket innebär att säljaren är “verified” 

så att köparna kan veta att den som visas på bilden är den som säljer. I annonser framkommer vilka 
tjänster som erbjuds och för vilka priser samt vilka tider. Ibland används begreppet” best girlfriend 
experience”. Det står också om längd, ålder, var säljaren kommer från, om hon är rakad, vad hon har 
för hud om hon har piercing eller tatueringar. Det brukar också alltid stå “I am independent” fast det 
inte stämmer menar IP. Även telefonnummer till säljaren finns i annonsen.   
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5.1.2. Tankar kring lagstiftning och samhällsnormer 

Samtliga IP:s har en positiv inställning till den svenska lagstiftningen kring prostitution. En lag som 
kriminaliserar köparen men inte säljaren. Samtliga menar att eftersom säljaren inte är kriminaliserad 

har hen en bättre möjlighet att ta sig ur prostitution. Vidare påpekar IP Prostitutionsgruppen att lagen 
kan utgöra en spärr för yngre killar att inte köpa sex, då de är uppvuxna med lagen. Samtliga personer 
vi intervjuat är av uppfattningen att lagstiftningen inte är det främsta “problemet” för de män som 
köper sex.  
 

Alltså om man väl kommer hit, om det gäller egen motivation, då ligger inte det först på listan. För man 
går liksom inte ut för att reta polisen utan man går ut för sitt dåliga mående, man går ut för sitt 
tvångsmässiga beteende. Sen vet man att man kan åka fast men det finns liksom, det finns så mycket 
annat dåligt mående innan så det där kommer liksom på fjärde plats eller nåt sånt. Sen är det ju skillnad 
på de som har åkt dit. Då blir ju en del av det hela, en upptagenhet med vad som händer... 
(IP KAST, personlig kommunikation, 3 april 2019) 

 
IP KAST menar även att många som kommer till KAST inte känner till lagstiftningen. Något som inte 
överensstämmer med de som kommer till Anova. IP Anova menar att det män hen möter är “Helt fullt 
medvetna om lagen”. Kring prostitution och sexköp som fenomen i samhället säger IP 

Prostitutionsgruppen att “rättsligt har det inte förändrats, praxis är ju densamma. Det är fortfarande 
ingen som har fått fängelse för sexköp”. Hen menar även att det behövs satsas mer på att motverka 
prostitution. IP KAST påpekar att “nu finns det ju inte så mycket att samverka med egentligen” vilket 
antyder att det inte är så många organisationer som arbetar med sexköpare och för att motverka 
sexköp. IP KAST tänker att prostitution och sexköp som fenomen blivit mer synligt vilken hen 
uppfattar är en anledning till att fler kommer till KAST. Samtidigt menar IP KAST att 
samhällsattityder till att köpa sex, fortsatt är att det är negativ att köpa sex. Särskilt när det gäller män. 

“jag tror inte ens du skulle säga förövare om det var en kvinnlig sexköpare”. IP Anova menar att 
samhällets syn påverkar många män som köper sex. ”Just vad gäller sex mot ersättning är det ju ett 
beteende som [...] skulle det komma fram på många arbetsplatser är det säkert grund för uppsägning.
  

5.1.3. Männen som köper sex 

Angående köparna så träffar de tre olika intervjupersonerna något skilda kategorier av män. IP 
Prostitutionsgruppen träffar endast män som köper sex (och alltså inga kvinnor). Dock handlar det om 
alla “kategorier av män” från “asylsökande [...] till höga Vd:n ja alltså mångmiljonärer, hela spektret 
träffar man liksom”. “Snittåldern är väl en man som är 40 eller strax under. Som är socioekonomiskt 
välanpassad. Har barn och familj eller partner.” En sexköpare IP menar att hen inte träffat är de som 
inte kan få sex på annat sätt. “Det är ju det alla säger att prostitution måste finnas för de som inte får 
sex någon annanstans. De flesta är rätt normala här...”. Vissa av de män IP Prostitutionsgruppen träffar 

har tidigare blivit påkomna med att köpa sex av polisen och några av männen har en telefon som 
endast används i samband med sexköp eller internetsurfande på sexsidor. IP Prostitutionsgruppen 
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tycker sig se att sexköpare har blivit yngre och kopplar detta delvis till pornografi. Denna åsikten delas 

av IP KAST som menar att internet och datorer i hemmet ökar tillgängligheten till porr.  
 Variationen hos de män som kommer till KAST är stor samtidigt som IP KAST antyder att det 
endast handlar om män som lever utifrån en heterosexuell norm. Medelåldern för de som kommer till 
KAST är 33 år och de flesta har familj och barn. Många har relativt bra jobb och ett socialt nätverk 
med vänner. Andelen utlandsfödda ökar anser IP KAST och menar att detta har att göra med ökade 
antalet invandrade generellt. IP KAST pratar aldrig om mannen som förövare. “Vad är det som säger 
att männen skulle vara förövare? De kan ju lika gärna vara offer om man tittar på (deras bakgrund, vår 
anm.)” Istället så tänker IP KAST att “många far illa, både köpare och säljare, fast på olika sätt. IP 

KAST menar att många av klienterna också är känner skuld och skam och är “väldigt 
självmordsbenägna i början”. Detta gäller särskilt de som upplever att de har mycket att förlora. 
“Speciellt om man blivit tagen och man känner att man kanske kommer att förlora arbetet, familjen 
eller sociala umgänget eller alltihop”. IP KAST menar att de som kommer till KAST inte har en “totalt 
tokig kvinnosyn” då hen menar att sådana individer inte skulle vara motiverade att ta sig till KAST. 
Samtidigt menar hen att de som kommer till KAST får en förändrad kvinnosyn, “ju mer medvetna de 
blir om sitt eget beteende”. Vissa av männen IP KAST träffar förstår utsatthet hos den prostituerade 

först på hotellrummet. “Då finns det vissa som kan backa och gå, annars raderar man bara i hjärnan.” 
IP KAST understryker att det dock är en särskild grupp män som kommer till KAST och att “det 
naturligtvis finns en stor grupp som inte kommer hit.   
 De individer som kommer till Anova för sexmissbruk eller hypersexuell störning är till 90% män. 
Enligt de kliniska data Anova har på sexualmedicin så är det ungefär 40 % som har köpt en sexuell 
tjänst. Endast ett fåtal av de som kommer till Anova söker specifikt för att de har köpt sex. IP Anova 
betonar att de når en selekterad grupp sexköpare men att de sinsemellan är en heterogen grupp. “Det är 

ju inte nödvändigtvis så att du måste se en trasig person eller dålig barndom.” Många som söker sig till 
Anova är hjälpsökande och många har något högre utbildningsnivå än snittet. “Vi ser att våra patienter 
är ganska välutbildade, de är medelålders, de är i snitt 39 år.” IP menar att anledningen till att de som 
kommer till Anova är något mer högutbildade handlar om att de ha bättre kunskap kring hur de får tag 
i vård rent generellt. IP menar att gruppen mottagningen når är “är medelålders, svenska, inte 
immigranter [...] Unga är mindre motiverade att söka hjälp.” Enligt IP beror det på att man har svårare 
att se sitt problembeteende när man är yngre vilket kan ha att göra med mognad. Dessutom kan det 
vara så att man har mer att förlora när man är äldre.  

5.1.4. Varför - motiv eller bakomliggande faktorer till att köpa sex 

Motiv till att köpa sex varierar enligt de intervjupersoner vi talat med. IP KAST menar att männen hen 
träffar har svårt att själva förstå varför de köper sex. “Då skulle de ju inte behöva komma hit om de 
hade möjlighet att teoretisera för sig själv”. IP Prostitutionsgruppen, nämner att en del män ser det som 

en rättighet att köpa sex. Exempelvis unga kriminella killar som tycker att de inte har tid med ett 
förhållande “De kan jag aldrig övertala att gå till KAST. De ser inte problemet. Jag får väl knulla med 
vem jag vill, jag har ju betalat henne. Hon är en hora liksom”. En andra syn som återkommer relativt 
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ofta i våra IPS svar är att bakomliggande sexmissbruk hos de män som köper sex eller egna 

emotionella svårigheter, är motiv till att köpa sex. Ofta är detta sexmissbruk kopplat till en hög grad av 
konsumtion av pornografi, exempelvis porrsurfande som har eskalerat. Ett slags tvångsmässigt 
beteende eller förhållningssätt kopplat till porr och sex. IP KAST säger att “många män vill inte köpa 
sex men att de har fastnat i det här tvångsmässiga beteendet. Det finns de som börjar porrsurfa och 
onanerar väldigt tidigt för de har hittat en ångestventil när det exempelvis varit jobbigt hemma”. Efter 
att klienter varit på KAST och lyckats förändra sitt beteende säger IP KAST att männen känner en stor 
frihet. “All den här tiden man har lagt på porrsurfande och planering lägger man nu på sig själv och sin 
familj och livet blir så mycket bättre”. 

 Det finns dessutom en motsägelsefull aspekt av känslolöshet i relation till den som säljer sex, som 
ett skydd för att inte få mer ångest. Motsägelsefull då IP KAST menar att de män hen beskriver ofta 
vill ha med känslor.  “Där får du under en tid liksom… en ångestventil... o inte liksom på nåt sätt gå in 
med känslor, fast man egentligen vill. För då får man mer ångest efter att köpet är slut”. Det är på 
grund av önskan att inte blanda in känslor som köparna sällan går till samma prostituerad menar IP 
KAST.” För många har svårt för… närhet och ömsinthet och sånt.” Ytterligare en aspekt av 
sexköparens dåliga mående är kopplat till skuld och skam. “Den här skulden och skammen; och 

känslan att man inte kan berätta för någon för att det är så skamligt och fult. Och man vet att man 
skulle vilja sluta och det går inte att göra själv eftersom man prövat så mycket.” “Man förtränger ju 
väldigt mycket, eftersom man inte vill vara i den här bubblan egentligen, där man köper sex.”  
 Våra IP:s talar om att sexköp handlar om männens egen njutning, ansvarsfrihet och kravlöshet. IP 
Prostitutionsgruppen lyfter att män i en parrelation som köper sex inte i lika hög grad ser sexköp som 
otrohet som om de skulle träffa någon via en dejtingsida.  
 

Jag tror inte att de tänker otrohet för här är inte känslor inblandat. På dating så måste du,ee då sitter du 
och pratar. Jag menar tänk dig en quicky på 15 min och en del tjejer vill att de skall duscha innan också. 
Samlaget kanske varar i 4 minuter, extremt kort tid, av med brallan på med kådis och så in och så ut. De 
hinner ju knappt prata med varandra.  
(IP Prostitutionsgruppen, personlig kommunikation, 28 mars 2019) 

 
IP KAST menar att kravlösheten i relation till den som säljer sex är lockande för vissa män som köper 

sex. “Det är ju ett kontrakt som kräver ingenting”. IP KAST menar att det inte finns någon 
ömsesidighet i sexualakten. “Det här är en vara man köper på blocket kan man säga, och sen är det 
klart. Man behöver inte använda några känslor”. Detta är något som IP menar kommer fram efterhand 
i samtal med männen hen möter. Samtidigt finns det ett visst bekräftelsebehov hos vissa män som IP 
KAST möter. “För det är ju inte bara det att man söker upp själv, man blir ju också uppsökt själv när 
man varit på krogen tex. Då är de ju lätta offer för att lura, att bli lurad till hotellrum för att man blir 
bekräftad och är snygg”.  
 IP Anova menar att de män som hen möter eventuellt skiljer sig från de som IP 

Prostitutionsgruppen möter. Även om IP Anova möter köpare som köper “snabba kontakter på nätet” 
så träffar hen också de som söker något mer. IP menar att hos en del män hen träffar finns ett behov av 
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ömsesidighet samtidigt som fokus på den prostituerades njutning och sexualitet inte är så uttalad. 

Även makt kan vara en anledning till att köpa sex. Makt att kunna bjuda någon på en resa eller saker.  
 

Det här är ganska egofixerat tror jag. Men däremot får man kanske ut något av att det finns mycket 
makt i det där. Makt är inte bara sexualitet utan också att kunna bjuda någon på en resa hit och betala 
för någons weekend. Betala hela garderoben eller vad det kan vara för nåt och sen få en kick att den här 
personen man ger till är nöjd. Men den här nöjdheten handlar ju om, till syvende och sist, om den som 
betalat och dennes välbefinnande så att säga. 
(IP Anova, personlig kommunikation, 5 april 2019). 

 

5.1.5. Hur männen talar om sig själva 

I intervjupersonernas berättelser om män som köper sex finns en dubbelhet. En dubbelhet som 
framkommer i motiv till att köpa sex men även i hur männen talar om sig själva. IP 

Prostitutionsgruppen menar att de hen möter talar väldigt olika om händelsen.  
 

Det är ju jätteolika givetvis, eftersom man har olika inställning till brottet och man har olika mycket att 
förlora. Och att man har ju helt olika kvinnosyn. En del har ju ett väldigt hat mot kvinnor. Dom är ju 
väldigt svåra att prata med.  
(IP Prostitutionsgruppen, personlig kommunikation, 28 mars 2019) 

 

IP Prostitutionsgruppen menar också att “de flesta tycker kanske inte att de motsvarar den här douche 
bagen (övers. skitstövel/knöl) […] de tycker inte att det motsvarar sin självbild.” Ingen av männen 
beskriver sig som förövare säger IP och menar att det beror på att ingen vill se sig som förövare. Vissa 
tycker att polisen ska “jaga de riktiga brottslingarna” istället. IP nämner även ambivalensen eller 
motstridigheten vad gäller attityder kring prostitution och att samtidigt köpa sex. Detta handlar om att 
det i samhället finns en allmän attityd menar IP, som de här männen ställer sig bakom samtidigt som 
de har andra idéer, ibland omedvetna men som blir tydliga i den situationen IP träffar dessa män. För 

vissa blir det något positivt med att åka fast, exempelvis för sådana som tappat kontrollen. IP berättar 
även att många som har en partner också har skuldkänslor inför partnern och att de flesta inte tänkt att 
berätta för anhöriga. Många män försöker dölja kostnader för böter och handlingar kopplade till att de 
åkt fast för sexköp. I samband med gripande har IP Prostitutionsgruppen ett samtal med sexköparen 
som ofta blir någon form av krissamtal då där ovannämnda aspekter aktualiseras. Krisen kan handla 
om att “åka fast” och att köparen tänker att “jag är ju egentligen inte sådan”. Det kan även uppstå en 
kris kopplat till sexualitet ifall säljaren är en transperson. IP menar att krisen även kan vara kopplat till 
rädsla av hur händelsen ska påverka jobb- och familjesituation. 

 De män som kommer till Anova pratar om hela sitt sexuella beteende som något problematiskt som 
någonting som de vill ändra på. “Den bild man tecknar är ju att man tycker att man inte längre har 
kontroll. Man fortsätter att göra någonting fast man inte vill. Ibland har man försökt sluta på olika sätt 
men kan inte det”. En vanlig anledning till att männen vill sluta med att köpa sex är enligt IP att de 
blivit påkomna aningen av polis eller någon partner/anhörig.  
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Men alla är inte nödvändigtvis reflekterande i den bemärkelsen utan många är drivna av det faktum att 
man har åkt dit. Man inser att man behöver göra nånting, man behöver visa en partner eller advokat vad 
det kan vara att man gör någonting och så söker man hjälp. Det behöver inte alltid vara ett hinder för att 
ta emot hjälpen, det kan funka ändå. Och en del söker helt och hållet utifrån inre drivkraft ‘att jag måste 
ändra på det här’. 
(IP Anova, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 
Även IP Anova berättar att det finns en dubbelhet hos de sexköpare hen träffar vad gäller attityd till 

sexköp. Många som kommer med ett problematiskt sexuellt beteende säger att de har en värdering 
som går i strid med exempelvis sexköp.  
 

Det är ju inte sällan jag hör ‘jag tycker det är fel med pornografi’ eller ‘det är fel att köpa sexuella 
tjänster’ och ändå gör man det. Det är ju tyvärr ett ganska mänskligt drag att vi kan omfattas av vissa 
värderingar kring olika fenomen men ändå göra det så att säga [...] Vi är mycket mer styrda av det som 
ger omedelbar tillfredsställelse och mycket mindre styrda av det som blir bättre imorgon.  
(IP Anova, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 
IP Anova menar att denna dubbelhet också är kopplad till lagstiftning.  
 

Vi tenderar också, tänker jag, vi människor, att vara emot såna saker som är olagliga. [...] Att i Sverige 
skulle många omfattas av att det är fel eftersom vi har den lagstiftning vi har jämfört med andra länder 
där man inte gör det. 
(IP Anova, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 
IP menar att de män hen träffar är medvetna om lagstiftning och refererar till tidigare forskning som 
visar att 80 % av alla sexköp sker utomlands. Anledningen till det är enligt IP lagstiftning och 
moralkodex där den senare framförallt inte blir lika påtaglig när vi åker utomlands.   
 

Det faktum att man sätter sig utanför sig själv och sin normala kontext där vi liksom är hållna av inte 
bara lagar utan moralkodex av hur vi får bete oss mot varandra [...] när man då åker utomlands sätter 
man sig i avstånd mot det. Ingen ser en och man behöver inte stå till svars eller så. Då tror jag det är 
mycket lättare att genomföra de handlingarna. Och det vet vi ju, att det sker att många gör det här då när 
de inte är i sitt normala sammanhang.  
(IP Anova, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 
På frågan hur männen får ihop sina olika identiteter svarar IP Anova. 

 
Grejen är väl att man inte får ihop det där. Det är grejen med oss människor att vi kan förmå att vara i 
olika världar. Men visst är det konstigt. [...] Vi är styrda av det vi får direkt tillfredsställelse och 
förstärkning av och många hos oss har dålig impulskontroll. Och har man dessutom lite svårt att leva 
sig in i hur det är hos andra då är ju sannolikheten att man gör sådana här grejer väldigt stor. [...] ADHD 
är en del av problematiken men vi ser också mycket nedstämdhet och svårigheter av att etablera 
kontakter med andra, sociala svårigheter.  
(IP Anova, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 
IP Anova berättar att det inte är ovanligt att de hen möter försvarar sitt beteende på olika sätt genom 
att säga att de ger olika hjälpinsatser till den de använder sig av. Exempelvis en “sugar daddy” 
benämner att de “skämmer bort” den de köper sex av. Samtidigt är det så menar IP att ju mer de ger ju 
mer ska de få tillbaka. “Om man pratar i termer av ‘skämma bort någon’ då har man skaffat sig en 
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alldeles utmärkt ursäkt att göra det här. Att jag ger något att jag skämmer bort någon, och sen vad som 

händer där emellan det kan man se lite mellan fingrarna på. Det är ju en vanlig grej”. Ett sätt männen 
beskriver sig som hjälpare när det gäller sexsäljare som bor i andra länder där förutsättningarna för 
livet är sämre, är att de “supportar ett liv som kan bli bättre i Sverige”. IP Anova menar att männens 
beskrivningar av sig själva handlar om att männen på något sätt försvarar sitt handlande med att de gör 
gott. “Men det går ju inte att komma runt det faktum att den personen som ger sexualitet står i ett 
beroende och kanske hellre skulle skaffa sig ett annat jobb eller utbildning om personen kunde. “ 

5.1.6. Hur männen talar om kvinnan  

Generellt menar IP Prostitutionsgruppen att köparna i samtal med henne sällan nämner eller talar om 
de prostituerade. IP påpekar att köparna ofta är rätt självupptagna.  
 

Jag brukar inte prata med dem om tjejerna. De kanske säger att hon verkade sådär eller henne känner 
jag sedan tidigare. Men de brukar inte prata så mycket om dem. Alltså jag kan jag säga att många är lite 
självupptagna det är ju synd om dem. [...] ibland brukar någon säga att [...] varför tar ni inte tjejerna för. 
Varför är det inte brottsligt att sälja om det är det brottsligt att köpa, att det är orättvist.  
(IP Prostitutionsgruppen, personlig kommunikation, 28 mars 2019. 
 

Köparna ser inte heller det sexuella med den prostituerade som ett ömsesidigt utbyte enligt IP 
Prostitutionsgruppen. Istället menar IP att köparna ser det som en rättighet att köpa sex.  
 

Nej alltså de tänker inte så, alltså de tänker att det är min rätt. Det är ett envägsperspektiv, ‘min 
sexualitet’. På escortsidorna så kan man läsa alla recensioner, när sexköpare kan klaga på ‘ja hon 
erbjuder analt men hon klagade på att det gjorde ont’, att han inte fick köra den ända in och att han inte 
fick köra så hårt han ville och sådana saker. Alltså det handlar bara om vad han vill, inte att det skall 
vara något gemensamt, det är inte något gemensamt utbyte överhuvudtaget. Det är hans, vad han 
önskar, för det är vad pengarna innebär, då är det lossköpt, och då tycker han att oavsett om det gör ont 
eller inte så skall kvinnan gå med på det för det har han betalat för. Så det är väldigt mycket en vara.  
(IP Prostitutionsgruppen, personlig kommunikation, 28 mars 2019.) 

 
IP KAST menar att klienterna som kommer till KAST är för upptagna med sina egna problem för att 
kunna ta in de problem som säljare kan ha. “När man väl kommer hit har man ofta haft problem med 
att köpa sex eller porrsurfa i väldigt många år [...] och att man allt som oftast aldrig har talat med 
någon om det här över huvud taget.” 
  

Man är inte där än, man kommer nästan hit i en fas av jag dör snart, jag vill inte göra det här för helve… 
och då är det ytterst svårt att plötsligt tänka på någon annan som man någonstans vet att man kanske har 
gjort illa, för då finns det än större risk att man gör illa sig själv.  
(IP KAST, personlig kommunikation, 3 april 2019) 

 
Utifrån detta menar IP KAST att männen sällan talar om de som säljer sex. Enligt IP Anova pratar de 
män hen träffar sällan om de prostituerade eller dennes situation mer än i ord av försvar för sitt eget 
handlande. IP menar att dessa män inte  

 
Intagit den positionen att man ser sig själv och problemet kring det utan då gör man det ju bara. Ju mer 
stöd man får för att göra saker desto bättre är det ju. Sen kommer man till oss och kan i och för sig vela 
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fram och tillbaka. Men det är ju väldigt vanligt under pågående behandling att man hittar stöd för att 
förmildra det man har gjort liksom. Och det är ju också väldigt mänskligt.  
(IP KAST, personlig kommunikation, 3 april 2019) 

 
Anova brukar kalla legitimerandet eller ursäktandet av det egna beteendet för kognitiva förvrängningar 
och IP Anova menar att dessa hindrar sexköparna att bryta sitt beteende. En viktig del i arbetet på 
Anova är att identifiera dessa kognitiva förvrängningar för att skapa förändring. Sen är det så att en del 
män som kommer till Anova efterhand kan se detta. “Jag kanske gav den här personen på Ukraina en 

biljett hit och sedan bjöd jag på allt men det var ju också såklart att jag ville ha något för det.”  
 Enligt IP Prostitutionsgruppen problematiserar köparna sällan att många av kvinnorna som säljer 
sex kommer från Rumänien eller andra länder som också är förknippade med trafficking och grov 
brottslighet när de väljer vilken person de vill köpa sex av. När IP Prostitutionsgruppen påtalar att 
många är kopplade till just trafficking och grov brottslighet skiljer sig reaktionen åt bland männen 
enligt IP. “En del säger att ‘ja jag vet men det är inget problem’. Andra bara ‘oj det hade jag ingen 
aning om’ och får jättedåligt samvete. ‘Hon sa ju att hon var independent det stod ju i annonsen’ säger 
de”. 

5.2. Material från domar och förundersökningsprotokoll  
Nedan följer en presentation av empiri kopplad till textmaterial i form av förundersökningsprotokoll 
och domar. Först presenteras empiri kring omständigheter för sexköp samt sexköparens och 
sexsäljarens bakgrund. Detta för att vi menar att en förståelse kring sexköpens kontext ger en bredare 
bild och djupare förståelse för resterande empiri. Empirin består av citat eller omskrivningar hämtat 
från domar och förundersökningsprotokollen. Bredvid dessa står den siffran vi kopplat till respektive 
fall. Vi har valt att använda egen numrering istället för målnummer för att i möjligaste mån 
avidentifiera materialet. I citat och omskrivningar förekommer i vissa fall namn. Dessa namn är 
fingerade men korresponderar till de ursprungliga namnen. Namnen finns med för att för att underlätta 

läsningen. I förundersökningsprotokoll och domar är sexsäljaren benämnd som vittne då sexsäljaren 
inte står som målsägande eller som åtalad i dessa fall utifrån att sålt sex.  

5.2.1. Omständigheter för sexköp samt ålder och bakgrund på köpare och säljare 

Sexköparna har kommit i kontakt med sexsäljare via escortsidor på internet, datingappar eller via 

gatuprostitution. Det vanligaste sättet för kontakt, 31 stycken olika fall, var via escortsidor där det 
finns annonser med bild, beskrivning och telefonnummer med mera på olika sexsäljare. De flesta som 
söker kontakt via escortsidor får tid samma dag, i annat fall söker köparen ofta andra annonser. I vissa 
fall skjuts köpet upp till nästa dag. Kontakt via datingappar/datingsida som Tinder, Kik, Happn samt 
Rosa sidorna och Viber, Emocore skedde i tolv fall. Av datingappar var Tinder (sju fall) vanligast för 
första kontakten men i vissa fall flyttades konversationen över till Kik eller annan chat/mail/sms. Vid 
kontakter som skapas via Tinder el. dyl. så kan det ta längre tid innan första mötet till skillnad från 
kontakt via escortsidor eller gatuprostitution. Här är det också vanligt att kontakterna och sexköpen 

fortsätter vid flera tillfällen vilket inte är fallet med de kontakter som tagits via escortsidor. I tre fall 
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handlar det om att kontakten tagits på gatan, s.k. gatuprostitution. Vid gripandet är det 16 män som 

uppger c/o-adresser eller företagsadresser/mail för att få förenklad delgivning skickad dit. 
 Plats för sexköp varierar men majoriteten av sexköpen äger rum i andrahandslägenheter i centrala 
Stockholm hyrda av hallickar enligt polisrapport. Andra alternativ är bostadshotell där kvinnorna hyrs 
in och i vissa fall åker sexsäljaren till köparens bostad eller hotell. I de fall där det rör sig om 
gatuprostitution har de inträffat i city utomhus på gatan, i en park eller på en kyrkogård. I de fall det är 
yngre tjejer som sålt sex via tinder, rosa sidorna eller annan datingappar har sexköpen ägt rum i bil, på 
hotell, eller hemma hos mannen. Tidpunkten för sexköp varierade men de flesta köpen skedde 
kvällstid eller nattetid. De tre fallen av gatuprostitution skedde nattetid. I de flesta fall har det inte rört 

sig om alkohol eller drogpåverkade sexköpare. Bara i fem fall har sexköparen varit alkoholpåverkad. I 
tre utav fallen beskrivs köparen som mycket berusad. 
 I materialet fanns en åldersmässig spridning bland sexköparna från 18–57 år. En majoritet av 
männen var mellan 30–50 år och medelåldern var 37 år. Vad gäller nationalitet på männen i 
textmaterialet är 33 svenska medborgare av vilka tolv är utlandsfödda. 13 av männen hade 
medborgarskap i andra länder, både inom och utanför Norden/Europa. Utanför Europa hade männen 
främst medborgarskap någonstans i mellanöstern. I textmaterialet fanns konkreta uppgifter om att 14 

av männen var antingen gifta eller sambo. Sju stycken hade uppgivit att de var singel, ogifta eller 
bodde själva. Resterande saknades uppgifter. På samma sätt fanns det uppgifter om att 15 av männen 
hade hemmavarande barn under 18 år (2–3 barn) samt att en av männen var underhållsskyldig vilket 
antyder att han hade ett barn under 18 år men som inte bodde med honom.  
 I 16 fall är sexsäljaren en kvinna från Rumänien, fyra fall från Sydamerika och i de tre fallen av 
gatuprostitution är sexsäljaren från Nigeria. I ett fall rör det sig om en kvinna med ungerskt pass. I fyra 
fall är sexsäljaren en svensk tjej. I sju fall ju fall rör det sig om minderåriga tjejer mellan 15–17 år vad 

vi förstår svenska medborgare (sekretess). En sexsäljare som förekommer i tolv fall är en transsexuell 
person med kvinnligt utseende. Den transsexuella hade latinamerikanskt utseende. Den vanligast 
angivna ålder för sexsäljarna i annonserna på escortsidor är 19–24/25 år. De fyra svenska tjejerna som 
inte var minderåriga uppger att de var 18 år, 19 år, 24 år och 24 år. Inga uppgifter om sexsäljarnas 
familjesituation. 

5.2.2. Sexköparens förklaring/motiv till sexköpet  

Sexköparens förklaringar eller anledningar till att köpa sex varierar. Förklaringarna eller motiv till 
sexköpet kan vara en del av försvaret inför att ha blivit gripna eller mer uppriktigt menade men kan 
ändå säga något om sexköparens tankar, attityder och medvetenhet om samhällsnormer.  
 I många fall beskriver inte köparen anledningen utan beskriver bara själva sexköpet och erkänner 
brott. I andra fall uppger köparen “sex” som anledning och inget mer. Tinderdate för att ha sex (18H). 
“Han hade hittat Patricia på̊ eskortsidan sex-tjejer.se. För att ha sex” (20).  

“Han satt på̊ sitt arbete och var uttråkad och började titta på̊ sexannonser på̊ internet. [...] Gjort detta 
tidigare men det var många år sedan” (12). För att va med en tjej, ha samlag och ha kul (S45). “Jag 
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tänkte att låt oss träffas så ser vi vad som händer, vill träffa henne som en kvinna som han kunde ha 

sex med” (3). 
 Andra orsaker som nämns kan handla om en önskan av umgänge eller relation, eget dåligt mående 
eller ensamhet, nyfikenhet eller att tillfälle ges till att köpa sex. “Han åkte dit för att lära känna henne 
och för att prata. Kanske kunde han bli hennes pojkvän. Hon bad honom sedan om pengar men han 
vägrade betala då de endast skulle lära känna varandra” (9). “För kaffe. Jag ville bara träffa henne 
säger Hamdi, vi talade inte om sex. Hamdi uppger att han ibland är inne på datingsidor o eskortsidor 
för att det är spännande” (29).  

 
Av deras chattkonversation framgår att Kalle var intresserad av att mötas och att han bl.a. skrivit ’då 
kan du ju komma på̊ ett spännande äventyr’ [...] ‘du får veckopeng för ditt trevliga sällskap! och du 
bestämmer hur mycket…’. På motsvarande sätt har B i sin chattkonversation med Kalle inför deras 
enda möte frågat honom om hon får något och han har då svarat ‘Såklart du får! Om jag får’ samt 
‘Självklart.! du måste ju ha veckopeng’. 
(S46).  
 

“Han levde mycket osunt under den aktuella tiden och umgicks med personer han inte borde ha 
umgåtts med. Det är en period av hans liv han inte vill anknyta till. Han var deprimerad och använde 
mycket alkohol” (19H). “Avsaknad av kvinnlig närvaro i som i grund och botten fört honom till 
adressen och situationen som uppstått” (5). “Han har problem sin fru och försökte på alla möjliga sätt 
få sexuell tillfredsställelse” 38H.  

 
Hassam berättade vidare att när han läste svenska på̊ Komvux så läste de om eskort vilket kan ha olika 
betydelser. När Hassam slog upp ordet i arabiskt lexikon hade det en annan betydelse. Hassam googlade 
på̊ eskort och hamnade då på̊ en sida där kvinnor sålde sexuella tjänster [...] Hassam hörde av sig till en 
av dom för att se om det var verkligt och skickade SMS för att undersöka. (31H) 

 
Gruppåverkan går att utläsa som ytterligare en faktor för sexköp. I fyra fall beskriver män att de blev 
påverkade av kompisar och arbetskamrater.  
 

BA berättar att han och kollegor på jobbet har pratat om detta, att man kan kontakta kvinnor på nätet 
[...] att han satt hemma och sökte på Google. BA berättar att kollegorna på jobbet förklarat hur man 
skall göra. BA fortsätter att berätta att han hamnade på en hemsida [...] han klickade på annonsen och 
fick upp en ny sida på internet där det fanns fler bilder på kvinnan samt ett telefonnummer. BA berättar 
att han ringde upp kvinnan och att allt bara ‘flöt på’.  
(1)  

 
Ryad uppger att han tidigare under kvällen befann sig på̊ Tigerbar tillsammans med några kompisar. 
Under kvällen bestämde Ryad och hans vänner att de skulle köra en lek som gick ut på̊ att alla skrev ett 
uppdrag på̊ en lapp som man vek ihop och stoppade i en skål. Därefter skulle varje person ur 
kompisgänget dra varsin lapp och utföra det uppdraget som de fick. Ryad var den andra som drog upp 
en lapp ur skålen. På hans lapp stod det ‘ta en hora’.  
(7)  

 

Fem av männen uppger att de inte känner till lagstiftning. “CRB berättar att han inte visste att det är 
förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. CRB berättar att han nu förstår att det är förbjudet och att 
han vill ta sitt straff” (15). 
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Han visste inte om det var olagligt eller inte att köpa sex. Han förstod att det var olagligt när han fick 
höra att han skulle få böter och att han inte skulle få tillbaka pengarna. Godtar strafföreläggande men 
han anser inte att han har begått något brott. Han har svårt att förstå att det är olagligt att köpa sex men 
inte att sälja.  
(S45)  

 
I två fall var det mannen själv som tillkallade polis för att få tillbaka sina pengar. Ett tecken på att de 

inte känt till att det är olagligt att köpa sex. 
 

Jag gick till polisen, men de hade inte tid. Sen stoppade jag väktarna, jag berättade för dom att hon tagit 
mina pengar. De tog mig och henne och skulle kalla på̊ polis, de kom dit sen. Polisen pratade med båda 
oss, sen fick hon gå̊ och jag fick stanna. Jag erkänner att jag har köpt sex, men jag visste inte att det var 
olagligt. Hade jag vetat hade jag inte köpt sex. Där jag var, på̊ den gatan, alla jobbar med det där.  
(16) 

 

5.2.3. Sexköparens beskrivning av sexköp/ handling i relation till vittnets beskrivning 
Sexköparnas beskrivning av händelsen stämmer i olika grad överens med vittnets. Beskrivningar som 
inte korresponderar kan handla om att mannen förnekar brott för att undvika straff och böter. Det kan 
också handla om att de vill förminska sin gärning. På samma sätt erkänner eller förnekar sexköpare i 

olika grad handling och/eller brott. I 27 av de fall vi tittat på har sexköparen erkänt sexköp. I 
övervägande delen av de fall vi gått igenom verkar vittnets beskrivning överensstämma med det som 
kommer fram i polisens förundersökningsprotokoll via beslagtagna sedlar och chattkonversation. 
Några av köparna uppger att de inte minns händelsen och någon annan varken erkänner eller förnekar 
köparen handling/brott. “Han varken kan erkänna eller förneka gärningen” (48). “...minns inget” 
(36H). “Frisk minns inte exakt vad som skrevs dem emellan [...] Frisk minns inte att de skrev 
någonting om betalning [...] Frisk var berusad vid tillfället” (41H). 

 Sexköparens beskrivning av sexuell transaktion överensstämmer med vittnets då köparen och 
vittnet beskriver samma sexuella handling och pris. Vanligast är då att köparen också erkänner brott. 
Till exempel att båda beskriver: 1500 kr för oralt och vaginalt men att de blev avbrutna av polis. (2) 
eller 2700 kr vaginalt med kondom och oralt utan. Betalat för analt men gjorde inte. (5)  
 I några fall överensstämmer köparens och vittnets beskrivning av handlingar men att köparen nekar 
till brott. “Erkänner sex men pengarna var bara ett lån. (30 H)  

 
Kalle har beträffande målsägandena C, E och F vidgått att det har förekommit sexuella handlingar. Han 
har inte ifrågasatt de målsägandes uppgifter om vilken typ av sexuella handlingar det har varit fråga om 
eller vid hur många tillfällen det har skett. Samtliga sex målsägande har berättat att Kalle vid de 
tillfällen då de har träffat honom och/eller vid andra tillfällen under den period som de har haft kontakt 
med honom har gett dem kontanter, swishat pengar, fyllt på̊ deras mobiltelefonkort, köpt kläder, betalat 
skönhetsvård, bjudit på̊ restaurang eller på̊ annat sätt betalat för varor och tjänster som kommit dem till 
godo. Kalle har vidgått att han har gynnat C, E och F på̊ de sätt som har angetts ovan och han har också 
vidgått att han stoppade 2 000 kr i H:s jackficka i samband med att hon lämnade hans bostad efter deras 
enda möte. Genom C:s, E:s, F:s, H:s och Kalle uppgifter samt utredningen i övrigt är det utrett att han 
har gett dessa målsägande ersättning. Kalle har bestritt ansvar för brott. 
(S46)  
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Några sexköpares beskrivningar av sexuell transaktion stämmer bara delvis med vittnets. Skillnaden 

kan handla om pris, beskrivning av sexuella handlingar och beskrivning av upplevelse. En tendens 
finns att förminska omfattningen av ens handlingar samt pris. I vissa fall börjar sexköparen med att 
neka till handlingen men ändrar historien efterhand och erkänner. “Han gav kvinnan 800 SEK. 
Därefter så fick han en avsugning av kvinnan med kondom. Något annat sex hade de inte.” Vittnet i 
samma fall beskriver ”När killen kom in så betalade han henne 1500 kr i 3 st. 500 lappar [...] Killen 
var hos henne mindre än en halvtimme. Hon hade inte gett honom oralsex utan han hade betalat för 
vaginalt sex” (26). I ett annat fall beskriver köpare och vittne i princip samma handlingar där 
våldsinslag är överenskommet men köpare beskriver frivillighet och att kvinnan nästan var mer 

drivande, “han ville sluta” och “han var mån om att båda hade det bra” medan hon anmäler våldtäkt 
och beskriver “...satte foten mot hennes huvud och tryckte huvud i sängen. Hon uppger att hon var 
rädd och vågade inte göra mer.[...] hon säger ‘sluta’ men han lyssnar inte, istället örfilar han henne 
därefter tog han stryptag” (42).  
 Ytterligare exempel där sexköparens förminskat sexköpet i relation till säljarens vittnesmål är fallet 
där sexköparen först hävdar att han inte betalade något, sen erkänner 600 kr. “BA poängterar att han 
inte hade samlag utan endast massage och masturbering med kondom och att det hela var avklarat på 

ca 10 minuter” (1). Skiljer sig från vittnets som säger samlag, oralsex samt massage, betalade direkt 
när han kom in, 1500 kr. stannade i ca 15 min (1).  
 I ett flertal fall nekar den gripne mannen helt medan kvinnan/ vittnet beskriver att sexköpet 
genomförts.  

 
KÅ berättar att det inte gick som han hade tänkt sig. KÅ fortsätter och berättar att kvinnan onanerade 
hans penis, men att han inte fick erektion. KÅ berättar avslutningsvis att de låg i sängen och pratade, 
men att han begav sig från kvinnans hotellrum ca 10 till 15 minuter efter att han kom dit.  
(14) 

 
I samma fall uppgav vittnet att “mannen var inne på̊ hennes rum och hade sex med henne på alla sätt 
och vis. Framifrån och bakifrån. Mannen hade kondom på̊ sig” (14).  
Förnekar att han följt kvinnan in i lägenheten. Han såg henne i trapphuset men inte mer. Han var i 
huset för att träffa en vän (28).  

Nekar i förhör till sexköp men godtar strafföreläggande. Erkänner att han tänkte köpa sex men 
genomförde inte för att det kändes fel (13).  
 
Mannens berättelse:  

Vi har försökt ganska länge att träffas i 2–3 veckor, tills igår. Då bokade han på rum Best Western, 
Karlaplan. De gick till hotellrummet där de pratade och kramades. Hon fick en nyckel om hon skulle 
stanna på̊ rummet över natten. Hon klädde av sig och han gick in i badrummet för att tvätta av sig. De 
tittade även på̊ TV och pratade om programmet. Först kramades och pussades de i sängen. Sen sög hon 
av honom och sen hade de samlag, då smekte han henne och även slickade henne och hade fingrarna i 
henne både bak och fram. De hade först vaginalt sex och vände hon sig på̊ höger sida och vi hade analt 
sex. Analt sex hade vi en kortare stund på̊ grund av att han fick utlösning ganska snart. Det var i 
samförstånd. Efteråt betalade han henne 1 400 kronor. Hon tyckte att det var skönt. Sa hon nej någon 
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gång? Aldrig, då hade jag slutat på̊ en gång. Jag frågade om allt var bra efter vi hade haft analt sex och 
hon svarade ja.  
(10) 

 
Vittnets berättelse:  

Börjar med att han tjatat på̊ mig i flera veckor att vi ska ses. Jag hade sagt nej ett tag, mådde inte så bra. 
Var vid ett tillfälle som vi bestämt att vi skulle ses men som jag ställde in. Tror jag sagt att jag hade 
ångest eller liknande [...] Jag klädde av mig. Han drog ner mig i sängen. Vi hade sex. Så frivilligt det 
kan vara när någon köper sex. Vi hade analsex. Gjorde väldigt ont, så jag vred mig bort. Då slutade han. 
Han har aldrig varit våldsam tidigare så jag somnade. Sen vaknade jag av att han har sex med mig. Jag 
blir så... Jag blundar. Jag blir så rädd, jag blundar. Vågar inte göra något […] Vet inte hur länge han höll 
på̊. Hade analsex också. Han frågade om jag ville suga av honom. Jag sa nej. Han fortsatte en stund till 
sen avslutade han och gick in i badrummet. Jag klädde på̊ mig. Sa åt honom att jag skulle ringa ett 
samtal, att jag skulle ringa min mamma. Det var uppenbart att han visste något inte var bra. Han frågade 
flera gånger om det är bra med mig annars kunde han gå. 
(10) 

 

5.2.4. Sexköparens kommentarer om sig själv  

Dessa kommentarer om sig själv kan vara svåra att skilja från deras beskrivning av händelsen, men vi 
har valt att ta med meningar när mannen talar om sig själv och sitt handlande utifrån sig själv. I 

chattkonversation står det bjudarpappa. “Bergström säger att han ville ge henne något eftersom de 
trots att befann sig i någon form av förhållande” (22). “Skriver på̊ olika dejtingsidor för att han tycker 
det är spännande” (29).   
 

Olof berättar vidare att han bara ville gå ut och äta och titta runt i Stockholm, därför kontaktade han 
personen på̊ Danderydsgatan. Förhörsledaren frågar vad personen skulle kunna visa Olof i Stockholm 
med tanke på̊ att hon är från Rumänien och Olof svarar att de bara skulle se sig om och hon skulle inte 
visa något. FL frågar om Olof betalat personen något och han svarar nej. FL frågar om Olof haft någon 
sexuell kontakt med personen och Olof svarar nej.  
(24)  

 
Jag bara spann på att hon skulle vilja komma till [...] och så spann jag på det här med att hon ville bli 
förnedrad med. Det var att jag skrev till henne att hon inte duger för pengarna [...]. Det är ju ett spel 
fortfarande. [...] Men när det kommer till verkligheten så, så vill jag inte åstadkomma någon skada. Så 
enkelt är det och, och sex är skönt när båda njuter. Framförallt den som är min partner njuter [...] jag 
tänder väldigt mycket på att se den som jag har sex med njuter [...] För att, för att om man inte njuter, 
hon skulle göra någonting för min skull bara för att jag betalar, så är det inte intressant. [...] FL. Hur 
lång tid tog själva samlaget? Någonstans mellan 5–7 min. o då tog jag nog i för att så duktig är jag inte 
[...] och det var inte ens femton, 20 sek, och sedan kunde jag inte hålla eh, jag är ju ändå kille, det, man 
kan inte vara en, en hingst. Eh utan, jag, är ingen uthållig kille [...] jag är ganska liten. 
(42) 

 
Uppger i chattkonversation med sexsäljare att han är 42 när han egentligen är 47 år (5). 
 I materialet så finns det en tendens i olika förhörsmaterial där köparna uppfattas vilja framstå som 
“bättre” eller generös”. 
 

MS fortsätter och berättar att efter mycket tankeverksamhet från hans sida, så bestämde han sig för att 
kontakta henne. [...] MS berättar att han hade betalt för ‘full service’ vilket även inkluderar analt 
samlag, men att han inte hade det med kvinnan. 
(5) 
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“Har tidigare surfat på sexsidor och chattat och även stämt träff men att han aldrig fullföljt det.” 38H.  

 I flera fall där männen talar om sig själva är det kopplat till en negativ reaktion, skam och ångest. 
“Det dummaste han någonsin gjort i hela sitt liv och ångrar sig djupt. HA berättar att han aldrig 
kommer att göra om detta” (1).  

 
Hon sa att hon skulle ringa sin mamma. Hon ville inte ringa i rummet och jag sa att jag förstod henne, 
att det kunde vara privat. Hon tog då sina kläder och gick ut. [...] Jag tar bort kontaktappen i min mobil 
när jag inte använder den, så att ingen kan se den. [...]. Jag tog en snabbdusch och sen fick jag ångest, 
jag är gift och har två barn. Jag hade tidigare bestämt att stanna hela natten men fick ångest och 
bestämde mig för att åka hem.  
(10) 

 
Ville få det överstökat och försökte visa att han var med på̊ noterna och ville inte visa någon rädsla eller 
vara hotfull utan ville fullfölja för att inte råka illa ut framöver. Johan ångrar allt och han borde bara gått 
ut. Johan berättade att han ville radera allt (sidor han varit inne på) och kände skam och var äcklad över 
sig själv och ville därför radera allt. Han visste inte då att han blivit filmad. Han har inte betalt för sex 
utan har blivit utpressad och anser inte att han begått något brott.  
(34H)  

 
Har gjort detta tidigare men att det var många år sedan…vilket gjorde honom ännu mer nervös, varpå 
han valde att lämna rummet utan att han hade sex med kvinnan. Han uppger att han inte hade rätt att 
kräva pengarna tillbaka då det hade gått den halvtimme han betalat henne för. 
(12) 

 
När han kom till lägenheten blev det dock tydligt för honom att fantasi och verklighet var olika saker 
och han blev rädd och panikslagen. Han kände sig inte sexuellt upphetsad och han ‘kunde inte få upp 
den’. Han stannade kvar en stund i lägenheten för att försöka lugna ner sig. Han ångrade sig sedan och 
efter 20 minuter gick han därifrån utan att något sexuellt umgänge hade ägt rum. Han betalade kontant... 
när han kom till lägenheten och när han sedan gick därifrån kände han sig så obekväm att han inte bad 
om att få tillbaka pengarna.  
(13) 

 
“Påtalade att han gjort en dum grej och han fick stå för det.” 39H.  
Var berusad vid tillfället. Är “villig att hjälpa till så mkt som möjligt (i utredningen, vår anm.)”. Är 
villig att motta strafföreläggande. “Han har haft ett jobbigt år men vill nu gå vidare” 41H. 
 

Ahmed hade cancer år 2010. Han opererades i sitt hemland, Yemen. I oktober 2017 fick han besked att 
han fått cancer på̊ nytt. I samband med det beskedet blev Ahmed nedstämd. I försök att glömma sorgen 
besökte han ofta caféer. [...] När Ahmed kom hem fick han ångest. Han har aldrig tidigare varit otrogen 
och han har varit gift i 20 år. Han tror att det hela hände på̊ grund av han mådde dåligt i samband med 
sitt sjukdomsbesked.  
(30H)  

 
Han var ganska ny på apparna. Nuförtiden har han märkt att det är en ganska mkt spam och ‘förtäckta 
saker’, att det är personer som inte dejtar utan andra saker på apparna. […]. Väldigt jobbigt att prata om 
i och med hans arbete. Han med bakgrund av sitt yrke, har han fått viss insikt i utredning av tex. 
koppleri etc. och han påpekar att det var särskilt dumt att använda just sitt privata nummer som går att 
spåra till honom och att han aldrig skulle ha gjort det. 
(21H) 
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5.2.5. Sexköparens kommentarer om kvinnan/säljaren  

Sexköparnas beskrivning av kvinnorna som säljer sex kan vara icke problematiserande och mer 
konkreta beskrivningar kring vissa detaljer. “I lägenheten fanns även en annan kvinna med blont hår. 

Den kvinnan han hade haft sex med hade mörkt hår” (11).   
 
Kvinnan i annonsen öppnade dörren [...] Därefter visade kvinnan in honom i ett av rummen där han 
satte sig på sängen. Sundin har uppfattningen om att kvinnan dröjde ca 10 minuter innan hon kom in i 
rummet. När kvinnan kom tillbaka in i rummet började hon massera hans rygg och lår. Sundin uppger 
att han blev väldigt nervös. Kvinnan slutade massera och började istället "showa" med stripteasedans 
och sång, vilket Sundin uppger gjorde honom ännu mer nervös, varpå han valde att lämna rummet utan 
att han hade sex med kvinnan.  
(12) 

 
Tjejen, eller mannen, talade latin, spanska och undrade om han också gjorde det. Han berättade att han 
talar arabiska. På så sätt fick de kontakt. De fortsatte kommunicera på̊ engelska med varandra. [...]. 
Tjejen berättade att hon hade ont om pengar och bad om ett lån. Han tog upp pengar men hon sade att 
han skulle lämna över dem senare. Hon bad honom komma hem till henne. Hon höll upp sin mobil och 
visade displayen där hon hade sin adress uppskriven. Han skrev av adressen. [...]. De var ju vänner och 
skulle ses igen. 
(30H)  

 
Någon gång beskrivs sexsäljaren som drivande till att ha sex. 
 

Hon hade sexuella fantasier hon ville leva ut och som hon inte tyckte att hon kunde leva ut med 
jämnåriga. Fantasierna bestod främst i att rollspel i olika former, att bli fastbunden och att få smisk. Vid 
tredje tillfället ville hon bli smiskad hårdare. Bergströms minne är att hon varit bunden de gånger de 
haft sex, men han är tydlig med att ingen har gjort något mot sin vilja och att allt umgänge varit 
frivilligt. [...]. Bergström menar att målsägande inför sina kompisar beskrivit det som att hon fått pengar 
för sex för att de inte gillade åldersskillnaden och för att hon skämdes över att hon träffade honom för 
att leva ut sina sexuella fantasier.  
(22) 

 
Samtidigt kan det hos män framkomma kommentarer som antyder att köparen förstår att personen som 
säljer sex inte mår bra. 

 
Hon blev lite konstig när hon pratade om sina problem. Hon pratade om problem med sina föräldrar att 
hon bodde hos en tant på Södermalm. Hon pratade och han lyssnade. Hon berättade sitt livs historia [...] 
hon hade pratat om att hon hade ont om pengar innan, att hon inte jobbade, helt ärligt tyckte han synd 
om henne så han tog ut 600 kr i bankomat på plats. Hon var tacksam gav en kram.  
(3)  

 
I materialet framkommer en del beskrivningar som på olika sätt kan uppfattas som negativ om 
sexsäljaren. Att kvinnan på något sätt vilselett köparen, tvingat köparen eller att hon ljuger för polisen. 
 

Kvinnan var trevlig men det var ‘fel’ kvinna och allt kändes lite ofräscht. Johan gick ut igen, kvinna var 
som sagt trevlig men började bli lite påstridig kring ‘what do you want?’ etc. [...] Johan kände det som 
att kvinnan blev sur då han var avvisande, kanske tyckte hon att det var slöseri med hennes tid. Johan 
hade sagt att han ‘inte ville ha med henne att göra’.  
(20) 
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En köpare uppger att tjejen (sexsäljaren) som han pratade med på telefon pratade bra engelska utan 

brytning. Mannen uppger att tjejen han träffade inte pratade svenska eller engelska och att han inte är 
säker på̊ att det var samma tjej han pratade med på telefon som han sedan träffade. (7).  
I chatt till kompis om C, ”även hon ljög om sin ålder” S46.  
Han förstod vad hon jobbar med först när hon visat honom sin webbsida.  Hon försökte attrahera och 
lura honom genom att klä av sig naken. Han kände avsky. (9).  
Hon försökte lura honom på pengar. Hon fick gå men han blir gripen (16). 
 
En annan man som anmäldes för våldtäkt och sexköp menar att kvinnan hittar på en del och att att hon 

ville, “nästan mer än honom”.  
 

Det är ett stort påhitt från kvinnan. [...] Hon sa först att hennes namn var [överstruket namn] men 
ändrade sedan till [överstruket namn]. I deras första kommunikation på Kik så sa hon att hon ville bli 
behandlad som en hora enligt mannen. [...] Uppfattade inte att hon inte trivdes med honom eller var 
missnöjd. Hon hade chansen att gå vid flera tillfällen om hon sagt ifrån. Hon är större än han så det 
skulle lika gärna kunna vara omvänt [...] jag kan säga direkt. hade hon inte velat ha sex hade hon kunnat 
putta bort mig flera gånger om för hon var stor, hon väger mycket mer än mig.  
(42) 

 
Kvinnan talar inte sanning “Han tror att hon har någon fördel av att säga att hon sålt sexuella tjänster, 
att hon därigenom skulle få behålla sina pengar. Kanske att hon fått pengarna av någon annan, Rickard 
har inte betalat henne någonting” (24). 

6. Analys  
I det här kapitlet analyserar vi empirin genom att lägga ihop våra två frågeställningar; 
1. Hur försvarar män som köper sex sitt handlande och sig själva i relation till sexköp och hur talar de 
om personen som säljer sex, när de blivit gripna av polis eller i sin behandling på KAST/ Anova? och 
2. På vilket sätt framkommer en kognitiv dissonans hos dessa män?  
 
Våra två frågeställningar har fyllt en viktig funktion för att sortera och bearbetat vårt omfångsrika 

material. Allt eftersom vårt arbete med studien har fortskridit har vi sett att vår teori utgör ett bra 
verktyg för att förstå och bena ut vårt material. När vi nu gör analysen kommer vi att smälta samman 
båda frågeställningarna till en och analysera materialet utifrån vårt syfte; att undersöka hur män som 
köper sex försvarar och talar om sitt sexköp i relation till kognitiv dissonansteori. Vi kommer alltså att 
utläsa möjliga uttryck för kognitiv dissonans i relation till hur sexköparen försvarar sitt sexköp, talar 
om sig själv och sexsäljaren.  

6.1. Män som köper sex och dissonansteori 
I relation till dissonansteori menar vi att det inom männen pågår en kognitiv diskussion, en 
förhandling mellan olika värderingar och jämförelser inför det genomförda beslutet att köpa sex. Som 

vi presenterat i teorikapitlet menar den kognitiva dissonansteorin att en dissonans uppstår när det finns 
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två eller fler kognitioner som inte överensstämmer -med varandra, -med den egna självbilden, -med 

utifrån kommande attityder, normer eller -med ens handlingar. Dissonansen i sig skapar ett psykiskt 
och känslomässigt obehag. Personen försöker då förändra tanken så att de motstridiga tankarna blir 
mer enhetliga genom att lägga till, justera, tänka bort eller byta ut de tankar eller handlingar som 
skapat dissonans. Så som vi beskrivit i vårt teoriavsnitt finns det flera modeller av kognitiv 
dissonansteori varav några är self-consistency-, self-affirmation-, aversive consequences- och 
actionbasedmodellen. I vårt material ser vi att det finns många exempel där kognitiv dissonans 
aktualiseras och vi kommer att använda oss av ovanstående modeller för att förklara hur. Den 
kognitiva dissonansen som framkommer i materialet kan förstås genom olika aspekter, därav kan 

liknande utsagor/teman återkomma i tolkningarna utifrån de olika modellerna. 

6.1.1. Self-consistency modellen: Diskrepans mellan handling och självbild 
Ett exempel på kognitiv dissonans handlar om när självbilden inte överensstämmer med en persons 
handlingar och därmed blir en del den upplevda diskrepansen (self-consistency modellen). Något vi 

kan utläsa i flera fall. Ett exempel är köparen som vid polisförhör nekat till sexköp men under 
rättegången erkände och påpekar motsvarande: Herregud var hon utsatt för trafficking, det är liksom 
inte mitt sätt att leva det här. Vår tolkning är att mannen hade svårt att få ihop sexköpet med sin 
självbild. Eller som IP Prostitutionsgruppen berättade att en person de tog beskrev sig som en 
jämställd feministisk småbarnspappa som köpte sex innan han hämtade barnen på dagis men som 
enligt IP mådde påtagligt dåligt över detta och i själva verket var lättad att bli tagen. Vissa gifta män 
beskriver hur de plötsligt drabbats av ångest eller oro i samband med sexköpet och hur de upplevt en 

känsla av dåligt samvete i relation till sin familj. En sexköpare beskriver i förhöret att han fått ångest 
efter sexköpet då han har fru och barn. Här kan vi ana en diskrepans mellan bilden av sig själv som 
make och pappa och som någon som köper sex. En diskrepans som i det här fallet kan ha väckts av att 
fanns en åldersskillnad på femton år och att tjejen som sålde sex ringde sin mamma och pratade med 
honom om sin mamma efter sexköpet. 

6.1.2. Dissonans kopplat till yttre påverkan 

McKimmie (2015) skriver att även om en persons tankar och värderingar stämmer överens med de 
egna handlingarna kan dissonans uppstå ifall de sociala normerna runtomkring inte ligger i linje med 
de egna handlingarna eller attityderna. Mendes Bota, 2014 studie visar att andelen sexköp har minskat 
i de länder som infört förbud mot att köpa sex, delvis på grund av lagens normativa effekt. Lagen blir 
helt enkelt en yttre faktor som skapar dissonans och på så sätt kan påverka en presumtiv sexköpare att 
välja att inte köpa sex. Ett exempel där vi tolkar att lagen i efterhand skapat en dissonans är mannen 

(fransk medborgare) som menar att ifall han hade vetat att det var förbjudet att köpa sex i Sverige, så 
skulle han inte ha köpt sex. Mannen påpekar att han vill göra rätt för sig och betala böter. I fem fall där 
det handlar om sexköpande män med annan kulturell bakgrund framkommer att de inte känt till lagen. 
Exempelvis en artonårig afghansk kille nämner att han inte kände till ifall det var olagligt eller inte. 
Överlag tolkar vi det som att lagstiftning inte verkar som en utifrån kommande norm som skapar 
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dissonans i de fall köparen inte känner till lagen, om lagen ses som irrelevant eller om andra 

kognitioner, som önskan att köpa sex, är viktigare. Exempel på det är alla de 42 fall där vi uppfattar att 
sexköparen känner till lagen men trots det väljer att köpa sex. Det är något våra IP påpekar att i de fall 
männen kommit så långt att de initierat sexköp spelar lagen inte så stor roll. Något vi ser i vårt 
material är att de som uppger att de inte känt till lagen i samtliga fall är utrikesfödda eller inte svenska 
medborgare.  
 Ett annat exempel på dissonans som skulle kunna handla om yttre sociala normer är att en majoritet 
av de män som är gifta väljer att få delgivningen skickad till en ℅- eller företagsadress. Detta för att 
man inte vill få dom eller bötesavi skickad till hemadressen där ens familj kan se brevet från domstol 

eller polis. Här tänker vi att sexköparen i sig kan se det som ok att köpa sex men att de vet att frun inte 
har samma åsikt, dvs utifrån kommande påverkan för dissonans.  
 Ytterligare utifrån kommande och dissonansskapande påverkan vi kan utläsa syns i de fall där 
männen utsatts för någon form av grupptryck. Här ser vi att den yttre normen är omvänd. Det vill säga 
att den utifrån kommande normen uppmanar eller normaliserar sexköp och på så sätt kan en inre 
dissonans av kognitioner negativa till sexköp överbryggas. Några män påpekar att idéen att köpa sex 
uppkommit efter yttre påverkan. Då omgivningen, arbetskollegor, vänner eller grabbgänget har 

uppmuntrat och informerat kring hur man kan gå tillväga för att köpa sex, så kan den inre kognitionen 
som kanske innehåller ett ifrågasättande överbryggas. En man berättar i polisförhör: “BA berättar att 
han inte riktigt vet vad han tänkte på [...] att han och kollegor på jobbet har pratat om detta och att man 
kan kontakta kvinnor på nätet” och att han “ångrar sig djupt.”  

6.1.3. Self-affirmation concept - att genom positiva affirmationer skapa en bättre självbild 

Ett sätt att hantera kognitiv dissonans är att minska dissonansen genom att skapa nya, positiva 
kognitioner av sig själv. Att skapa positiva affirmationer och på så sätt förbättra självbilden. I 
materialet ser vi att det är vanligt fenomen hos många sexköpare. Ett exempel på detta är en sexköpare 
på 38 år två barn, som ligger i skilsmässa. Köparen beskriver att han förstår att den unga kvinnan på 
19 år som han kontaktat via tinder/ Kik, inte mår så bra. Han beskriver att det under bilfärden först var 
ett trevligt samtal men ” han märkte sedan att hon blev lite konstig när hon började prata om sina 
problem […] problem med sina föräldrar, att hon bodde hos en tant […] men ville flytta därifrån […] 

Hon berättade sitt livs historia. Hon berättade och han lyssnade.” lite senare i förhöret beskriver han 
”Hon hade pratat om pengar […] att hon inte hade ett jobb […] Helt ärligt tyckte han synd om henne 
och tog ut 600 kr”. Mannens beskrivning av sig själv i sammanhanget pekar på ett sätt att justera 
bilden av sig själv från någon som köper sex och utnyttjar en 19 årig tjej som berättar att hon inte mår 
bra, till en person som hjälper med pengar och lyssnar på hennes problem.  
 IP Prostitutionsgruppen beskriver att sexköpare inte känner igen sig i den douche bag han blir vid 
förhör. Ingen som våra IP möter ser sig som torsk eller förövare. IP Anova beskriver hur sexköparna 

som betalar en resa och kläder för en utländsk kvinna i flera fall försvarar sig med att de hjälper henne 
att skapa ett bättre liv. Begreppet sugar daddy/bjudarpappa har i sig en dubbel innebörd som pekar på 
en relation där en den äldre mannen bjuder eller kompenserar en yngre kvinna ekonomiskt i utbyte 
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mot sällskap och sex. Vi uppfattar att så kallade bjudarpappor och i viss mån även sexköpare som tar 

kontakt via Kik önskar fler och återkommande möten. Vår tolkning är att dessa män skapar 
kognitioner av sig själva som en del av en mer ömsesidig relation snarare än sig själva som köpare av 
sex. Exempelvis den 40-åriga köpare som är åtalad för köp av sexuell tjänst med en flicka i 
gymnasieålder. Mannen beskriver att han träffat sexsäljaren för att äta mat och umgås och att de, ifall 
båda ville kunde ha sex. Att han gett henne pengar var endast för att visa uppskattning och som 
presenter. Ytterligare exempel när köparen vill förbättra bilden av sig själv kopplat till handlingen är 
att han förmildrar sitt agerande. I vårt textmaterial beskriver en majoritet av sexköparna ett mindre 
sexköp än vad som finns beskrivet i chattmedelanden och i sexsäljarens beskrivning. Något som skulle 

kunna kopplas till att det är en förhörssituation men vi tolkar det också som ett uttryck för att minska 
dissonans och förmildra sexköpet, vilket utåt sett visar sexköparen som en “moraliskt” bättre person. 
En man beskriver sin längtan efter kvinnligt sällskap var anledningen att han köpte sex. Mannen 
beskriver i förhör att han betalt för 60 min och extra för analt men poängterar därefter att de inte gjort 
allt han betalt för. Enligt oss kan det vara ett sätt att i förhöret framställa sig som schysst men 
samtidigt någon som det är synd om. Vi menar inte att dessa affirmationer behöver vara osanna utan 
att de är ett sätt att minska eventuell kognitiv dissonans eller ett sätt att förvara sitt agerande.

  

6.1.4. Förändring av kognitioner som har minst motstånd 

Enligt Hinojosa et al. (2016) menar Festinger (1957) att människor väljer att ändra kognitioner som 
har minst motstånd till att ändras. I förhållande till detta påstående menar vi att det är intressant att för 

de män som faktiskt väljer att köpa sex, så verkar lagstiftningen och risken att bli tagen av polisen inte 
ha så stor inverkan. I ett fall berättar sexsäljaren att någon sett en misstänkt polis stå på spaning på 
gatan utanför lägenheten där han skulle köpa sex. Trots detta har mannen ändå valt att genomföra sitt 
sexköp. I ett annat fall var det sexköparen själv som påpekade för säljaren efter akten att han sett 
misstänkt civilspanare i kvarteret. Utifrån kognitiv dissonansteori skulle detta kunna handla om att 
kognitionen kopplad till lagstiftning hade mindre motstånd att ändras än den kognition som såg 
fördelarna med ett sexköp. Detta går även att koppla till det IP Anova talar om, att vi gärna väljer det 
som ger direkt belöning. Att lagstiftningen för vissa sexköpare utgör ett relativt litet hinder går även 

att koppla till att yttre normer inte alltid behöver skapa dissonans hos enskilde individen. IP Anova 
påpekar att många sexköpare blockar bort kognitioner som leder till dissonans. Här kommer den grupp 
in som beskriver sitt sexköp som en ren affärstransaktion. Detta ser vi särskilt hos män i den grupp 
som köper sex via escortannonser, där mötet beskrivs som kort, väldefinierat kring innehåll, och där 
kommunikationen mellan köpare och säljare är sparsam. Männen beskriver dessutom att de betalar 
bra. I dessa fall tolkar vi det som att paketering, den språkliga distansen samt annonsernas utformning 
gör att männen motar bort/förminskar kognitioner som handlar om ansvar, moral, säljarens utsatthet 

genom att se det som en ren affärstransaktion. IP Prostitutionsgruppen beskriver att vissa män hen 
möter ser det som sin rätt att köpa sex, hen nämner till exempel en grupp unga kriminella, som IP 
påstår att hen har svårt att nå fram till. Hos dessa män kan vi ana att kognitioner som; det är normalt 
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för män att köpa sex, prostitution har alltid funnits eller att det är spännande och lustfyllt att köpa sex, 

är starkare än en kognition om att det är negativt. 

6.1.5. Aversive-consequences - dissonans upplevs vid personligt ansvar  
I materialet ser vi att sexköparna minskar sitt eget ansvar genom att till exempel prata om hur berusade 
de var, att det handlade om yttre påverkan, att tillfälle uppstod, att de blev tillfrågade 
(gatuprostitution). Modellen aversive-consequences menar att dissonans upplevs när individer känner 

sig personligen ansvariga för de negativa konsekvenserna. IP KAST som påpekar att vissa av männen 
hen träffar förstår utsatthet hos den prostituerade först på hotellrummet. “Då finns det vissa som kan 
backa och gå, annars raderar man bara i hjärnan”. Enligt IP Prostitutionsgruppen problematiserar 
köparna dock sällan att många av kvinnorna kommer från Rumänien eller andra länder som är 
förknippade med trafficking och fattigdom. Inte heller de män som IP Anova pratar om, de som är 
välutbildade, problematiserar säljarens situation. Sexköparnas utsagor om sexsäljande kvinnan är 
mycket fåordiga i förundersökningsprotokoll och domar, (undantaget de fall som rör minderårig eller 

andra anklagelser som våldtäkt). Vi tolkar detta som att sexköparna överlag inte upplever personligt 
ansvar för den utsatta positionen sexsäljaren befinner sig i. Eller att de (se 6.1.4.) förminskar eller 
ignorerar de kognitioner kopplas till personligt ansvar.  
 Graden av eget ansvar är något som Festinger (1957), refererad i Hinojosa et al. (2015), menar kan 
motivera en person att påbörja arbete med att reducera dissonans. Ju mer ansvar en person uppfattar att 
den har för ett val, desto större motivation att reducera dissonansen (ibid.). För vissa sexköpare kan 
känslan av eget ansvar förändras. Detta beskriver IP Anova kommer fram hos männen som går i 

behandling. I början menar IP att männen på olika sätt förminskar sitt eget ansvar, men att de under 
senare delen av behandlingen kan se att de bjöd kvinnan på resa och kläder men att de ville ha något i 
utbyte och att de bär ett ansvar för detta. Kopplat till aversive-consequences modellen tänker vi att en 
känsla av eget ökat ansvar då kan minska chansen för att personen köper sex igen. På samma sätt kan 
vi se att flera män i förhören påtalar att de i efterhand ser sig som själva ansvariga för sina handlingar. 
I ett förhörsprotokoll står det “Påtalade att han gjort en dum grej och han fick stå för det” och ”är 
“villig att hjälpa till så mkt som möjligt” (i utredningen, vår anm.). Är villig att motta 
strafföreläggande. “Han har haft ett jobbigt år men vill nu gå vidare”. Vi menar därmed att dessa män i 

framtiden också skulle kunna påverkas starkare av dissonans i och med en känsla av ökat ansvar. 

6.1.6. Action-based modellen - handlingstendenser som dissonansskapande 
Action-based modellen enligt Hinojosa et al. menar att kognitioner utgör “handlingstendenser” och att 
motstridiga handlingstendenser resulterar i dissonans som individer vill reducera för att kunna handla 

effektivt. Här kan vi ana tendenser av låg impulskontroll eller som IP Anova beskriver det att 
människan är styrd av det hon får direkt tillfredsställelse av, IP påpekar också att många hon möter i 
behandling har dålig impulskontroll. “ADHD är en del av problematiken men vi ser också mycket 
nedstämdhet och svårigheter av att etablera kontakter med andra”. I fallet där sexköparen beskrev att 
“han levde mycket osunt under den aktuella tiden och umgicks med personer han inte borde ha 
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umgåtts med. Det är en period av hans liv han inte vill anknyta till. Han var deprimerad och använde 

mycket alkohol” skulle vi kunna tolka att dåligt mående och ångest eventuellt dämpades av sexköp. 
Det vill säga att handlandet att köpa sex dämpade en ångest eller en rastlöshet och låg i linje med ett i 
övrigt destruktivt handlingsmönster. Andra saker som skulle kunna kopplas till denna syn på 
kognitioner som handlingstendenser skulle kunna vara den man som beskriver anledningen till 
sexköpet att han var uttråkad på sitt kontor och började porrsurfa, så gick det snabbt, plötsligt hade han 
ringt en latinotjej. Rastlöshet och en känsla av att vara uttråkad fick honom att handla. Genom att 
agera undkom han känslan av uttråkning vilket fick honom att må bra och reducerade den negativa 
känslan av rastlöshet. Vi kan också se exempel på motstridiga handlingstendenser. dvs ett ambivalent 

handlande hos sexköparna. I flera fall beskriver säljaren att sexköparen verkat vara nervös, att köpet 
gick snabbt och att mannen inte sagt mycket och gått utan att säga något efteråt.  
 

7. Slutsatser  
Den övergripande slutsatsen vi kan dra av vår analys är att kognitiv dissonans hos de män som köper 
sex påverkas av olika faktorer och hanteras på skilda sätt. De olika formerna av dissonans som vi 

presenterat i teorikapitlet och i analyskapitlet kan i realiteten förekomma samtidigt och gränserna 
däremellan är inte knivskarpa.  

- Ett av de vanligare sätten i vårt material för sexköparen att minska dissonans, är att förbättra 
den globala självbilden (self-affirmation concept) och att förminska de sexuella handlingarna. 
Att se sig själv som schysst, lyssnade på säljarens problem, inte kräva pengar tillbaka trots att 
de inte gjort allt m.m.  

- Vårt material visar också att sexköpare sällan beskriver en känsla av personligt ansvar för eller 

reflekterar över sexsäljarens situation, bakgrund eller mående. Sexköpet är något mannen gör 
för sig själv med fokus på den egna tillfredsställelsen och i materialet framkommer endast ett 
fåtal reflektioner om ömsesidighet eller ett sexuellt utbyte. Viss skillnad kan utläsas i de fall 
det handlar om bjudarpappa kontakt eller kontakt via datingappar (Där sexköparen i någon 
mån uttrycker önskan om kontinuerlig kontakt och ett sexuellt utbyte) Däremot menar de som 
arbetar behandlande med sexköpare att ju längre männen kommer i behandlingen, desto större 
är sannolikheten att männen börjar se ett personligt ansvar för sexsäljaren. Detta kopplar vi till 
aversive-consequences modellen- dvs att dissonans upplevs vid personligt ansvar. 

- För sexköpare kan kognitiv dissonans uppstå enligt self-discrepancy modellen när självbilden, 
till exempel som jämställd man, gift man eller förälder inte överensstämmer med personens 
handlingar som i de här fallen rör sig om sexköp. 

- Vi ser att dissonansen både kan vara kopplad till faktorer inifrån sexköparen själv men också 
från faktorer utifrån. Den svenska lagstiftningen utgör en sådan yttre påverkan som kan skapa 
dissonans hos sexköparen. I vårt material är lagstiftningen dock inte en särskilt hindrande 
kognition för de män som faktiskt köper sex även om den på ett samhälleligt plan minskar 
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sexköp (se tidigare forskning). I textmaterialet är det endast fem fall där sexköparen påpekar 

att han inte känner till lagen, samtliga dessa är män med annan kulturell bakgrund. I vårt 
material har dissonans även aktualiseras när manlig gruppåverkan bidrar till positiva 
kognitioner gentemot sexköp. Sexköparen kan då justera de egna inre kognitioner som 
förhåller sig negativa till sexköp.  

- Utifrån action-based modellen som hävdar att kognitioner utgör handlingstendenser och att 
dessa kan skapa dissonans, menar vi att sexköparen på vissa sätt kan vara offer för 
tvångsmässiga sexuella beteenden, ha låg impulskontroll, destruktiv livsföring och att sexköp 
kan vara ett sätt att hantera ångest.  

 
En tendens i textmaterialet är att nära hälften av sexköparna är utlandsfödda eller har kopplingar till en 
annan kulturell bakgrund (än den svenska). Vi vill inte dra någon slutsats av detta men ser två möjliga 
förklaringar. Den ena förklaringen vi ser är att dessa män är utanför sin egen kontext, förutom att det i 
grunden också kan skilja sig med normer kring att köpa sex i olika kulturer och länder, såsom 
Månsson (2018) beskriver. Den andra möjlig förklaringen är att svenskfödda män till större del köper 
sex utanför den svenska kontexten (Folkhälsomyndigheten, 2019; Kuosmanen, 2008; Månsson, 2018) 

och i mindre utsträckning i Sverige. Att andelen sexköp gjorda av svenska män i så stor grad sker 
utomlands tänker vi har att göra med att hindrande kognitioner kopplat till svenska normer kring 
sexköp, är lika starka utanför den egna samhällskontexten. Detta är något som IP Anova också menar 
kan vara en förklaring.  

8. Diskussion  
I den här studien har vi försökt öka förståelsen för en annars dold grupp i samhället nämligen 

sexköparna. Som vi påpekar i början av uppsatsen så är prostitution och trafficking ett socialt, 
samhälleligt och ett nationsöverskridande problem. I relation till Månsson (2018) som menar att det 
sociala arbetet, i kampen mot trafficking, bör rikta sitt arbete mot den grupp som finns på plats och 
som vi kan nå, nämligen sexköparna, har vi fokuserat på sexköparna. Vi menar att om samhället 
förstår sexköp och sexköpande män som ett socialt problem istället för att förstå “torsken” som något 
annorlunda och skilt från “vanliga”, icke sexköpande män, blir sexköpare inte avvikande individer 
utan snarare en del av ett större samhällsproblem. Detta menar vi kan innebära att sexköp, prostitution 
och trafficking minskar vilket kan det leda till bättre förhållanden för de människor som är en del av 

sexhandeln, säljare såväl som köpare, deras familjen, barn och omgivning. Våra tankegångar 
överensstämmer delvis med Farley et al. (2015) som menar att studier visat att en minskning av mäns 
efterfrågan på sexsäljare också har positiva effekter på ett bredare socialt plan, så som vi nämnt ovan.  
 

8.1. Diskussion gällande studiens resultat 
Vi har i tidigare metodavsnitt diskuterat i termer av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Utifrån 
studiens övergripande slutsats, att kognitiv dissonans hos de män som köper sex, ser lite olika ut och 
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hanteras på olika sätt, tänker vi fortsatt att resultatet går att överföra på andra studier utanför den 

svenska kontexten och utanför det område som varit fokus för studien. Detta påstående, förutom det vi 
tidigare diskuterat i metodkapitlet, handlar enligt oss också om styrkan i den teori vi valt. Vi menar att 
det är rimligt att utgå ifrån att alla människor upplever någon form av kognitiv dissonans vid olika val 
och beslut, särskilt om de på något sätt har moraliska, normativa och/eller juridiska förtecken.  
 I förhållande till avgränsningarna i studien vad gäller den svenska kontexten och heterosexuella 
män, menar vi att vårt resultat ändå går att överföra till populationer utanför vår studie. Vi menar att 
det går att anta att delar av den kognitiva dissonansen som kommer fram vid sexköp i Sverige, också 
drabbar män som endast köper sex utomlands, trots att dissonansen kan se annorlunda ut utanför den 

egna kontexten. Vi ser också att kognitiv dissonans kan uppstå även hos kvinnor som köper sex och 
hos HBTQ personer. Dock tror vi att dissonansen där kan innefatta andra normer än de som omfattar 
heterosexuella män.  

8.2. Diskussion gällande studien i förhållande till tidigare forskning 
I förhållande till kunskapsläget kan vi se att det i vårt material inom flera områden stämmer överens 
med tidigare forskning vad gäller ålder, bakgrund, sexualitet på sexköpare, samt platser för sexköp 
(Holmström & Skilbrei, 2008; Mujaj & Netscher 2015; Polismyndigheten, 2018). Detsamma kan 
sägas vad gäller sexsäljarnas kön, ålder och nationalitet (ibid.). Vi tänker även att vårt material 
relaterar till Månson (2018) som menar att sexköpare befinner sig på ett kontinuum mellan de som 

söker helt anonyma möten till de som söker någon form av relation. I relation till Månssons push- och 
pull-faktorer som motiv till att köpa sex återfinns dessa hos männen i vårt material och deras 
förklaringar till sexköp. 
 Vårt bidrag till befintlig forskning är att vi genom vår studie ökat kunskapen om sexköparens 
kognitioner och försvar. Vi uppfattar att tidigare forskning inte fokuserat på sexköp och kognitiv 
dissonans. I vår studie kan vi se att många av de män som köpt sex via escortsidor, hanterar den 
kognitiva dissonansen genom att se sexköpet som en ren affärstransaktion med fokus på framförallt sig 

själv. Det vi framförallt noterar i vårt material är att endast få sexköpare beskriver en känsla av 
personligt ansvar för säljarens situation, bakgrund eller mående, trots att kunskapsläget visar på att 
många män delvis känner till den utsatthet de prostituerade kan vara i, t.ex. Farley et al. (2015). Vi 
menar att Hydén (1990) också antyder att sexköparna har fokus på sig själva genom att skriva att 
många tycks uppskatta avsaknad av krav på ömsesidighet gentemot den prostituerade. Även IP 
Prostitutionsgruppen menar att sexköpare via betalningen anser sig köpa sig fri från samtycke. På 
samma sätt tänker vi att vissa män betalar för att slippa krav på ömsesidighet. Vi menar att den 

tidigare forskning vi tagit del av inte diskuterat möjligheten att öka kognitioner av eget ansvar hos 
köparna i arbetet med att motverka trafficking och prostitution. Genom att få en ökad förståelse för 
prostitutionens förutsättningar och konsekvenser skulle dessa män i högre utsträckning få möjlighet att 
känna ökat ansvar för sitt handlande.  
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 Vi vill också koppla vår slutsats att sexköparen minskar kognitiv dissonans genom positiva 

affirmationer i relation till sig själv och på så sätt förbättrar den globala självbilden, till tidigare 
forskning. I vårt material förminskar männen sexköpet och eventuella tvång eller våldsinslag; de 
beskriver sig som schyssta, betalar bra eller bjuder på resor; detta enligt vår tolkning med motivet att 
förbättra sin egen självbild. Även om vi tänker att detta är något väldigt mänskligt och att de flesta av 
oss vill ha en positiv självbild, menar vi att sexköparna bygger den goda självbilden, delvis på tanken 
att de som säljer sex har valt att prostituera sig. Kopplat till tidigare forskning menar Mujaj och 
Netscher (2015), att det trots att det står att i annonser att säljarna är självständiga och säljer sex av fri 
vilja, är troligt att säljarna marknadsförs av någon annan än de själva och att det framställs på detta sätt 

för att attrahera köpare som eventuellt är medvetna om att det är förbjudet att köpa sex. Detta för att ge 
bilden av att “köpet sker under jämlika och moraliskt försvarbara förhållanden (s.22, ibid). Vi menar 
att köparna i någon form både blockerar ut säljarens utsatthet och maktaspekten som finns i att köpa 
en annan människa. En maktaspekt som ibland kan vara kopplad till ålder, där köparna har en högre 
medelålder än säljarna. Mujaj och Netscher (2015) hänvisar till annan forskning och skriver att ålder 
verkar vara en viktig aspekt bland köpare vad gäller de prostituerade. Säljarna i vårt material uppger 
sig vara mellan 15–26 år (någon enstaka kan vara något äldre). Vi menar också att bristen på “fri vilja” 

i någon form finns med hos sexsäljare som använder sex och prostitution som självskadebeteende. 
Något som också påtalats under Metoo och vittnesmålen i rörelsen Inte din hora! intitierat av den idag 
20 åriga Gabriella Kärnekull Wolfe som själv i intervjuer beskriver att hon tidigt fick en skev bild av 
sexualitet och sökte bekräftelse på nätet, som 15 åring började hon sälja sex flera gånger i veckan och 
mådde allt sämre (Sylvén Möller, 2018, 8 augusti).   
 En slutsats vi drar är att dissonansen både kan vara kopplad till faktorer inifrån sexköparen själv 
men också från faktorer utifrån. Detta kopplar vi till inledande citat av Månsson (2018). Månsson 

menar att det ständigt pågår en kamp mellan två olika strömningar. Den ena strömningen är arbetet 
mot en utveckla vad han kallar manligt liv socialt, känslomässigt och sexuellt, vilket vi tänker 
innefattar den svenska lagstiftningen, pappaledighet, och en mer jämställd syn på sexualitet. Den andra 
strömningen är bibehållandet av traditionell manliga mönster där objektifiering och våld mot kvinnor 
är ett påfallande inslag. Att samhället är ambivalent gällande sexköp menar Månsson syns genom att 
exempelvis traditionella könsroller institutionaliseras i samhället och att därför inte alla 
samhällsnormer talar emot sexköp utan några snarare legitimerar sexköp. I vårt material blir det tydligt 
att det är ovanligt att åka fast för sexköp, påföljden är böter oftast 50 dagsböter. Före 2019 hade ingen 

blivit dömd till fängelse för sexköp enligt IP Prostitutionsgruppen. Detta menar vi är ett exempel på 
samhällets dubbla normsystem vad gäller prostitution, både att det verkar som att små 
samhällsresurser läggs för att få tag på sexköpare och att påföljden som används vid brott aldrig är den 
högsta (fängelse ett år). Beroende på om sexköparens inre värderingar och normer är för eller emot 
sexköp, menar vi att samhällsnormer som befäster traditionella heterosexuella normer kring manlig 
sexualitet kan bidra till att antingen minska eller öka dissonans hos sexköparen. Exempelvis kan 
svensk sexköpslagstiftning förstås som en yttre norm som skapar dissonans vid sexköp och verkar 
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hindrande för många män. På motsvarande sätt kan acceptansen av “grabbgängets” besök på 

strippklubb, snack om horor, sexköp i Thailand, istället vara yttre normer som minskar dissonans för 
en eventuell sexköpare. Som vi tidigare påpekat verkar den svenska sexköpslagen inte särskilt 
hindrade för män i vårt material som väl köper sex. Detta överensstämmer med Sirings (2008) studie 
som visar att socialarbetare inte ansåg att lagstiftningen var något “viktigt tema” (s.346), för de 
sexköpande män som socialarbetare kom i kontakt med. Samtidigt visar tidigare forskning (Walby et 
al. 2016 m.fl.) att svensk lagstiftning minskat sexköp överlag. Enligt vår mening innebär det att lagen 
utifrån kognitiv dissonans, verkar hindrande och därför anser vi att den är ett viktigt och adekvat 
verktyg. 

8.3. Studiens implikationer för framtida socialt arbete och framtida forskning 
Som vi tidigare nämnt ser vi en möjlighet att använda kognitiv dissonansteori i arbetet med att minska 
sexköp och prostitution då teorin som tidigare presenterats innehåller element av påverkan på attityder. 
Vad kan då rent konkret göras för att minska eller stärka motstridiga kognitioner hos sexköparen? Vi 
menar att framtida forskning samt politiker, bör fokusera på hur till exempel kognitiv dissonansteori 
kan användas för att förändra positiva attityder till att köpa sex. Det bör också undersökas hur vi kan 
öka kognitioner som kan verka hindrande som ett komplement till det befintliga arbetet med att 
minska sexköp och prostitution. Då vi menar att myten om den lyckliga sexsäljaren är alltjämt en 
vanligt förekommande föreställning men att den i relation till både vårt material och exempelvis 

tidigare forskning inte visar sig var sann, kan det vara hjälpande med nationella 
informationskampanjer. Exempelvis olika kampanjer som informerar om att många utav de kvinnor 
som säljer sex är kvinnor från länder med hög ekonomisk utsatthet, som bland annat Rumänien och 
Nigeria och att “independent” i en annons inte betyder independent utan är ett marknadsföringsknep. 
Vi tänker också att ett arbete med att informera och sprida kunskap om sexköpslagen är centralt och 
att uppmärksamma även att starta kampanjer kring människors ansvar vad gäller samtycke. Ytterligare 
steg i att öka dissonans kopplat till sexköp för att få sexköpare att avstå kan vara att i högre 

utsträckning annonsera kring trafficking- och prostitutionens konsekvenser på escortsidor. Vi menar 
också att det kan vara lämpligt att redan i skolan informera kring sexualitet, pornografi och gråzoner 
kring frivillighet för att förhoppningsvis skapa kognitioner redan hos unga som problematisera 
exempelvis pornografi och prostitution. Detta då vi tänker att kognitioner som är starkt förankrade är 
svårare att förändra. För att vidare skapa kognitioner som är hindrande för sexköp tänker vi att 
fotbollsklubbar och kända manliga fotbollsspelare bör vara ambassadörer för att motverka sexköp och 
trafficking.  

 Andra implikationer för samhället kopplar vi till våra intervjuer där det framkommer att det är för 
få inom socialtjänst och polis som arbetar mot gruppen sexköpare. Vi anser därför att samhället 
behöver prioritera verksamhet som riktar sig mot sexköpare och arbetar förebyggande. Vi anser också 
att arbetet med att nå och behandla gruppen sexköpare skulle kunna utvecklas och förbättras. Med 
bättre kunskap och evidens kan behandlingen utvecklas, spridas till fler städer samt även till att också 
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inbegripa egenterapi på nätet. Vi tror att mörkertalet av denna grupp är stor och vi vet också att 

sexköpare finns över hela landet. Trots detta finns tex KAST bara i de tre storstadsregionerna.  
 Vi menar också att fortsatt forskning, politiker och socialt arbete bör inkludera fokus på 
minoritetsgrupper som invandrare och HBTQ. Att vi ser ett behov av att fokusera på invandrare beror 
på att vi funnit att män med annan kulturell bakgrund exempelvis har en något lägre medvetenhet 
kring svensk lagstiftning. Vi menar också att det kan vara intressant att undersöka kulturella skillnader 
och hur vi kan överbrygga dessa. Att fokus bör lyftas till HBTQ personer grundas i vår uppfattning att 
det finns mindre forskning och kunskap kring denna grupp kopplat till sexköp. Vi har också uppfattat 
att det finns andra attityder och normer kopplat till denna grupp och sexköp/prostitution. 

 Implikationer för det sociala arbetet med individer via behandlingar och individuella insatser tänker 
vi huvudsakligen är två. För det första, för socialarbetare som inte uttalat arbetar med män som köper 
sex men ändå ibland träffar på dessa går det att fundera på ifall det går att förstå sexköp som en inre 
förhandling mellan olika kognitioner och därför bemöta sexköpare på ett sätt som inte är dömande 
utan snarare stöttande. Att i någon mån möta de hjälpsökande där de är och utifrån deras verklighet 
och behov, inte utifrån socialarbetarens egna normer. Den andra implikationen för socialt arbete som 
vi menar att vår studie har handlar om är att hjälpa individer att förstå vilka kognitioner som leder 

fram till beslutet att köpa sex och som eventuellt möjliggör ytterligare sexköp. Detta kan vara särskilt 
intressant för de organisationer som uttalat arbetar med män som köper sex, där männen själva ser 
sexköp som problematiskt och vill förändra sitt beteende. Vår uppfattning att både KAST och Anova 
till viss del arbetar implicit med kognitioner. Utifrån vårt material är vi medvetna om att motiv till 
sexköp inte alltid handlar om själva sexköpet i sig utan kan var ett uttryck för dåligt mående hos 
individen som köper. Därför är det viktigt att understryka att en analys med kognitiv dissonansteori 
inte i sig själv gör att dessa män mår bättre men förhoppningsvis göra så att dessa män väljer andra 

strategier för att hantera sitt mående. 
 Avslutningsvis vill vi nämna den nya samtyckeslagen som började gälla 1 juli 2018 och dess 
implikationer. Nyligen har en man i Uppsala dömts för oaktsam våldtäkt (Mitt i södermalmsnytt, 7 
maj 2019; SVT Nyheter 26 april) då han köpt sex från en rumänsk kvinna utsatt för trafficking. 
Tingsrätten i Uppsala ansåg att mannen borde ha förstått att kvinnan var utsatt för trafficking (mannen 
hade själv skrivit att han misstänkte trafficking på kvinnans profil). Samtyckeslagen innebär att sex 
vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt, (SVT Nyheter, 26 april). Då mannen alltså 
borde förstått eller förstått att kvinnan var utsatt för trafficking och inte frivilligt hade sex med honom 

gick det inte för mannen att hävda att han fått samtycke till sex. Enligt SVT Nyheter var det första 
gången den nya sexbrottslagen prövades rättsligt i denna typ av gärning. Vi tycker att det ska bli 
intressant att se vilka konsekvenser den nya lagen får i rättsfall kopplade till sexköp och trafficking. 
Det ska också bli spännande att se ifall den nya lagen utifrån kognitiv dissonansteori kan skapa 
kognitioner, (attityder) som i större grad skapar dissonans vid sexköp och eventuellt hindrar män att 
köpa sex i vissa fall. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
Intervju med socialarbetare/poliser/myndigheter  
Berätta kort om dig och om ditt arbete… 
• Vilka arbetsuppgifter har du? 
• Vilken yrkeserfarenhet har du? 
• Vilka är dina kollegor? 

• “Beskriv ditt uppdrag i förhållande till prostitution” 
Hur tänker du kring prostitution som fenomen? 
• Ser du några positiva respektive negativa aspekter av prostitution? 
• Vem är det som prostituerar sig? 
• Vad tänker du kring den svenska lagstiftningen rörande prostitution/sexköp? 
Vilka män/personer möter du i ditt arbete? 
• Hur ser omständigheterna för mötet ut? Hur lång tid, i vilka sammanhang? 

• Beskriv olika sexköpare som du har mött. Beskriv någon annan. Finns det någon som sticker ut, 
som bryter mot normen? 
• Finns det några “typiska” grupper av sexköpare och i sånt fall hur ser de ut? 
• Vad för reaktion får du av sexköpare som du möter - på deras sexköp och på dig som 
yrkesverksam?  
• Har du någon strategi i hur du bemöter de du träffar? 
Hur pratar de män som du träffar kring sina handlingar? 

• Vilka orsaker till sexköp uttrycker de? 
• Hur pratar de om sig själva- som offer eller förövare? Eller använder de andra beskrivningar kring 
sig själva? 
• Hur pratar de om de prostituerade? Vilka uttryck eller beskrivningar använder sexköparna om de 
prostituerade? 
Vad tänker ni på din arbetsplats kring sexköparna? 
• Tänker ni på sexköpare som offer eller som förövare? 
• Hur påverkar egna attityder och åsikter tankar kring sexköpare? 

• Har dina egna attityder förändrats över tid? 
Samhällsklimatets påverkan 
• Hur har samhällsklimatet rörande synen på prostitution och sexköp förändrats?  
• Ifall det är så hur har det påverkat ditt arbete? 
• Hur har det påverkat attityder hos sexköpare tror du? 
Vad skulle du behöva i ditt arbete för att nå de resultat som du tänker är viktiga för det (sociala) 
arbetet med sexköpare? 

• Vad tror du behövs för att minska antalet män som köper sex? På micro-, meso- och makronivå? 
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• Vad behöver de män som köper sex få hjälp med för att sluta köpa sex? 

Avslutande frågor 
• ”Är det något du tänker på kring detta som jag inte har frågat om?” 
 

Bilaga 2 - Frågor till textmaterial 
• Vilken dom och påföljd blev det?  
• Vem var köparen dvs personuppgifter kopplade till ålder, nationalitet, inkomst och familj. 
• Vittnets (säljare) bakgrund?  
• Hur såg mannen respektive säljarens beskrivning av händelsen ut?  
• Varför valde mannen att köpa sex?  

• Hur initierades kontakten?  
• Fanns det i materialet några kommentarer från mannen om sig själv kopplade till handling?  
• Meningar om kvinnan?   
• Ville köparen få sina kontaktuppgifter förmedlade till KAST?  
• Fanns någon kommentar från polis i relation till tidigare noder?  
• Hade vi någon reflektion eller kommentar efter att läst materialet? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


