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1. INLEDNING 

Den här avhandlingen berör olika perspektiv på sexförsäljning i Finland och Sverige.  I detta 

kapitel beskriver jag avhandlingens tema samt varför jag valt detta tema. Sexförsäljning är ett 

ämne som väcker reaktioner, oavsett var och hur detta talas om. Fenomenet ser också ut på 

flera diverse sätt. Det här tar manifesteras även i ansträngningar att ange fenomenet, som har 

utförts under diverse forntida tillfällen. (Månsson, 2018, s. 52) Fenomenet förekommer också 

var som helst. Detta är något som varje individ känner till men också något man känner olust 

inför. (MacKinnon, 2001, refererad i Lewis Herman., 2003, s. 1) Fenomenet är alltså 

universellt och för att man ska kunna undersöka ämnet närmare är det nödvändigt att se 

bortom det egna landets ramar (Kauppinen, 2003, s. 9). Detta eftersom perspektiven på sex 

mot ersättning varierar mycket beroende på kontext.  Lagstiftningarna gällande sex mot 

ersättning ser dessutom olika ut i olika länder. Ändå är den samhälleliga vetenskapliga 

forskningen om ämnet överraskande bristfällig (Kauppinen, 2003, s. 9). Jag är intresserad av 

att undersöka olika perspektiv på sexköp och sexsäljande närmare, eftersom jag vill ta reda på 

hurdana synsätt som lyfts fram i olika kontexter. För att göra detta har jag valt att undersöka 

vilka synsätt på sexsäljande som lyfts fram i två nordiska länder, d.v.s. Finland och Sverige. 

Mitt intresse för att undersöka detta ämne baserar sig på att ämnet är ett fenomen som länge 

funnits men som är stigmatiserat och tabubelagt.  

 

Finland har särskilt varit ett land som under föregående sekel inte talat om sexförsäljning alls, 

vilket är orsaken till att jag önskar studera detta närmare. Man har inte heller ansett att 

sexförsäljning varit ett socialt problem, vilket t.o.m. lett till att man knappt känt till att 

sexförsäljning förekommit. (Marttila, 2008, s. 123) Min uppfattning är att Finland och 

Sveriges perspektiv på fenomenet kan se olika ut, trots att länderna generellt är ganska lika 

varandra. Detta baserar jag på det faktum att Sverige kriminaliserat köpande av sexuella 

handlingar medan både sexköp och sexsäljande är lagligt i Finland, så länge köpandet och 

säljandet sker frivilligt och mellan myndiga personer. Därför är jag intresserad av att 

undersöka hur Finland och Sverige förhåller sig till ämnet, vilka likheter och skillnader som 

förekommer mellan dem samt jämföra dessa resultat.    
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2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

I detta kapitel redogör jag för avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Jag beskriver även 

hur jag kommer att gå till väga i processen med min avhandling, varför ämnet är relevant för 

socialt arbete samt vilka utmaningar som förekommit i undersökningsprocessen. Syftet med 

min magisteravhandling är att undersöka vilka perspektiv på sex mot ersättning som lyfts 

fram i Finland och Sverige. Huvudpunkten ligger på att granska ifall det förekommer likheter 

och skillnader mellan länderna i deras förhållningssätt till sexförsäljning samt hur ländernas 

generella inställning till fenomenet ser ut. Jag kommer sedan att jämföra dessa resultat med 

varandra. 

 

Detta kommer jag att undersöka genom att utföra en komparativ kvalitativ innehållsanalys av 

tidningsartiklar som behandlar detta tema. Artiklarna kommer att vara skrivna av två 

finländska tidningar samt två sverigesvenska. Jag kommer att analysera tidningsartiklar som 

publicerats mellan år 2016 till år 2022 och sedan jämföra resultaten. En aspekt som jag tagit i 

beaktande är att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av innehållet i olika 

tidningsartiklar. Samtidigt ger artiklarna ändå en generell bild av hurdana perspektiv som lyfts 

fram i de olika länderna. En av de finländska tidningarna är finskspråkig medan den andra är 

finlandssvensk. Därför kommer jag också att undersöka och jämföra ifall det finns skillnader 

mellan den finskspråkiga och den finlandssvenska tidningen. Eftersom ämnet som jag 

behandlar i min magisteravhandling är både stigmatiserat och tabubelagt kommer 

avhandlingen att kunna bidra till ökad diskussion kring ämnet, vilket även är mitt syfte. 

Avhandlingens forskningsfrågor är följande: 

 

- Vilka aspekter och perspektiv lyfts fram i diskussionen om sexköp och sexsäljande i Finland 

och i Sverige? 

- Finns det likheter och skillnader mellan de finländska och de sverigesvenska artiklarna? 

Hur ser dessa skillnader ut? 

- Förekommer det skillnader mellan perspektiven som lyfts fram i den finskspråkiga 

respektive den finlandssvenska tidningen och hur ser dessa ut? 

 

2.1. Ämnets relevans för socialt arbete 

I detta kapitel redogör jag för ämnets relevans för socialt arbete. Många som säljer sex lider 

av olika sorters utsatthet, vilket gör att de ofta behöver stöd från sociala myndigheter. 
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Den här utsattheten tar sig bl.a. uttryck i form av armod, missbruk och erfarenheter av 

sexuella övergrepp (Månsson, 2018, s. 139, 148 & 243). Stigmatiseringen kring 

sexförsäljning är dessutom stor och kan leda till att de berörda inte vågar söka hjälp. Här har 

det sociala arbetets professionella en viktig roll, eftersom denna profession möter människor 

med olika typer av bakgrunder, där bl.a. sexförsäljning kan förekomma. I Anna Kontulas 

(2008, s. 59) studie har de intervjuade berättat att de upplevt sig bli stigmatiserade av 

yrkespersonal. Detta tyder på att det även bland myndigheter finns en okunskap som kan leda 

till att de som säljer sex blir felbehandlade. Detta är ett ytterligare skäl till att den allmänna 

kännedomen måste utvecklas så att de som berörs av detta blir bemötta på rätt sätt. 

 

2.2.  Utmaningar 

I den här delen av kapitlet redogör jag för de utmaningar som jag upptäckt under min 

arbetsprocess. En utmaning som jag lagt märke till är att det inte finns så mycket forskning 

om detta ämne. Forskningen ställer tidsperiod och område i centrum, vilket gör att fakta inte 

ser likadan ut på varje plats (Harding, 1987, s. 185, refererad i Skaffari, 2010, s. 22). 

Kunskapen kan därför ha förändrats. Det är ändå nödvändigt att kunna se tillbaka på den 

forskning som gjorts för att kunna skapa en bakgrundsinformation. Jag har valt att lyfta fram 

studier som utförts vid olika tidpunkter för att se vilken information de gett. En annan 

utmaning är att ämnet är sensitivt och tabubelagt. Det här innebär att det kan vara svårt att 

hitta relevant forskning samt att det kan vara svårt att forska i, då det är ett ämne som ogärna 

diskuteras. Detta ställer även krav på att närma sig ämnet med försiktighet och sensitivitet, 

vilket kan vara utmanande.   

 

3. BAKGRUND 

I det här kapitlet beskriver jag bakgrundsinformation till sexförsäljning som fenomen. Jag 

beskriver även de centrala definitioner och begrepp som min avhandling kommer att 

innehålla. Fenomenet sexförsäljning innefattar köpande och säljande av sexuella handlingar, 

d.v.s. att någon ges betalt för att utföra en sexuell handling med eller till någon annan. 

Sexförsäljning är mycket omfattande och tar sig många olika uttryck. Hur omfattande 

sexförsäljningen är problematisk att estimera. Det här har i viss grad sin grund i att aktiviteten 

i sig göms, trots att intervjuer med sakkunniga visar att sexförsäljning även inträffar 

offentligt. (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 67)  
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Man kan estimera att andelen personer som befinner sig stadigvarande i landet och som 

sysslar med sexförsäljning inte är särskilt många, ca 200 till 300 personer. Antalet är sannolikt 

mindre än 500 personer. Sexförsäljning som flyttar sig äger rum bl.a. på matställen, 

thaimassagesalonger, i bakre rum i sexbutiker samt i lägenheter och på hotellrum bokade via 

internet. Det finns även stor antydan till att de varierande sexförsäljningssorterna är förenade, 

i alla fall vid marknadsföring via internet. Centralkriminalpolisen har introducerat en 

estimering som säger att ca 500 till tusen personer säljer sex i Finland varje dag. (Niemi & 

Aaltonen, 2013, s. 68 & 67) Gällande hurdan sexförsäljning som sker finns det olika resultat. 

Intervjuer har visat att det förekommer sexuella övergrepp mot individer som är socialt 

sårbara, mot ungdomar och personer med drogproblematik och att detta sker i utbyte mot 

finansiell eller övrig kompensation. Det är så gott som inte potentiellt att estimera hur 

inträffande detta är och en bit av detta kan handla om godtyckligt utnyttjande. (Niemi & 

Aaltonen, 2013, s. 67) 

 

Personerna som säljer och köper sex är mycket olika och befinner sig i varierande 

livssituationer och omständigheter. Orsakerna till att man säljer sex kan variera. Enligt 

organisationen Pro-tukipiste utforskning från år 2000 medicinerade var tredje medverkande. 

30 % medicinerade psykofarmaka. Många hade någon gång befunnit sig i vård på institution. 

De flesta saknade arbete och för många hade utbildning genomförts till hälften.  25 % av 

dessa började ha sex mot ersättning i omyndig ålder. (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 64) En 

aspekt som också framgår av studier är sexuellt utnyttjande som relateras till sexförsäljning. 

Enligt utländska undersökningar från Australien, Nederländerna, USA och Norge har sexuellt 

utnyttjande i förhistorian hos personer som säljer sex rört sig på en förekomst bland 40 % till 

80 % (Månsson, 2018, s. 139).   

 

Enligt psykodynamisk traumaterapi kan en uppfattning av sexförsäljning vara att man 

upprepar hastiga upplevelser som varit psykiskt påfrestande och som en väg att genomleva 

sårbara och våghalsiga tillstånd. Den utsatta upplever det psykiskt påfrestande inträffande på 

nytt för att testa att rehabilitera sin självaktning. (Browne & Finkelhor, 1986, refererad i 

Månsson 2018, s. 140) Sexförsäljning och erfarenheter av sexuellt utnyttjande kan därmed ha 

ett samband, då sexförsäljning kan fungera som ett sätt att försöka hantera den smärta som det 

sexuella övergreppet förorsakat. Det finns även andra orsaker till att individer börjar sälja sex. 

Det att man är utan pengar är också en styrande faktor i att börja sälja sex. (Browne & 

Finkelhor, 1986, refererad i Månsson 2018, s. 140)  
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En skadlig användning av berusningsmedel är också en faktor som kan kopplas samman med 

sexförsäljning. Enligt en respondent som jobbar på en klinik för unga personer med 

beroendeproblem innebär ett rotat beroendeproblem att det skapas en särskild förtvivlan hos 

flickorna, vilket leder till att de utför det de är tvungna till för att få berusningsmedel och 

droger (Abelsson & Hulusjö, 2008, s. 80). Många börjar även sälja sex som en konsekvens av 

beroendeproblematiken (Månsson, 2018, s. 243). Kännedomen om sexförsäljning bland 

homosexuella och transpersoner är mycket liten och forskningstillgången kring detta ämne är 

så gott som obefintlig. Intervjupersoner har berättat att man är bättre bekant med 

sexförsäljning bland transpersoner. Sexförsäljning bland transpersoner är mer förekommande 

i länder där ett offentligt område som betalar könskorrigerande vård saknas. (Niemi & 

Aaltonen, 2013, s. 59) 

 

Mäns sexsäljande har förklarats handla om socioekonomiska aspekter såsom en 

familjehistoria präglad av grymhet, missbruk av alkohol, armod, grymhet samt att mamman 

eller pappan varit avvisande (MacNamara, 1965, refererad i Bimbi, 2007, s. 13). Det har 

också lyfts fram att mäns sexsäljande snarare handlat om psykodynamiska aspekter som haft 

sin grund i männens bakgrunder i familjen. Sexsäljandet fungerar som ett sätt att täcka 

ouppklarade brister från när de var barn och godkänner samtidigt att vidta köpare som 

ställföreträdare i syfte att visa föräldrarna vrede och upprördhet. (Ginsberg, 1967, refererad i 

Bimbi, 2007, s. 14) Varför och på vilka platser män har sex mot ersättning förmodas se 

annorlunda ut än för kvinnor som säljer sex. Sexförsäljning bland män karaktäriseras av att 

sexförsäljningen flyttar sig samt att sexförsäljningen är mer autonom. Kopplare och 

människohandlare är även mer sällan en del av denna sexförsäljningsform. (Malmö stad, 

2002:10, refererad i Holmström, 2008, s. 311) 

 

Utländska personer som säljer sex har utgjort en betydande andel av de sexsäljande 

personerna i Finland fr.o.m. 1990-talet. Nuförtiden ser upphovsländerna för sexförsäljning 

och människohandel ut att vara relativt samma oberoende vilket europeiskt land de 

sexsäljande anländer till. Kvinnorna har sitt ursprung i Österuopa och Afrika, mestadels 

Nigeria samt Asien, mestadels Thailand. I Finland utgör kvinnor den största delen av 

sexsäljarna medan män utgör den största delen av köparna (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 59). I 

Sverige är det också framförallt män som köper sex (Månsson, 2018, s. 83).  

Mätaren för jämställdhet har år 2012 visat att män godkänner köpande av sexuella handlingar 

mer frekvent än kvinnor.  
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Köpande av sexuella handlingar ser även ut att vara mer godkänt vägt emot mätare som 

utförts tidigare. (Tasa-arvobarometri, 2012, refererad i Niemi & Aaltonen, 2013, s. 64) 

[Jämställdhetsbarometern, 2012] En undersökning har lyft fram att män lyft fram att de utfört 

sexköp i syfte att känna sig som ”äkta män” som får en ung, ”äkta kvinna” att tjänstgöra för 

hans sexuella anspråk. En del lyfte också fram att de uppskattar sinnesstämningen av 

auktoritet som ett sexköp överlämnar. Köpande av sexuella handlingar kan även handla om att 

män undflyr jämställda förhållanden, i vilka man väntar sig saker från män och i vilka män är 

tvungna att göra åtaganden. (Marttila 2003, refererad i Niemi & Aaltonen, 2013, s. 65)  

 

Det ser även ut som att finländska medborgare köper mer frekvent sex i Finland än utomlands 

som tidigare (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 66). Män från Sverige verkar ha köpt sex minst 

antal gånger, vilket man kunnat vänta sig, då Sverige varit ensamma om kriminalisering av 

sexköp bland de länder som deltagit i undersökningen (Månsson, 2018, s. 85). En aspekt som 

bör nämnas i diskussioner om sexförsäljning är människohandelns och kopplerifallens andel, 

eftersom människohandel för sexuella ändamål och koppleri förekommer i samband med 

sexförsäljning. Koppleri innebär att en individ understödjer eller drar nytta av att en individ 

ges kompensation för en temporär sexuell kontakt (Polisen, 2022).  

 

Riktigt i början av 2000-talet fick polisen vetskap om 50 brott om koppleri. Huruvida polisen 

ges information om koppleribrott är beroende av kriminalitetssituation samt polisens 

tillgångar. (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 73) År 2010 blev antalet människohandelsbrott fler. 

Rapporteraren för människohandel visar att 11 förundersökningar gällande människohandel 

verkställdes år 2010. Tre av dessa var människohandel handlade om sexuellt utnyttjande. 

(Ihmiskaupparaportoija, 2011, refererad i Niemi & Aaltonen, 2013, s. 74) 

[Människohandelsrapporter, 2011]. Kriminalitet som har med sexförsäljning att göra har blivit 

större under de senaste åren. Detta kan ha sin förklaring i att denna kriminalitet blivit fler men 

mer sannolikt att polisen reserverat fler tillgångar till detta (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 75)  

 

En redogörelse som kommit från Eurostat 2013 visar att den största delen av personer, 62 % 

som blivit igenkända som utsatta för människohandel inom EU mellan 2008 till 2012 varit 

utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Den allra största delen, så gott som 70 % 

var äldre och yngre personer av feminint kön.  
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Majoriteten av dessa personer hade ursprung i EU-länder, huvudsakligen Rumänien och 

Bulgarien. (Månsson, 2018, s. 217) Tydligt är att sexförsäljning som fenomen är mycket 

omfattande och innefattar stora variationer och komplexa aspekter. 

 

3.1.  Centrala definitioner och begrepp 

Detta kapitel redogör för de centrala och relevanta begrepp och definitioner som jag kommer 

att använda i min avhandling. Jag har valt att gå igenom dessa, eftersom diskussionen om 

detta ämne innefattar många olika termer som kan se olika ut. Ordet ”prostitution” är t.ex. ett 

begrepp som ofta brukar användas i diskussioner som berör sexförsäljning. ”Sexarbete” 

används också ibland. Trots att olika begrepp syftar på samma fenomen kan de ord man väljer 

att använda ge olika uppfattningar om fenomenet.  ”Prostituerad” och ”sexarbetare” låter t.ex. 

ganska annorlunda, även om begreppen avser en person som säljer sex. Använder man 

begreppet ”sexarbete” presenteras sexsäljandet som ett yrke medan ”prostitution” kan väcka 

andra tankar.  

 

Ordet ”prostitution” kan anses vara negativt laddat och stämplande. Sven-Axel Månsson 

(2018, s. 53) skriver att han väljer att avstå från att beskriva en person som ”prostituerad”, då 

ett sådant uttryck skapar stigma och kopplas till särskilda karaktärsdrag. Beskrivningen 

”prostituerad” kan upplevas nedsättande p.g.a. att ordet kan förknippas med särskilda 

omständigheter och egenskaper hos personen som säljer sex och som inte överensstämmer 

med alla. Jag har valt att inte använda ordet ”prostitution” i min avhandling, då begreppet 

innehåller en viss laddning som kan upplevas stigmatiserande. Jag har valt att inte heller 

diskutera ämnet utifrån termen ”sexarbete”, då detta antyder att sexsäljandet ses som ett yrke, 

vilket inte alltid är fallet. I min avhandling har jag därför använt mig av begreppen 

”sexsäljande”, ”sexköp” och ”sexförsäljning” för att beskriva fenomenet. Jag har valt att 

använda dessa begrepp, då de är de mest neutrala och minst stigmatiserande. Ett ord som jag 

också använder i avhandlingen är ordet ”hallick”, då detta förekommer i artiklarna som jag 

analyserat. ”Hallick” syftar på en person som övervakar sexförsäljning (Månsson, 2018, s. 

181–182).  

 

4. VÄSENTLIG LAGSTIFTNING 

I detta kapitel redogör jag för den lagstiftning om sexköp och sexsäljande som är rådande i 

Finland och Sverige.  
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Jag redogör först för Finlands lagstiftning och sedan för Sveriges. Jag anser att det är viktigt 

att lyfta fram ländernas lagstiftningar, eftersom lagstiftning kan ha en central inverkan på hur 

fenomenet betraktas i olika länder. 

4.1. Finlands lagstiftning 

Finlands lagstiftning förbjuder sexköp av en individ som utnyttjas i sexhandelsverksamhet. 

Detta brott ålägger straff i form av bötesstraff eller fångvårdsstraff i max ett halvt års tid. 

Lagen om förbud mot sexköp av de som utnyttjas i sexhandel riktas också mot en person som 

tjänat en kompensation av en sådan sexuell handling. (Lag om utnyttjande av person som är 

föremål för sexhandel 2022/723) Det är även förbjudet att kompensera en minderårig för en 

sexuell handling. Detta brott ålägger bötesstraff eller fångvårdsstraff i max två års tid. 

Straffbeläggande gäller även ifall en yttre part kompenserat den sexuella handlingen. (Lag om 

erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person 2022/723)  

 

En individ som kompenserat för sex till en person som utnyttjats i sexhandel ålägger också 

straff då det funnits skäl att ha aningar om att sexhandel pågår. Ansatser till att köpa sex i 

detta sammanhang är också kriminaliserat. (Lag om utnyttjande av person som är föremål för 

sexhandel 2022/723) I övrigt förbjuder den finländska lagstiftningen inte övriga köp och 

säljande av sexuella handlingar, så länge detta sker frivilligt. Finlands lagstiftning utgår 

därmed från ett s.k. ” abolitionistiskt” perspektiv, där man tänker sig att det är lagligt att sälja 

och betala för sex men det är olagligt att göra vinst på att en annan individ säljer sex. 

(Kontula, 2005, s. 22) 

 

4.2. Sveriges lagstiftning 

I Sverige har man infört ett förbud mot köpande av sexuella handlingar. Straffbeläggandet av 

sex mot ersättning är rådande också ifall en yttre part har betalat för den sexuella handlingen. 

Detta brott ger bötersstraff eller fångvårdsanstalt. (SFS 2022: 1043, 6 kap. 11 §) Det är även 

straffbelagt att kompensera en minderårig för en sexuell handling och för detta åläggs 

fångvårdsstraff i max fyra års tid. Detta gäller även ifall en yttre part kompenserat den 

sexuella handlingen. (SFS 2019:806, 6 kap. 9 §) I Sverige finns också lagstiftning som 

innefattar att det är olagligt att ha sexuellt umgänge tillsammans med en individ, vars 

medverkande inte är av egen vilja.  



 

 9 

 

En individ, vilken utför detta och som inte är varsam gällande att den andra individen har 

sexuellt umgänge mot egen vilja ålägger fångvårdsstraff i max fyra års tid. (SFS 2018:618, 6 

kap. 2 § & 3 §) Sveriges lagstiftning kring sexköp är därmed mycket striktare än Finlands, 

eftersom lagen förbjuder alla former av sexköp oavsett omständigheter. Lagen kan dessutom 

uppfattas som motstridig av många, då den inte kriminaliserar den säljande parten. 

Motiveringarna till att en sådan lagstiftning infördes var många. Den mest uppskattade 

motiveringen var att man inte önskat göra kvinnan ännu mer utsatt p.g.a. att brottsförklara 

även henne. I största delen av exemplen är den som säjer sex av kvinnligt kön. (Motion 

2005/06:Ju334) 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet behandlar jag forskning som berör sexköp och sexsäljande samt hur detta 

ämne har diskuterats, behandlats och betraktats. I första delen av kapitlet redogör jag för olika 

perspektiv som finns på sexförsäljning. 

 

5.1. Olika perspektiv på sexförsäljning 

I det här kapitlet beskriver jag olika perspektiv som kännetecknar olika synsätt på 

sexförsäljning. Margaretha Järvinen (1990) har undersökt sexsäljandets historia i Helsingfors 

under åren 1945 till 1986. Perspektiven på sexförsäljning kännetecknas av det 

funktionalistiska perspektivet, det feministiska perspektivet och det sociala 

interaktionsperspektivet. Enligt det funktionalistiska perspektivet är sexhandeln naturlig, 

global och oförgänglig. Man tänker att därför att det inte är möjligt att reducera sexförsäljning 

samhälleligt då en avsaknad av sexsäljande skulle leda till fler tvångssamlag och sexuella 

utnyttjanden. (Järvinen, 1990, s. 13˗14) Detta för att man tänker sig att män har behov av att 

köpa sex.  

 

Det feministiska perspektivet utgår däremot från att sexsäljandet hör ihop med den 

ojämställdhet som finns mellan män och kvinnor, där männen köper sex och kvinnor säljer 

sex. Detta visar en felaktig uppdelning av samhälleliga, finansiella och statliga tillgångar 

mellan könen. Vidare tänker man sig också att sexförsäljning visar en mansdominerad 

inställning till sexualitet, enligt vilken män fastställs vara sexuella medan kvinnor fastställs 

vara icke-sexuella. (Järvinen, 1990, s. 15) 
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Det sociala interaktionsperspektivet utgår från att sexförsäljning skapas samhälleligt och 

förändras i varierande perioder och civilisationer. Utifrån det här perspektivet fästs inte så 

mycket uppmärksamhet på varför en individ valt att sälja sex eller vilken verkan detta har på 

samverkan mellan de psykologiska och sociala villkoren hos den här individen. Istället 

fokuserar man på samspelet mellan myndigheter som övervakar sexsäljandet och mellan de 

agerande, d.v.s. de som säljer sex samt ibland också mellan de som är mellanhänder i 

sexförsäljningen. (Jennings 1976, Gibson 1980, McLeod 1980, 1982, refererad i Järvinen, 

1990, s. 23)  

 

5.2.  Sexförsäljningen i Norden – Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island 

I det här kapitlet beskriver jag den forskning om sexförsäljning som gjorts i Norden. Jag har 

valt att rikta in mig på nordiska studier om sexförsäljning, då jag är intresserad av likheter och 

skillnader mellan de nordiska ländernas förhållningssätt fenomenet. Kommersen kring den 

nordiska sexhandeln har även omvandlats drastiskt de tio senaste åren sedan deras studie 

publicerades, d.v.s. tio år bakåt från 2011. Det är därför sannolikt att det skett ännu fler 

omvandlingar idag år 2022. Den nordiska sexförsäljningskommersen har bl.a. globaliserats. 

Det har även skett skillnader inom handeln, vilket bl.a. kan förklaras av den tekniska 

framväxten. Dessa skeden har i sin tur inverkat på hur de nordiska länderna behandlar 

sexförsäljning. (Skilbrei & Holmström, 2011, s. 506) 

 

5.2.1.  Forskning i Finland 

I den här delen av kapitlet beskriver jag den forskning som gjorts om sexförsäljning i Finland. 

Enligt en rapport som gjorts av nordiska samrådet år 2008 är kännedomen om Finlands 

sexhandel otillräcklig. Detta kan bl.a. bero på att Finlands lag angående sexförsäljning 

förändrats under åren, med målsättningen att inverka på landets sexförsäljning och på 

människohandel för sexuella ändamål. De omvandlingar som har skett är ändå till den grad 

nya att det är svårt att veta hurdan inverkan dessa omvandlingar haft. (Marttila, 2008, s. 126) 

Det som man tydligt kan konstatera är att sexhandeln blivit större i samband med den ökade 

mobiliseringen, nöjesresandet samt i samband med de arbetsrelaterade resor som görs. 

(Marttila, 2008, s. 127) Ca 8000 personer säljer sex i Finland. Ungefär 50 % av sexsäljarna 

utgörs av finländska personer. 
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Orsakerna till sexsäljandet har bl.a. beskrivits handla om kriminalitet, ekonomiskt svåra 

situationer, marginalisering samt med ett skadligt intag av droger. I intervjuerna med personer 

som sålt sex har man bl.a. lyft fram att sexsäljandet även handlat om en ekonomisk aspekt. 

Förutom detta har man också uttryckt en önskan om att vara frigjord. Det har också kunnat 

handla om jakten på spänning och en vilja att utmana moraliska normer och könskodade 

roller. Egna sexuella företräden har även kunnat inverka. (Kontula, 2005, s. 21) I en 

undersökning som publicerats år 2017 (Regushevskaya et. al., 2017, s.3) har man studerat hur 

personer som köper sex i Finland och Estland uppfattar bekymmer med hälsan, hur de 

lokaliserar hälsotillstånd, hurdana hälsorelaterade teman de påverkas av samt hur dessa teman 

förs på tal.  

 

Fynden visade att 81 män av sammanlagt 575 någon gång köpt sex. I exemplet där det senaste 

sexuella umgänget varit med en person som sålt sex, hade den största delen av männen köpt 

sex av en sexsäljare av utländskt ursprung. Resultaten visade också att de män som köpt sex 

rökte mer frekvent och var mer ofta berusade. Studien visade också att män som köpt sex 

uppvisade ett mer farofyllt handlingssätt. Könssjukdomar var också mer vanligt bland de som 

köpt sex. (Regushevskaya et. al. 2017, s. 14). Sexförsäljningen i Finland beskrivs som väl 

dold samt sluten till huvudstadsregionen. Det är osäkert hur sexförsäljningens dimension ser 

ut. Ändå uppgav flera sakkunniga att det är lätt att anträffa personer som säljer sex. Största 

delen uppgav att Internet är det mest fördelaktiga alternativet för att anträffa en inhemsk eller 

en utländsk person som säljer sex. Gällande omvandlingar i andelen personer som säljer sex 

gav studien motsägande information. En del ansåg att det inte skett så mycket förändringar i 

sexförsäljningen sedan 1990-talet.  

 

Andra lyfte fram att den världsomfattande globaliseringen och de öppnade gränserna gjort att 

andelen personer som säljer sex blivit fler. Polisen uppgav även att det blivit mer vanligt med 

sexförsäljning i gatumiljöer under de senaste två-tre åren. Man berättade också att de flesta 

som sålde sex tidigare var kvinnor från Finland som sålde sex i sina hem. Nuförtiden är det 

enbart få som vidtar egen bostad. Bland de utländska säljer de flesta sex i hemmen hos de som 

köper sex av dem eller i hyresbostäder. Andra vanliga platser har varit hotell utan bokning, 

pensionat, hyreslägenheter och bilar. Sexförsäljning i thaimassagesalonger uppgavs också 

förekomma. Ingen sakkunnig understod sig att estimera i vilken utsträckning detta sker, 

eftersom dessa ställen växlar snabbt. (Regushevskaya et. al., 2017, s. 25)  
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Gällande utländska nationaliteter som syns i sexförsäljningen i Finland lyftes länder som 

Estland, Ryssland, Ukraina samt övriga länder från östra Europa fram. Under de senaste åren 

har fler personer som säljer sex med ursprung i afrikanska länder, bl.a. Nigeria ankommit till 

Helsingfors.  

 

De sakkunniga saknade information huruvida dessa personer funktionerade obundet eller hade 

blivit föremål för människohandel. Undersökningen lyfte även fram att det förekommer 

variationer beroende på var sexförsäljningen sker. Estland nämns som en allmän slutstation 

bland finländare som köper sex. Gällande hurdana män som betalar för sex karaktäriserade de 

sakkunniga dessa män som godtrogna, okunniga, berusade, lågt utbildade samt brutala i sina 

handlingssätt. De sakkunniga uppgav också att den globala och brottsliga sexhandeln är 

välskött och skicklig samt att den manövrerar dels de som köper samt dels de som säljer sex 

med brutalitet och med fullständiga finansiella möjligheter. (Regushevskaya et. al., 2017, s. 

25) 

 

5.2.2.  Forskning i Sverige 

I den här delen redogör jag för den forskning som utförts i Sverige. I en studie som utförts av 

Carl Göran Svedin m.fl. (Svedin et. al., 2012) har man studerat hur man i Sverige arbetat med 

sexsäljande och sexköp samt vilka inställningar allmänheten har till fenomenet. Gällande 

attityder framkom det i en undersökning att män i allmänhet förhöll sig mer positivt till 

sexförsäljning än kvinnor. De flesta av deltagarna ansåg att sexsäljande grundar sig i en 

ekonomiskt och socialt svår situation medan inte lika många ansåg att sexsäljande borde ses 

som ett yrke. 5 % av deltagarna berättade att de någon gång köpt sexuella handlingar och 0, 7 

% att de sålt sex. Bland de som själva sålt sex utgjorde 0,8 % av dessa män och 0, 6 % 

kvinnor. (Svedin et.al., 2012, s. 5)  

 

I undersökningen undersökte man även bakomliggande orsaker till att människor sålde sex.  

Narkotikabruk var vanligare bland både män och kvinnor som sålt sex och bland kvinnorna 

som sålt sex förekom ett större alkoholintag än bland kvinnor som inte sålt sex. Män som sålt 

sex berättade mer ofta om att de blivit sexuellt utnyttjade under barndomen. Kvinnor 

berättade om fler mentala symptom. Upplevelser av fysiska övergrepp från en partner var 

också vanligare bland kvinnor som sålt sex. (Svedin et. al., 2012, s. 5˗6) I Sverige har man 

även fokuserat på lagstiftningens effekter samt vad lagstiftningen inneburit i praktiken.  
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Diskussionerna handlar ofta om huruvida kriminaliseringen av sexköp stjälpt eller hjälpt 

samhället och de berörda individerna. Tydligt är att dessa diskussioner är aktuella och att det 

råder oenighet i åsikterna. Från mitten av 1990-talet gick diskussionen om sexförsäljning i 

Sverige i en ny riktning. Den rättsliga och samhälleliga inställningen till sexförsäljning 

behandlades nu från en sexradikal synvinkel. Enligt den sexradikala synen framhölls 

sexförsäljning som en yrkesform och kvinnor som sålde sex som att de trotsade könsreglerna. 

(Yttergren & Westerstrand, 2016, s. 48) År 2010 granskades straffbeläggandet av köp av 

sexuella handlingar av en myndighetsutredning (SOU, 2010:4, refererad i Yttergren & 

Westerstrand, 2016, s. 48). Enligt utredningen hade straffbeläggandet av sexköp lett till att 

inställningen till sexköp förändrats och att straffbeläggandet haft en styrande inverkan 

(Yttergren & Westerstrand, 2016, s. 48). 

 

I de studier som gjorts har man även fokuserat på de erfarenheter som personer som sålt sex 

har, bl.a. genom att undersöka hur kvinnor som sålt sex beskriver och förklarar sina 

erfarenheter samt hur deras historier och erfarenheter görs genomförbara samt hämmas av 

framträdande historier om sexförsäljning (Hulusjö, 2013, s. 1). Majoriteten av de 

medverkande förklarade sitt inträdande i sexförsäljning som både en konsekvens av 

invecklade klass- och könsuppbyggnader av auktoritet och övertag och som en följd av viljan 

att vara frigjord och obunden. Inträdandet i sexförsäljning har även uppgetts som ett redskap 

för att nå ett annat syfte. Föreställningen om inträdandet i sexförsäljning som majoriteten 

beskriver är en form av flerdelade förbindelser av auktoritet, övertag och opposition istället 

för ett tydligt fall av antingen tvång eller inre önskan. (Hulusjö, 2013, s. 153)  

 

De medverkande uppgav även att de börjat sälja sex p.g.a. att de insjuknat, haft skulder, 

fråntagits förmåner eller blivit ensamstående med sina barn som de varit tvungna att försörja. 

Många av kvinnorna saknade arbete, hade arbeten med ringa löner eller 

socialförsäkringsföreträden i skedet då sexförsäljningen inleddes. Ett antal försörjde sina barn 

ensamma. (Hulusjö, 2013, s. 157) Diskussionerna om sexförsäljning har utgått från två 

antagonistiska ståndpunkter, d.v.s. ”rättigheten att vara frigiven från sexsäljande” samt 

”rättigheten att obehindrat syssla med sexförsäljning” (Hulusjö, 2013, s. 154) Under det 

senaste skedet har tvådelningen mellan ”påtvingad” och ”obunden” sexförsäljning kritiserats. 

(Phoenix, 1999, refererad i Hulusjö, 2013, s. 154). 
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5.2.3.  Forskning i Norge 

Norge är ytterligare ett nordiskt land som förhållit sig starkt till sexförsäljning. Sedan år 2009 

har det varit förbjudet att köpa sexuella handlingar i Norge (Skilbrei, 2008, s. 235).  

Norges lagstiftning har ändrats från att såväl köpande som säljande av sex har varit lagligt till 

att den köpande parten kriminaliserats (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 31).  

Frågeställningar om lagen om sexförsäljning har väckt större uppmärksamhet i massmedia 

och politik än förut. Norge har under de senaste årtiondena inrättat många sociala och 

hälsorelaterade handlingar som syftat till kvinnor som säljer sex. Vissa av dessa handlingar 

sköts och bekostas av det kommunala, stat och ort medan vissa andra sköts av interna och 

idealistiska sammanslutningar och institutioner. (Tveit & Skilbrei, 2008, s. 214) De sociala 

handlingarna tillhandahåller kvinnor och män som säljer sex stöd i nuläget och i att avbryta 

sexsäljandet, ifall de vill (Tveit & Skilbrei, 2008, s. 213).  

 

Man har också funnit att högt uppbildade personer tenderar att överensstämma med att tycka 

att sexköp är mer förkastligt (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 43 & 45). Äldre personer 

verkar också oftare anse att sexköp är mer etiskt förkastligt fastän denna inverkan blir mindre. 

En religiös övertygelse hör samman med en negativ inställning till sexköp. Personer som är 

angelägna om jämställdhet mellan könen har även ansett att sexköp inte är moraliskt. En vilja 

att göra den allmänna branschen större har också hört samman med att anse att sexköp är 

mindre etiskt försvarbart. Fler män än kvinnor verkar tycka att sexköp borde vara lagligt. Det 

är även fler människor som är bosatta i Norge än bosatta i Sverige som anser det vara mer 

etiskt godtagbart att köpa sex. (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 45–46)  

 

I Norge har en inledande utgångspunkt även varit att de som säljer sex är utsatta samt att 

dessa saknar möjligheter att försörja sig. Jämlikhet mellan könen samt oskrivna regler för kön 

har man lyft fram som orsaker som spelat roll men inte enbart dessa förklaringar har 

synliggjorts. (Skilbrei & Holmström, 2011, s. 492) Man har också lagt stor vikt vid 

ojämställdhet mellan samhällsklasser och senare vid en världsomfattande ojämställdhet som 

skäl till människohandel och sexförsäljning (Jahnsen, 2008, refererad i Skilbrei & Holmström, 

2011, s. 492). Diskussionerna verkar ha varit mer intensiva i Norge än annanstans. I Sverige 

var feministiska grupper och forskning eniga om förhållningssättet till sexförsäljning och 

detta hade även en inverkan på uppfattningarna hos gemene man (Svanström, 2006, refererad 

i Skilbrei & Holmström, 2011, s. 492) I Norge förekom inte en likadan enighet.  
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Norges kriminalisering av sexköp har sedan förklarats med feministiska gruppers hållbara 

prestationer (Håland & Stø, 2009, refererad i Skilbrei & Holmström, 2011, s. 492), vardagliga 

prestationer i den samhälleliga sektorn (Bergstø, 2009, refererad i Skilbrei & Holmström, 

2011, s. 492) samt oro för ovälkommen in- och utvandring. (Skilbrei & Holmström 2011, s. 

492, Jahnsen, 2008, refererad i Skilbrei & Holmström, 2011, s. 491–492)  

 

5.2.4.  Forskning i Danmark 

I Danmark varierar inställningarna till sexförsäljning ganska mycket. År 1999 infördes en 

avkriminalisering av sexsäljande i Danmark. Syftet med detta var att man egentligen inte ville 

bestraffa personer som säljer sex utan snarare stödja dem. Samtidigt som avkriminaliseringen 

togs i bruk infördes en kriminalisering av att köpa sex av en minderårig person.  

(Bjønness, 2008, s. 102) I Danmark har de allmänna diskussionerna gällande sexförsäljning 

varit styrda av debatter om fastställandet av lagar. Innan 1999 kretsade diskussionerna kring 

att ta bort straffbeläggandet av sexsäljande. Senare har man även diskuterat att straffbelägga 

köp av sexuella handlingar. (Bjønness, 2008, s. 103) Gällande förhållningssätten till 

sexförsäljning i den danska populationen har man i den tidigaste undersökningen (Lautrup, 

2002, refererad i Bjønness, 2008, s. 110) lyft fram att ungefär tio män och ungefär det halva 

antalet kvinnor betraktat sexförsäljning som en av samhällets acceptabla komponenter. Så gott 

som överensstämmande antal ansåg sexförsäljning vara ett samhälleligt bekymmer, vilket kan 

orsaka att de som säljer sex drabbas av mental och fysisk harm. (Lautrup 2002, refererad i 

Bjønness, 2008, s. 110)  

 

Tydligt är att diskussionerna som gått i Danmark tagit sig många uttryck. Olika institutioner 

definierar sexförsäljning på olika sätt. Man har bl.a. diskuterat sexförsäljning som en form av 

våld mot kvinnor och som en form av marknadsförhållande. (Bjønness, 2008, s. 103˗104) 

Understöd för att brottsförklara köp av sexuella handlingar har ändå expanderats under 

senaste tiden. Detta har uppgetts handla om att mängden människor med utländskt ursprung 

som säljer sex har blivit fler i Danmark (Spanger, 2008, refererad i Skilbrei & Holmström, 

2011, s. 493).  Man har även lyft fram att det i Danmark lyfts fram fler individuella 

förklaringar till sexförsäljning än i t.ex. Sverige och Norge (Bjønness, 2008, refererad i 

Skilbrei & Holmström, 2011, s. 493). 
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5.2.5. Forskning på Island 

Island har kriminaliserat köp av sexuella handlingar år 2009 (Skilbrei & Holmström, 2011, s. 

483). Lagstiftningen togs i bruk förutan mycket förberedande åtgärder men aktivister och 

påverkare hade kämpat för lagen i många år. Riksdagen hade även debatterat i frågan under 

många års tid. (Atlason and Gudmundsdo ́ttir 2008;Halldo ́rsdo ́ttir, 2009, refererad i Skilbrei 

& Holmström, 2011, s. 483) År 2007 omvandlades brottsbalken. Denna omvandling 

innefattade en föreskrift, vilken betydde att det inte längre var olagligt att ha sexförsäljning 

som sitt uppehälle. (Hrafn Atlason & Guðmundsdóttir, 2008, s. 188)  

Straffbeläggandet av sexköp på Island har nedtecknats i liten grad. Straffbeläggandet av 

sexköp har samtidigt varit kraftigt förenad med feministiska synvinklar. Den 

radikalfeministiska gruppen Stigamo´t har haft stor betydelse i detta. Ämbetsmän och 

debattdeltagare från Sverige reste även vanligen till Island i syfte att eftersträva en effekt på 

Islands strävan att straffbelägga sexköp. (Skilbrei & Holmström, 2011, s. 492)  

 

5.3.  Internationell forskning 

I den här delen av kapitlet redogör jag för den forskning om sexförsäljning som gjorts 

utomlands. Perspektiven på sexköp och sexsäljande varierar också mellan länder. Sverige och 

USA har t.ex. valt ett abolitionistiskt-prohibitionistiskt förhållningssätt, där man betraktar 

sexköp som en ekonomisk exploatering eller som könsrelaterat våld och försöker utplåna 

detta. I Nederländerna och Tyskland har man valt ett s.k. reglerande förhållningssätt. Enligt 

detta förhållningssätt anses reglering vara den mest fördelaktiga möjligheten att skydda 

kvinnorna och garantera att de som köper sex utför säkert sex. Ett annat perspektiv är ett slags 

juridiskt vakuum, såsom läget är i t.ex. Spanien och Portugal. I dessa länder är sexköp och 

sexsäljande varken kriminaliserat eller legaliserat. (Ayuste et. al., 2016, s. 206)  

När sexköp och sexsäljande legaliserades i Tyskland tänkte man att kopplarnas inverkan 

skulle bli mindre och sexsäljarnas vetskap om sig själva större (Dodillet, 2009, s. 519). Den 

orättvisa behandlingen som de sexsäljande drabbats av ansågs bero på att massan i samhället 

haft en snedvriden bild av sexsäljandet som sysselsättning och för att man generellt sett 

nedvärderat kvinnors arbeten (Dodillet, 2009, s. 239). En legalisering skulle således bidra till 

förbättrade omständigheter för de som sålde sex.  
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I en undersökning har man studerat vilken betydelse västra Australiens straffbeläggande av 

sexförsäljning har för en förstärkt stigmatisering av sexförsäljning och för en orättvis 

behandling av personer som säljer sex i Australien (McCausland et. al., 2022). Västra 

Australien har kriminaliserat sexförsäljning i gatumiljöer, sexförsäljning som sker utan 

kondomanvändning samt vinster som förtjänas baserat på en annan persons sexsäljande. 

Bland sexsäljarna som medverkat i studien har den största delen berättat om att de metodiskt 

upplevt en ofrivillig, upplevd och införlivad stigmatisering och orättvis behandling i flera 

delar av vardagen. Detta har lett till att man känt ångest, oro och avstängdhet. (McCausland 

et.al., 2022, s. 182 & 192) 

Flera har även berättat att de känt sig felbehandlade av poliser samt att polisen haft ett svagt 

engagemang i situationer då sexsäljarna bett om hjälp då de utsatts för brott eller en 

samhällsfientlig gärning. Det här har sedan lett till att man känt osäkerhet inför att berätta för 

polisen om kränkningar och nedsättande behandling. Detta p.g.a. att man känt oro för att bli 

häktad, tilltalad eller orättvist behandlad. (McCausland et. al., 2022, s. 187–188) 

Man har också uppgett att man undanhållit för vårdpersonal att man sålt sex, då man haft 

dåliga upplevelser från förut samt känt en oro för att bli dömd och en tanke om att 

sysselsättningen inte ska ha betydelse för behovet av omvårdnad. (McCausland et. al., 2022, 

s. 191). Det har också framgått att anställda inom vården överträtt tystnadsplikten genom att 

inför en individ som inte haft delaktighet i sexsäljarnas medicinska skötsel blottlägga 

sexsäljarnas sysselsättning. Sexsäljarna har även uppgett att de upplevt sig bli dåligt skötta, att 

man försökt använda knep för sex, att man försökt flirta med dem samt att man kritiserat 

deras sysselsättning på ett privat och inopportunt sätt. (McCausland et. al., 2022, s. 182, 188 

& 189) En annan aspekt som framgått av studien är att deltagarna berättat om situationer då 

de tänkt dåliga tankar om sig själva och sysselsättningen. Detta framkallar i sin tur svårigheter 

i att erhålla passande och total service eller kan också innebära att man går med på fel 

behandling när man erhåller tillträdet till servicen. (McCausland et. al., 2022, s. 189, 191 & 

Benoit et. al, 2018, refererad i McCausland et. al., 2022, s. 191) 

I en studie som utförts i USA har man undersökt vilka fundament som straffbeläggandet av 

sexförsäljning i USA baserar sig på samt vilka som ges fördelar av den rådande 

uppbyggnaden och rättsliga konstruktionen (Hayes-Smith & Shekarkhar, 2010). I USA har 

varje delstat auktoritet att fatta beslut om sexförsäljningens juridiska ställning för den 

specifika delstaten. Sexförsäljning är kriminaliserat i alla delstater förutom två.  
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(Hayes-Smith & Shekarkhar, 2010, s. 43 & ProCon.org, 2008a, para. 2, refererad i Hayes-

Smith & Shekarkhar, 2010, s. 44) Kriminaliseringen i den rådande uppbyggnaden inkluderar 

alla deltagare i sexförsäljningen, vilket innebär att både köparna, säljarna och hallickarna 

tilldrar straff. (Hayes-Smith & Shekarkhar, 2010, s. 49) Enligt den här undersökningen är de 

fundament som lyfts fram som grunder till straffbeläggandet av sexförsäljning vaga och som 

mest otillförlitliga.  

I undersökningen lyfter man fram att den rådande uppbyggnaden är utan faktabaserade belägg 

samt upprätthåller att kvinnor och barn utnyttjas. Sexförsäljning är kriminaliserat både för de 

som säljer, de som köper och hallickarna men de som säljer sex är avhängigt polisen de som 

huvudsakligen blir gärningsmän. (Hayes-Smith, 2010, s. 49 & Morash, 2005, refererad i 

Hayes-Smith & Shekarkhar, 2010, s. 49 Detta gör att ansvaret försätts till personen som säljer 

sex, generellt en kvinna som saknar auktoritet att undfly rättsreglerna. Sexförsäljning 

betraktas många gånger som en brottslig gärning där det inte finns offer. (Hayes-Smith & 

Shekarkhar, 2010, s. 49) 

6. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det här kapitlet redogör jag för magisteravhandlingens teoretiska utgångspunkter samt varför 

jag anser att den här teorin passar bra att använda. 

 

6.1.  Feministisk teori 

Den teoretiska utgångspunkten och metodologiska perspektivet som jag valt är feministisk 

teori. Jag har valt att använda mig av den här teorin, eftersom jag i min avhandling behandlar 

ämnet sexköp och sexsäljande. Feministisk teori passar bra att använda, då sexförsäljning 

överlag är ett ämne som till stor grad berör människor som identifierar sig som kvinnor, 

eftersom kvinnor utgör en stor del av de som säljer sex. Den feministiska teorins 

utgångspunkt är också att representera kvinnors perspektiv och den utsatthet som drabbar 

dem. Teorin handlar om att klargöra och svara på det förtryck som kvinnor i många delar av 

världen utstår. Feminismen i sig handlar även om att man utgår från en kvinno- eller 

genuscentrerad infallsvinkel vid samhälleliga företeelser. Företeelserna studeras vanligen med 

en ifrågasättande anblick, då man eftersträvar att understödja fördelar för kvinnor. Denna 

utgångspunkt grundar sig på teorin att könsrollerna särbehandlar och behandlar kvinnor 

orättvist både på allmänna och individuella områden. (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 339) 
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Teorin handlar om att klargöra och svara på det förtryck som kvinnor i många delar av 

världen p.g.a. denna särbehandling utstår. De upplevelser, insikter, deltaganden, måsten och 

arrageranden som kvinnor har innefattar reformerande styrkor när det gäller att skapa en 

fördelaktigare kultur som är mindre ordnad enligt könsstrukturer (Eduards, 2002, s. 11).  

 

De kvinnliga perspektiven kan således komma att spela en viktig roll i bemötandet och 

hanterandet av sociala problem. Ett ytterligare mål är även att häva begränsande och 

undertryckande könsindelningar som kvinnor drabbas av (Eduards, 2002, s. 11). Vidare är den 

feministiska teorins utgångspunkt överlag att kvinnor förtrycks p.g.a. den sociala ordningen i 

samhället. Den sociala ordningen låter män få privilegier och fördelar som sker på kvinnors 

bekostnad. Mannen står enligt detta över kvinnan i det omgivande samhället. Den sociala 

ordningen som ordnat det så att männen ges fördelar leder därmed till att kvinnor drabbas av 

nackdelar som de har svårt att ta sig ur. Det här resulterar i sin tur i att kvinnor undertrycks, i 

synnerhet fattiga kvinnor som har sociala svårigheter. (Payne & Nilsson, 2015, s. 442) 

Olikheter mellan kvinnor och män har lyfts fram av kvinnoforskningen, vars eftersträvan är 

att lyfta fram dessa olikheters ojämlikhet. Kvinnor har i allmänhet sämre förutsättningar än 

män. En feministisk premiss är därför att det existerar en förbindelse mellan de kvinnliga 

förutsättningarna och mäns tillstånd och handlanden. (Eduards, 2002, s. 23)  

 

I den feministiska teorin uttrycks även att kvinnors underliggande position alltså inte enbart 

uttrycks på individnivå utan också på en större gemensam nivå. Därför är det också viktigt att 

hitta gemensamma tillvägagångssätt och metoder för att lösa dessa (Eduards, 2002, s. 16). 

Den manliga individen har sedan länge tillbaka setts som samhällets ideal. Detta gör att han 

kan betraktas som ”stora A” medan kvinnan kommer efter och tillges ställningen ”lilla a”. 

Hon blir inte sedd som människa som mannen däremot blir. Kvinnan finns inte lika fullt ut 

som mannen och inte heller i kontrast till honom. (Hirdman, 2001, refererad i Beijer, 2012, s. 

157) Detta kommer jag att undersöka närmare i min avhandling på sådant vis att jag kommer 

att analysera och undersöka huruvida samhällets förtryck mot kvinnor syns i sexköp och 

sexsäljande samt på vilka sätt detta förtryck drabbar kvinnor.  

 

Bell Hooks är en annan känd teoretiker inom feministisk teori. Hooks har i sin teori undersökt 

den feministiska teorin från svarta kvinnors upplevelser. Hennes huvudsakliga tanke är att 

efterlysa kvinnors rörelser grundat på mångfalden i kvinnors erfarenheter och historier. Hooks 

har därmed undersökt kvinnors erfarenheter av att leva i samhället.  
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Detta med koppling till kvinnornas härkomst och ursprung. (Foss et. al., 1999, s. 73) Hooks 

lyfter fram att den dominanskultur som präglar den västerländska kulturen är mest 

bekymmersam. Världen karaktäriseras enligt Hooks av undertryckande och utnyttjande 

kombinerat med ett nedskärande av ömsesidighet och gemenskap. Detta grundar sig enligt 

Hooks vidare på en tanke om att det är rimligt för en individ eller en grupp att härska över 

andra.  

 

Hooks kallar den här sammanställningen som lyfter fram övertag och undergivenhet ”white 

supremacist capitalist patriarchy”. Detta system är enligt Hooks ett slags avtryck som vill 

skapa strukturer av sexism, rasism, klass, elitism, heterosexism och kapitalism. Detta 

innefattar vidare en tro på dominans och föreställningar om överlägsenhet och 

underlägsenhet. (Foss et.al., 1999, s. 76) Det här är ett relevant perspektiv att beakta i 

undersökningar om sexförsäljning, då det inom ramarna för sexköp och sexsäljande kan 

finnas faktorer av dominans och maktperspektiv som påverkar de berörda personerna. I 

feministisk teori är sexualitet och sexuell frihet en aspekt som diskuteras aktivt.   

Kvinnor har under början av den feministiska rörelsens framfart uppmanats till sexuell frihet 

och till att inleda sexuella uppvaktningar samt att tycka om sex. (Hooks, 1984, s. 147) Detta 

är också ett relevant perspektiv att ta i beaktande, eftersom sexsäljande på så vis kan betraktas 

som sexuell frigjordhet samtidigt som det också kan ses som förtryck. Ur ett feministiskt 

teoretiskt synsätt pågår debatten huruvida sexsäljande bör betraktas som feministiskt eller 

förtryck fortfarande. Såväl perspektivet som stöder sexförsäljning som perspektivet som 

förkastar detta menar att deras förhållningssätt är feministisk (Erikson, 2017, s. 4). Detta är 

även ett perspektiv från den feministiska teorins synvinkel som jag kommer att undersöka 

närmare. 

 

7. FORSKNINGS- OCH ANALYSMETOD 

I det här kapitlet beskriver jag vilken forskningsmetod som jag kommer att använda i min 

magisteravhandling. Jag går också in på varför jag har valt att använda den här 

forskningsmetoden samt hur jag kommer att tillämpa den. 
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7.1.  Tematisk innehållsanalys 

Den forskningsmetod som jag valt att använda är tematisk kvalitativ innehållsanalys. Jag har 

valt att använda mig av tematisk kvalitativ innehållsanalys, eftersom min avhandling 

fokuserar på att undersöka vilka perspektiv på fenomenet sexsäljande som diskuteras i 

finländska och sverigesvenska tidningsartiklar. Tillämpning av innehållsanalys fungerar i 

många olika sorters kvalitativa undersökningar (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 93).  

 

Den kvalitativa innehållsanalysens fokus grundar sig på att analysera innehållet i en viss typ 

av text, vilket jag således kommer att ha nytta av, eftersom jag kommer att undersöka vilka 

infallsvinklar och synsätt som lyfts fram i innehållet i olika artiklar. En kvalitativ 

innehållsanalys passar också bra när det kommer till att jämföra olika texter. En sådan 

jämförelse kan t.ex. ta sig uttryck i hur medverkande i ett sammanhang talar under ett visst 

tillfälle. (Boréus & Bergström, 2018, s. 55) Det här är särskilt relevant för min studie, då jag 

syftar till att jämföra perspektiv, skillnader och likheter mellan finländska och sverigesvenska 

tidningsartiklar om sexförsäljning. Frågan som forskaren ställer i en innehållsanalys handlar 

därmed om vad en viss typ av text uppger samt berättar om, d.v.s. den verkliga innebörden i 

texten som undersöks. Analysmetoden kan också hjälpa forskaren att hitta en röd tråd i ett 

omfattande ämne. Metoden kan även ge ett omfattande perspektiv på ämnet. (Boréus & 

Bergström, 2018, s. 51–52)  

 

En kvalitativ innehållsanalys kan ta sig olika former och vara både materialbaserad, teoristyrd 

och teoribaserad. Dessa analysformer skiljer sig åt och fungerar på olika sätt. Den 

materialbaserade analysformens eftersträvan är att skapa en vetenskaplig enhetlig överblick 

av det material man undersöker. Komponenterna som undersöks väljs ut baserat på vilket 

syfte som undersökningen har samt så att de är överensstämmande med arbetet. Tanken är 

också att iakttagelser, information och vetenskapliga lärobyggnader som gjorts tidigare inte 

ska komma att angå undersökningen, då man förutsätter att analysen utgörs av 

undersökningsmaterialet. De komponenter som undersöks har inte heller valts ut innan 

analysen. Teorin, vilken är anslutande till analysen och utfallen av analysen gäller enbart 

analysens verkställande. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 97) En problematisk aspekt med 

materialbaserad analysform är att det finns problem i verkställandet p.g.a. att föreställningen 

om den akademiska innebörden i iakttagelserna generellt godkänns.  
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Det här gör att det uppstår en fråga om huruvida forskaren har möjlighet att granska att 

analysen styrs utifrån information som getts och inte från forskarens egna tankegångar och 

partiskhet. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 98) Den teoristyrda analysen väljer likt den 

materialbaserade analysen sina undersökningskomponenter baserat på materialet men i det här 

fallet kan tidigare forskning vara ett stöd och en handledning för analysen på ett osjälvständigt 

sätt. Inverkan från den redan existerande kunskapen kan kännas igen från analysen.  

Relevansen från den tidigare kunskapen prövar ändå inte teorin utan sätter snarare igång nya 

associationer. Rent konkret kan man säga att den teoristyrda analysformen utgår från 

materialet men forskaren är samtidigt öppen för alldeles nya resultat. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 98) Den teoribaserade analysen kännetecknas av en viss form av teoretiskt 

perspektiv, mall eller en sakkunnigs tankegångar. Mallen skildras och med hjälp av den 

avgränsas undersökningens idéer. Det som undersöks fastställs enligt vad som är bekant sedan 

tidigare och således formas analysen av ett klart regelverk som formats utifrån tidigare fakta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 99)  

 

I min avhandling kommer jag att utgå från en materialbaserad analysform, eftersom min 

analys kommer att basera sig på det undersökningsmaterial som jag har framför mig. 

Komponenterna som jag undersöker grundar sig även på målet med min undersökning, d.v.s. 

vilka perspektiv som synliggörs i de olika tidningsartiklarna. Den kvalitativa 

innehållsanalysen som forskningsmetod innebär därmed att analysera varierande papper och 

skrifter. I innehållsanalysen är strävan att fastställa kvantiteten av innebörden baserat på 

färdigt konstruerade komponenter. Strategin kännetecknas av anpassbarhet och den går att 

tillämpa vid flera sorters kanaler. (Bryman & Nilsson, 2018, s. 357)  

 

Underlaget för undersökningen ska väljas utifrån de frågeställningar man ställt utifrån vad 

man önskar dra allmänna slutsatser om. Det är även nödvändigt att i god tid lokalisera sig 

med underlaget, studera några eller alla av underlagets komponenter, uppbringa kunskap som 

är tillfredsställande gällande det område underlaget ingår i samt placera det i underlagets 

sociala kontext. (Boréus & Bergström, 2018, s. 85) Det som forskaren är intresserad av är att 

klassificera de ämnen som är betydelsefulla (Bryman & Nilsson, 2018, s. 367–368).  

 

Innehållsanalysen delas sedan in i olika stadium. Utgångspunkten är ett 

undersökningsdilemma, vilken är möjlig att exemplifiera med innehållsanalys. 
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Innan materialet kan delas in är det nödvändigt att begränsa arbetsunderlaget och samla in 

underlaget. I syfte att skapa föreställningar om hurdana skrifter som förmår erbjuda fakta som 

är av betydelse inleds processen genom studier av underlag i mindre omfattning. Det finns 

många olika typer av faktaupphov i innehållsanalys. Ett exempel är skrifter från tidningar. 

(Boréus & Bergström, 2018, s. 55˗56) Efter detta skede följer val av kodning, d.v.s. hur ska 

forskaren koda underlaget, för hand eller digitalt? Kodning för hand innebär att forskaren 

själv utför kodningen medan digital kodning innebär att man tillämpar datainstruktioner. 

Datainstruktionerna genomför letande efter undersökarens valda termer. Vidare fortsätter 

processen med att undersökaren skapar ett hjälpmedel för analysen, vilket redogör för det som 

bör observeras. Kodschema är en form av ett förekommande hjälpmedel. Kodschemat utgörs 

av information om vad man bör iaktta i skrifterna som analyseras. (Boréus & Bergström, 

2018, s. 58˗59) Fenomenen vilka blir observerade och som sedan värderas benämns som 

kodningsenheter (”recording units”, Krippendorff, 2013, refererad i Boréus & Bergström. 

2018, s. 59).  

 

Kodningsenheterna kan utgöras av t.ex. termer, material och ämnen. Sedan följer skedet var 

forskaren väljer vilken analysenhet hen vill ha i sin forskning.  Analysenhet syftar på en 

textdel som hanteras skilt från materialet. Analysenheten kännetecknas också av att detta är 

den del där iakttagelser från hur frekvent en viss kodningskomponent är verkställs.  

(Boréus & Bergström, 2018, s. 60) Analysenheten sammanfattar således vad forskaren 

observerat av innehållet i analysen, d.v.s. är ett konkret exempel på det som forskaren 

analyserat. I mitt fall har en analysenhet t.ex. varit ”utsatthet”. Denna analysenhet har skapats 

utifrån att detta bäst beskriver de observationer som jag gjort av analysen av ett visst innehåll 

i en viss artikel, då en sådan artikel på så vis beskrivit olika former av utsatthet relaterat till 

sexförsäljning. Iakttagelser kan t.ex. syfta på ett visst innehåll som forskaren reagerat på och 

som forskaren upplever att är relevant i förhållande till forskningsfrågorna och 

undersökningsämnet.  

 

Ett av de senare skedena innebär att forskaren prövar sitt analysverktyg. I detta steg tänker 

forskaren igenom slutsatserna. Här ingår också att forskaren kontrollerar hur kodschemat 

fungerar. Man gör en tvåfaldig kodning. Detta för att se ifall slutsatserna är de samma som 

den första analysen visade. Det här är särskilt viktigt i de fall när man utför jämförelser av 

olika dokument, eftersom det då är betydelsefullt att dessa värderas likadant.  
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(Boréus & Bergström, 2018, s. 60˗61) I min avhandling är detta också mycket viktigt, 

eftersom avhandlingens syfte är att utföra jämförelser mellan två länders tidningsartiklar.  

Därför kommer jag att vara särskilt noggrann med att efterfölja detta. Slutsatserna av studien 

kan sättas ihop i det skede då underlaget har behandlats på så vis att alla kodningsenheters 

iakttagelser har blivit verkställda i det totala underlaget. I det skede när man har redogjort för 

innehållsanalysen ska man ännu göra tydningar av utfallen utifrån ämnet som man är 

angelägen om. (Boréus & Bergström, 2018, s. 63) 

 

8. INSAMLING AV MATERIAL 

I det här kapitlet presenterar jag innehållet för mitt datainsamlingsmaterial. Detta innebär att 

jag kommer att gå igenom hur jag gått till väga när jag samlat in mitt material samt vad mitt 

datainsamlingsmaterial består av. 

 

8.1. Tidningsartiklar som datainsamlingsmaterial 

I min avhandling har jag valt att utföra en kvalitativ innehållsanalys av artiklar som behandlar 

sexköp och sexsäljande i Sverige och Finland. De sverigesvenska tidningsartiklarna har 

hämtats från dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. De finländska 

tidningsartiklarna har jag hämtat från Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Det 

praktiska genomförandet har jag gjort så att jag börjat med att göra en snabb analys av några 

artiklar från det ena landet för att sedan göra en snabb överblick av artiklar från det andra 

landet. Det här har jag utfört så att jag först läst igenom både finländska och sverigesvenska 

artiklar om temat och sedan gjort korta anteckningar över det som jag lagt märke till. Detta 

eftersom jag strävar efter att utföra min analys effektivt. Jag har också valt att göra analysen 

så, då det på så vis blir lättare att göra jämförelser mellan länderna. Anteckningarna har 

bestått av aspekter som jag observerat då jag bekantat mig med undersökningsmaterialet. Det 

har bl.a. varit meningar ur vissa artiklar som fört artikelns innehåll i en viss riktning och som 

visat ett visst perspektiv. Anteckningarna har även innehållit de uppfattningar som jag fått vid 

en första anblick av materialet. Det är viktigt att komma ihåg att perspektiven på sexsäljande 

givetvis kan variera även inom länderna. Det är inte givet att enbart ett visst perspektiv 

genomsyrar de sverigesvenska dagstidningarna och ett annat de finländska. 

 

Jag har hämtat mitt datamaterial, d.v.s. artiklarna som jag analyserat genom att använda mig 

av dagstidningarnas sökrutor.  



 

 25 

 

Jag har via sökrutorna använt nyckelord som ska hjälpa mig att hitta relevanta artiklar om 

ämnet. Detta innebär att jag även nyckelord såsom ”prostitution”, ”sexköp”, ”sexarbete” och 

”sexsäljande”. Jag har valt att använda dessa nyckelord, eftersom de gett mig betydelsefulla 

artiklar som berör mitt forskningsämne. I alla dagstidningar som jag analyserat har jag loggat 

in med inloggningsuppgifter för att kunna läsa hela artiklar. Tidningsartiklarna som valts ut 

har jag valt utgående från mina forskningsfrågor och till den grad som artikeln behandlat det 

ämne som jag undersöker. 20 artiklar som jag hämtat från Hufvudstadsbladet har framtagits 

av sverigesvenska tidningar. Det här är även en relevant aspekt att beakta i analysen av 

jämförelserna gällande likheter och skillnader mellan de finländska och de sverigesvenska 

artiklarna, eftersom en del av Hufvudstadsbladets artiklar om ämnet således är direkt hämtade 

från sverigesvenska tidningar, eftersom dessa artiklar därför lyfter fram perspektiv från 

Sverige. Jag har sammanlagt analyserat tidningsartiklar som publicerats under de fem senaste 

åren, d.v.s. från 2016 till 2022. Jag har valt en sådan tidsperiod, då jag önskar undersöka hur 

de mest tidsmässigt aktuella perspektiven på sexförsäljning ser ut.  

 

Artiklarna har publicerats från januari till december från de aktuella åren. I analysen av 

artiklarna från år 2022 sträcker sig analysen till maj 2022, eftersom min analys pågått fr.o.m. 

januari 2022 till maj 2022. Detta betyder att det kan ha publicerats artiklar om samma tema 

även efter min utförda analys. Det här har varit nödvändigt för mig att göra, då min 

målsättning har varit att skriva färdigt avhandlingen år 2022, vilket gjort det nödvändigt att 

avsluta analysen i god tid. Mitt material har bestått av varierande antal tidningsartiklar. 

Antalet träffar som jag fått har varierat bl.a. beroende på vilket år som varit i fokus för den 

aktuella sökningen. Det är t.ex. förståeligt att antalet träffar från år 2022 varit färre än antalet 

träffar från t.ex. år 2017, då år 2022 ännu inte är slut och alla artiklar därför inte hunnit 

publiceras.  

 

Jag har även fått betydligt fler träffar då jag undersökt de sverigesvenska tidningarna. Det 

totala antalet artiklar som jag hämtat från Helsingin Sanomat har varit fr.o.m. två till totalt 29. 

Hufvudstadsbladets artiklar har varit fr.o.m. två till totalt 17 artiklar. Artiklarna från Dagens 

Nyheter har varit fr.o.m. 14 till 63 artiklar medan artiklarna från Svenska Dagbladets har varit 

fr.o.m. nio till 68 artiklar. Jag har valt att använda mig av de artiklar som berör ämnet 

sexförsäljning och som bäst besvarar mina forskningsfrågor.  

Detta innebär att jag använt artiklar som skrivits av dagstidningarnas journalister men också 

insändare som skrivits av allmänheten.  
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Detta har jag valt att göra då jag vill ge en så mångsidig bild av perspektiven på 

sexförsäljning som möjligt. Olika tidningstexter kan bidra med olika aspekter och 

uppmärksamma varierande perspektiv samt tala för olika typer av grupper. De kan också 

synliggöra varierande åsikter om fenomenet, vilket jag anser vara viktigt. En debattartikel 

som skrivits av allmänheten synliggör t.ex. tydligt skribentens åsikter och tankar om ämnet, 

vilket kan göra ett visst perspektiv mer synligt mer än vad en annan tidningsartikel gör. Jag 

har även fått ett antal träffar som jag valt att inte använda i min analys.  

 

De träffar som jag valt att inte använda har varit artiklar som inte berört ämnet som jag 

undersöker på det sätt som jag strävat efter. Detta har bl.a. varit recensionsartiklar som 

berättat om filmer och böcker där sexförsäljning varit ett förekommande tema. Det har också 

varit artiklar som egentligen berört ett annat ämne men som nämnt sexförsäljning som ett 

exempel. Det totala antalet artiklar som jag inte använt har varit fr.o.m. 15 till 20 artiklar i det 

finländska materialet. I det sverigesvenska materialet har detta antal varit fr.o.m. tio till 15. 

Efter att ha valt artiklarna har jag noggrant bekantat mig med dem genom att läsa igenom 

innehållet i dem samt föra anteckningar av mina första observationer i ett separat dokument. 

Sedan har jag utfört en kvalitativ tematisk innehållsanalys på så vis att jag delat in den 

aktuella artikelns innehåll i olika kategorier för att slutligen hitta ett centralt tema för artikeln.  

 

Detta framgår av de tabeller som jag bifogat i kapitel 10, 11 och 12. Resultaten som min 

analys gett har jag valt att dela upp i tre olika resultatkapitel. Detta innebär att kapitel 10 

representerar resultaten från Finland, kapitel 11 resultaten från Sverige och kapitel 12 de 

jämförelser som jag gjort mellan resultaten från båda länderna. Jag har valt att dela in 

resultaten i olika kapitel för att lättare hålla isär resultaten från varandra samt för att skapa en 

tydlig struktur. När jag analyserat både de finländska och de sverigesvenska artiklarna har jag 

sedan jämfört fynden med varandra och undersökt hurdana slutsatser min analys visar samt 

granskat ifall det finns likheter och skillnader mellan dem. Namnen på de skribenter som 

skrivit artiklarna går att hitta både i avhandlingens löpande text och i dess 

litteraturhänvisning. Det är viktigt att de som skrivit artiklarna ges synlighet. I redogörandet 

av de fynd som jag gjort har jag delgett läsaren vilken tidning artikeln hämtats från samt 

vilket årtal. Jag har även undersökt min analys mot bakgrund av min teoretiska utgångspunkt, 

som är feministisk teori. Analysen har jag kopplat till teorierna genom att undersöka huruvida 

det som mitt material visar syns i de teoretiska utgångspunkterna.  
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Slutligen har jag kopplat dessa samman till de forskningsfrågor som jag valt för min 

avhandling och undersökt huruvida mitt material besvarar frågorna som jag ställt. Alla 

dagstidningsartiklar, d.v.s. mitt datainsamlingsmaterial hittas i litteraturförteckningen.  

Eftersom jag önskat underlätta möjligheten för läsaren att återfinna artiklarna har jag valt att 

dela in artiklarna på så vis att jag först hänvisat till de finländska artiklarna och sedan de 

sverigesvenska. Såväl de finländska som de sverigesvenska artiklarna har delats in enligt årtal 

och tidning i referenslistan. Ett exempel på hur jag praktiskt gått till väga är att jag delat in 

alla dagstidningars artiklar enligt en underrubrik som utgörs av tidningens namn samt vilket 

årtal artiklarna har hämtats från. Detta har jag gjort, eftersom jag eftersträvar att göra det lätt 

för läsaren att hitta de aktuella tidningarna, vilket förenklas genom att artiklarna delats in 

enligt tidning och årtal. Jag har även gjort detta, då jag anser det vara värdefullt med tanke på 

att jag utför en jämförande studie. Genom att artiklarna delats in i ordningen årtal och tidning 

går det således lättare att se hur många artiklar ett visst årtal och en viss tidning gett. 

 

9. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

I det här kapitlet går jag igenom de forskningsetiska aspekter som min avhandling kommer att 

basera sig på. Jag kommer även att förklara vikten av att forskningsetiska aspekter efterföljs.  

Forskningsetik är särskilt betydelsefullt att komma ihåg i min forskning, då jag valt att skriva 

om ett stigmatiserat, känsloladdat och tabubelagt ämne. Därför är det extra viktigt att 

garantera att forskningen sker enligt forskningsetiska principer också innan 

forskningsprocessen inletts. Jag kommer att utföra min undersökning i enlighet med 

forskningsetiska aspekt. En viktig forskningsetisk aspekt är att som undersökare verka 

uppriktigt och hederligt beträffande den studie som utförs (Denscombe, 2016, s. 432).  

 

I min undersökning har jag beaktat detta genom att jag varit tydlig med vad min forskning 

syftar till, vad jag kommer att göra härnäst samt följt den forskningsplan som jag planerat för 

mitt utförande. Det är även mycket viktigt att man under alla omständigheter anger upphovet 

till ett utförande som man använder (Denscombe, 2016, s. 432). Det här har jag beaktat 

eftersom jag varit noggrann med att referera till andra forskares arbeten och därmed 

respekterat tidigare forskning som gjorts. Man bör även beakta grundreglerna för 

informationsskydd. Detta innebär bl.a. tillförlitlig och lagring av information. (Denscombe, 

2016, s. 440–441) Detta har jag beaktat genom att jag sett till att enbart jag haft tillgång till 

mitt undersökningsmaterial samt att jag lagrat dessa tryggt.   
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Jag har inte heller låtit någon annan ta del av mitt material under processens gång. Olika 

utmaningar som omringar forskningsetiken har att göra med den konkreta processen när 

undersökningen fortskrider. Detta innefattar steg där forskaren berättar för sina deltagare om 

forskningen, att forskaren samlar in sitt material samt att hen har tillit till de strategier hen 

använt samt att hen slutligen presenterar utfallen av forskningen. En problematik kan också 

finnas gällande anonymiteten. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 125). Det är viktigt att man 

garanterar deltagarna anonymitet samt arbetar för att igenkänning inte ska förekomma av de 

resultat man senare framställer. ’Jag har eftersträvat att beakta anonymitet på så vis att jag valt 

att inte diskutera artiklarna utifrån vilka personer som skrivit artiklarna, d.v.s. på så vis att jag 

inte diskuterat personen ifråga utan enbart det innehåll som skribenten lyft fram. Jag har även 

sett till att presentera de utfall som jag fått på ett korrekt sätt.  

 

När det gäller texter som har offentliggjorts på nätet men utan avseende att delta i forskning 

kan etiska frågor också uppstå, eftersom materialet finns tillgängligt. Frågan ifall samtycke 

från en etisk nämnd bör ansökas om beror på hur tillgängliga eller icke-tillgängliga 

dokumenten är. Ifall underlaget är ämnat för att brukas publikt samt är menad att komma i 

kontakt med allmänna besökare behövs generellt sett inte ett tillstånd före det brukas som 

information i ett undersökningsarbete. (Densombe, 2016, s. 443) Desto mer offentlig en viss 

träffpunkt uppges vara minskar måsten på den som undersöker att se till att avsaknad av 

kännetecken och sekretess bevaras hos personerna som befinner sig på träffpunkten och 

angående att ges deras godkännande (Bryman & Nilsson, 2018, s. 187). Det här är aktuellt för 

min undersökning, eftersom jag har analyserat tidningsartiklar som publicerats offentligt. En 

del av dessa artiklar kräver inloggningsuppgifter för att kunna läsas. Vem som helst har ändå 

möjlighet att läsa artiklarna efter att användarnamn och lösenord skapats och artiklarna är 

således offentligt publicerade.  

 

Eftersom tidningsartiklarna således finns tillgängliga offentligt på internet har jag alltså inte 

analyserat sekretessbelagda dokument. Därför uppstår det alltså inte en etisk problematik i 

analyserandet av dessa texter och därför har ansökan om forskningstillstånd inte behövts. Jag 

har även enbart analyserat de perspektiv som synliggörs i de olika artiklarna och därmed inte 

analyserat eller tolkat en enskild persons åsikter. Valet av forskningsområde och det som 

forskaren framhåller som betydelsefullt i sig skapar också en etisk reflektion. Hit hör frågan 

för vem undersökningen görs och varför den utförs. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 126)  
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Detta är särskilt skäl att reflektera över ifall undersökningen utförs tillsammans med 

medverkande deltagare. Detta har jag beaktat genom att beskriva att jag utfört 

undersökningen i syfte att minska stigmatiseringen kring ämnet sexförsäljning. 

Jag gör därmed undersökningen även i syfte att underlätta för de personer som berörs av detta 

ämne och för att öppna för en mer omfattande diskussion för forskningsintresserade.  

En annan viktig forskningsetisk aspekt som bör poängteras är att det är viktigt att forskaren 

inte framställer någon del av materialet som mer värdefullt än det andra. Det är m. a. o. viktigt 

att forskaren förhåller sig objektivt till det innehåll som presenteras. Egna synsätt och tankar 

kan komma att ha betydelse under forskningsprocessen. Det här är tydligt, eftersom synsätten 

syns i olika steg av studien. Detta betyder att forskarens egen personlighet kommer att ha en 

verkan på villkor och hypoteser. Detta kommer att innefatta påföljder för verkställandet av 

undersökningen. (Bryman & Nilsson, 2018, s. 189) Detta är ett faktum som man måste ha 

insikt om i undersökningsprocessen. Detta har jag observerat genom att vara mån om att 

förhålla mig så objektivt som möjligt till mitt undersökningsmaterial. Jag har därför också 

varit noggrann med att inte framhålla någon viss aspekt av artiklarna eller dess innehåll som 

mer viktigt eller mer rätt än de andra utan diskutera dem i neutral ton. 

 

10. RESULTAT – FINLAND 

I det här kapitlet redogör jag för de resultat som min analys av de finländska 

tidningsartiklarna visat. Jag har valt att dela in de olika resultaten enligt olika underrubriker, 

som representerar de kategorier som min analysprocess resulterat i. Materialet som min 

analys resulterat i har varit omfattande och gett ett varierande innehåll. Baserat på de 

kategorier som analysen resulterat i kan jag konstatera att perspektiven på köpande och 

säljande av sex är många. Det här syns också tydligt i de tabeller som jag gjort i syfte att visa 

hur jag gått till väga i min analys. Bifogar nedan tabell nr. 1, som visar resultat av analysen av 

de finländska artiklarna.  

 

Underrubrikerna som jag presenterar i detta kapitel delas in i kapitel 10.1 till kapitel 10.11. De 

underrubriker som jag presenterar först utgörs av de kategorier som är mest förekommande, 

d.v.s. består av sådant innehåll som artiklarna främst berättar om. Detta betyder inte att 

underrubriken som jag redogör för sist i kapitlet, d.v.s. 10.11 nödvändigtvis utgörs av det 

minst förekommande innehållet.  
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I redogörandet av mina resultat har jag ändå valt att beskriva innehållet enligt en ordning som 

utgår från teman som är mest förekommande till teman som är mindre förekommande. Detta 

gör jag även i redogörandet av resultaten från de sverigesvenska tidningarna. Trots att de 

finländska och sverigesvenska artiklarna har gemensamma underrubriker kan en underrubrik 

vara mer förekommande i det finländska än i det sverigesvenska materialet. Detta är orsaken 

till att en underrubrik kan förekomma i olika ordningsföljder. Tabell 1 representerar resultaten 

från de finländska artiklarna.  
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Tabell 1 

Tabell 1 visar resultatet av min analys av de finländska artiklarna. Tabellen delas in i ”text”, ”meningsbärande enhet”, ”kondenserad 

meningsbärande enhet”, ”kod”, ”subtema” och slutligen ”tema”. Texten utgörs av namnet på den artikel som jag analyserat, datumet när artikeln 

publicerats samt vilken tidning artikeln hämtats ifrån. Den meningsbärande enheten utgörs av ett citat i artikeln som jag analyserat. Den 

kondenserade meningsbärande enheten utgörs av en förkortning av meningen. Koden utgörs av en ytterligare kortare version av meningen och 

ger en introduktion till vad artikeln handlar om, d.v.s. en föraning om vilket perspektiv som lyfts fram. Subtemat och temat presenterar slutligen 

kategorin som analysen utmynnat i, d.v.s. vilket perspektiv som artikeln lyft fram. 

Text Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subtema Tema 

Jeanette Björkqvist borrade sig in i 

Helsingfors undre värld – där 

gangstrarna jublar när 

kriminalöverkonstapel Eriksson 

går i pension, 

12.10.2020, 

Hufvudstadsbladet. 

”En del av flickorna åker i väg i tron att de ska 

jobba som barnsköterskor men i Finland förs de 

till en lägenhet där jobbet består av att sälja sig till 

en outsinlig ström av män.” 

"En del av flickorna åker i väg i tron 

att de ska jobba som barnsköterskor 

men i Finland förs de till en lägenhet 

där jobbet består av att sälja sig till en 

ström av män." 

Flickor reser till Finland i tron 

om jobb men blir istället förda 

till ett ställe var de måste sälja 

sex. 

Flickor från 

andra länder 

luras in i 

Finland och 

tvingas sedan 

sälja sex. 

Utsatthet 

Tämän opin seksityön-tekijöiden 

arjesta Suomessa kun katsoin 

uuden kotimaisen dokumentin, 

24.1.2017, Helsingin Sanomat 

"Valtahan on minulla. Mulla on aina ollut valta 

päättää, mitä palveluita tarjoan, kenelle ja millä 

hinnalla.” 

"Valta on minulla. Mulla on ollut valta 

päättää mitä palveluita tarjoan kenelle 

ja millä hinnalla." 

Sexsäljare: Makten är min. Jag 

har makt att bestämma vilka 

tjänster jag säljer till vem och för 

vilket pris. 

Egen makt att 

sälja sex. 
Självständig

a aktörer 

Prostituutio ei kadonnut 

kieltolaeilla – ”Eivät lait mitään 

ratkaise”, sanoo norjalainen 

prostituoitu, 9.4.2016, Helsingin 

Sanomat 

Viime vuonna julkaistu tutkimusraportti kuitenkin 

esitti, ettei prostituution vähenemisestä ole 

vankkaa näyttöä. Raportin mukaan seksin 

ostokiellolla ei välttämättä ole ollut oletettuja 

vaikutuksia. 

Viime vuonna tutkimusraportti esitti, 

ettei prostituution vähenemisestä ole 

näyttöä. Raportin mukaan seksin 

ostokiellolla ei ole ollut oletettuja 

vaikutuksia. 

Undersöknings-rapport från 

2015: Sexförsäljning har inte 

minskat efter kriminalisering. 

Kriminaliseringen har inte haft 

förväntad inverkan. 

Kriminaliserin

g av sexköp har 

inte lett till 

mindre 

sexförsäljning. 

Kritik av 

sexköps-

förbud 

Amsterdam sai tarpeekseen seksi-

työläisiä pällistelevistä turisteista: 

nyt kymmenet-tuhannet 

hollantilaiset vetoavat seksin 

ostamisen kriminalisoimiseksi, 

10.4.2019, Helsingin Sanomat 

YLI 40 000 hollantilaista on allekirjoittanut 

Hollannissa vetoomuksen, jossa vaaditaan seksin 

ostamisen kriminalisointia. 

Yli 40 000 hollantilaista on 

allekirjoittanut vetoomuksen, jossa 

vaaditaan seksin ostamisen 

kriminalisointia. 

Över 40 000 holländare skrivit 

på en namninsamling som kräver 

förbud mot sexköp. 

Flera 

holländare vill 

se förbud mot 

sexköp. 

Exempel 

från andra 

länder 
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Text Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subtema Tema 

Organisationer kräver totalförbud 

mot sexköp: "Sexhandel får inte 

normaliseras", 

27.11.2019, 

Hufvudstadsbladet. 

Men en kriminalisering förändrar attityderna. I 

Sverige ställer sig 80 procent av befolkningen 

negativt till sexköp och godkänner det inte. 

Lagstiftningen har förändrat attityderna mycket 

och åtnjuter stor acceptans.” 

Kriminalisering förändrar attityderna. I 

Sverige är 80 % negativa till sexköp 

och godkänner det inte. Lagstiftningen 

har förändrat attityderna och åtnjuter 

acceptans. 

Kriminalisering av 

sexköp=attityd-förändrande. 80 

% av svenskarna är negativa till 

sexköp. Lagstiftningen 

förändrade attityderna. 

Kriminaliserin

g av sexköp 

nödvändigt för 

förändring 

Sexköpsförb

udetsnödvän

dighet 

Poliisi epäilee naista parituksesta 

kajaanilaisessa hierontapaikassa, 

13.11.2019, Helsingin Sanomat 

"Osa seksuaalipalveluja myyvistä naisista oli 

kielitaidottomia ja täysin riippuvaisia ’Madamesta’ 

Suomessa oleskellessaan. Hierontaa mainostettiin 

nettisivustolla, joka oli tarkoitettu seksikontaktien 

sopimiseen." 

"Osa naisista oli kielitaidottomia ja 

riippuvaisia ”Madamesta” Suomessa 

oleskellessaan. Hieronta mainostettiin 

nettisivustolla, joka oli tarkoitettu 

seksikontaktien sopimiseen." 

En del av de anställda var icke-

språkkunniga samt beroende av 

sin "Madame" under tiden de var 

i Finland. Massagen 

marknadsfördes på nätsidor. 

Syftet: skapa och bestämma 

sexkontakter. 

Anställda på 

massagesalong 

utsatta för 

koppleri via 

internet. 

Utsatthet + 

dolda 

miljöer 

Svensk praktskandal hade blivit 

axelryckning i Finland, 24.5.2021, 

Hufvudstadsbladet. 

"Hade han tagit färjan över till Helsingfors och 

köpt en kvinna på Eriksgatan hade det varit i hans 

fulla rätt, åtminstone lagligt sett. Moraliskt är det 

en annan sak.” 

"Hade han tagit färjan till Helsingfors 

och köpt en kvinna hade det varit i 

hans rätt, lagligt sett. Moraliskt är det 

annan sak”. 

En offentlig persons sexköp hade 

betraktats annorlunda i Finland. 

Finland inte 

lika strikt 

negativa till 

sexköp som i 

Sverige. 

Avvikelser 

från Sverige 

"Ihmiskaupan ehkäisyä ja torjuntaa 

pitää tehostaa myös Suomessa, 

6.4.2020, Helsingin Sanomat" 

Viranomaiset arvioivat ihmiskaupan riskien 

kasvaneen myös Suomessa. Työtä ihmiskaupan 

torjumiseksi onkin tehostettu. 

Viranomaiset arvioivat ihmiskaupan 

riskien kasvaneen Suomessa. Työtä 

ihmiskaupan torjumiseksi on 

tehostettu. 

Myndigheter: risk för ökad 

människohandel i Finland. 

Insatserna mot människohandel 

har intensifierats. 

Ökad risk för 

människohande

l i Finland. 

Ökat arbete 

mot detta. 

Arbetet mot 

sexhandel 

och 

stödåtgärder 

Koronavirus sammutti punaiset 

lyhdyt, ja seksityöntekijät 

ajautuivat entistäkin 

turvattomampiin olosuhteisiin, 

10.4.2020, Helsingin Sanomat 

"Koronavirus pelottaa monia, mutta 

seksityöntekijöillä se luo turvattomuutta ja tekee 

meistä entistäkin haavoittuvampia.” 

"Koronavirus pelottaa mutta 

seksityöntekijöillä se luo 

turvattomuutta ja tekee meistä 

haavoittuvampia." 

Coronaviruset: gör sexsäljare 

mer sårbara och skapar 

otrygghet. 

Coronaviruset 

inverkar 

negativt på 

sexsäljare 

Corona-

pandemins 

inverkan 

Finländsk lektor hade tonåring 

som sexslav, 3.6.2016, 

Hufvudstadsbladet 

"55-åringen är lektor vid Östra Finlands 

universitet, uppger Ilta-Sanomat och Iltalehti. Han 

höll sitt 14-åriga offer som sexslav i över tre år, 

från och med våren 2011. Lektorn greps i mitten 

av januari i år.” 

"55-åringen är lektor vid Östra 

Finlands universitet. Han höll sitt offer 

som sexslav i över tre år, från våren 

2011. Lektorn greps i mitten av januari 

i år.” 

Finlänsk universitetslektor höll 

tonåring som sexslav. 

Tonåring utsatt 

för sexhandel 

av finländsk 

universitetslekt

or 

Utsatthet + 

överraskand

e exempel 
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10.1. Utsatthet 

Ett tydligt tema som framgår av de finländska perspektiven är utsatthet. Utsattheten kan ta sig 

många uttryck. Artiklarna berättar bl.a. om fall av människohandel där unga, främst utländska 

flickor och kvinnor flyttat till Finland och därefter blivit indragna i sexförsäljning utan 

vetskap om att flytten skulle innebära detta. 

 

”En del av flickorna åker i väg i tron att de ska jobba som barnsköterskor men i Finland förs 

de till en lägenhet där jobbet består av att sälja sig till en outsinlig ström av män.” (Hällsten, 

2020). 

 

Detta är ett utdrag från Annika Hällstens (2020) artikel som publicerats i Hufvudstadsbladet. 

Artikeln berör polisen Kenneth Erikssons arbete. Kenneth Eriksson har länge arbetat med 

frågor som berör sexsäljande och berättar om sina erfarenheter av detta. Enligt honom är det 

inte ovanligt att en del av dem som säljer sex är kvinnor och flickor som lockats in i Finland i 

tron om att få arbete. Istället har de blivit tvingade att sälja sex och levt under fruktansvärda 

förhållanden. Kvinnor blir utsatta för trafficking, d.v.s. människohandel och förs till platser 

där det finns önskan om sexsäljande. Det här innebär att dessa kvinnor på detta vis flyttas till 

alla möjliga länder och hit hör också Finland. Hallickarna, d.v.s. personerna som styr 

sexhandeln kan dessutom locka personerna genom att erbjuda dem jobb som sedan inte finns. 

Det händer även att de bortförs mot sin vilja och därefter säljs. (Ugarte et. al., 2003, s. 

148˗149) Detta bekräftar att Kenneth Erikssons erfarenheter stämmer även enligt forskning. 

Ofta får hallickarna också den största delen av pengarna medan kvinnorna endast får en liten 

del, om ens något alls. Utsattheten kan också se ut på andra sätt. Det här berättar en person 

som Helsingin Sanomat valt att kalla Pamela. 

 

”Pamela kertoo, että hän päätyi seksityöntekijäksi, koska ei Suomeen saavuttuaan löytänyt 

laillista työtä. Jos saisin jonkun muun työn huomenna, lopettaisin heti” (Mac Dougall, 2017). 

 

Citatet är ett utdrag från David Mac Dougalls (2017) artikel som publicerats i Helsingin 

Sanomat. Artikeln berättar om ”Pamela” som kommer från Ghana och säljer sex, eftersom 

hon inte lyckats hitta lagligt arbete i Finland. Hon har dessutom varit i behov av pengar för att 

försörja familjen och har därför sett sexsäljandet som ett alternativ. I artikeln säger Pamela att 

hon inte skulle sälja sex om hon hade andra möjligheter.  
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Det här visar att sexsäljandet upplevs som den enda möjligheten att skapa ekonomiskt bättre 

tillgångar, vilket vittnar om en stark utsatthet. Faktum är också att kvinnor från flera olika 

platser i världen saknar potential att kunna uppehålla sig själva och sina familjemedlemmar 

och släktingar. Har man därtill en bristfällig eller ingen utbildning är sexsäljande därför oftast 

det mest lönsamma alternativet, (Månsson, 2018, s. 149) trots att detta inte är det man mest 

längtar efter att göra. Detta syns även i det som ”Pamela” säger när hon berättar att hon skulle 

göra annat arbete, ifall hon gavs möjlighet. Den här utsattheten som framgår förstärks 

dessutom ytterligare av det faktum att personerna som tvingats sälja sex ofta är fattiga och 

saknar kunskap om hur det nya landets samhällssystem fungerar. De har därför få möjligheter 

att klara sig på egen hand. 

 

”Käräjäoikeuden mukaan 19-vuotiaan naisen henkilökohtaiset olosuhteet, nuori ikä, 

rahattomuus ja passittomuus johtivat siihen, ettei hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin 

alistua seksuaaliseen hyväksikäyttöön.” (Kerkelä, 2017). 

 

Detta citat är ett utdrag från Lasse Kerkeläs (2017) artikel från Helsingin Sanomat. Artikeln 

berättar om en ung kvinna som tvingats sälja sex i olika städer i Finland. Citatet ovan lyfter 

fram att tingsrätten bedömt att kvinnan blivit offer för människohandel, eftersom hennes 

omständigheter, unga ålder, ekonomiskt svåra situation samt det faktum att hon saknat pass 

gjort det omöjligt för henne att försöka ta sig ur situationen. Det här visar också att 

människohandeln inte alltid behöver innehålla fysiskt våld eller fångenskap för att definieras 

som människohandel. De egna omständigheterna kan göra att det inte finns några alternativ än 

att stanna, även om man inte fysiskt sett hålls fången. Det finns många sätt att utöva kontroll 

och våld över en människa och detta gäller även i sexförsäljning. 

 

Enligt Dorchen A. Leidholdts (2003) studie är sexköp är en form av våld mot kvinnor. Enligt 

studien syns detta till att börja med i det faktum att många som säljer sex blivit utsatta för 

övergrepp i barndomen. Det finns även en ojämlikhet i det sociala, sexuella och ekonomiska 

maktförhållandet mellan de som köper sex och de som säljer och detta kan jämföras med 

makten mellan en vuxen och ett barn på så vis att det är ett avtal där mannens njutning är 

syftet. Det lyfts också fram att många som säljer sex dessutom blir våldtagna i det skede när 

de säljer sex. (Leidholdt, 2003, s. 172˗173)  
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”Edes poliisille ei välttämättä tehdä ilmoitusta, koska erityisesti prostituoidut saattavat pelätä 

joutuvansa itse ongelmiin toimintansa ilmi tulemisen kanssa. Ulkomaalaisilla 

seksityöntekijöillä voi lisäksi olla pelkoa mahdollisesta maasta karkotuksesta.” (Jokinen, 

2018).  

 

Detta är ett utdrag från Juho Jokinens (2018) artikel som publicerats i Helsingin Sanomat. 

Enligt citatet får polisen inte alltid kännedom om de som blivit utsatta för människohandel, 

eftersom dessa människors rädsla för att själva drabbas av problem kan vara mycket stor. 

Tidigare negativa erfarenheter kan leda till att man väljer att inte rapportera om brott som man 

blivit utsatt för. Det är inte säkert att polismyndigheten upplevs som en trygghet för alla 

människor, då människor kommer från olika länder där polisen kan agera på olika sätt. Enligt 

artikeln kan de utländska människor som säljer sex i Finland vara rädda för att bli utkastade ur 

landet. Det här skapar en slags dubbelutsatthet som förvärrar deras situation ännu mer. Deras 

möjligheter att ta sig ur situationen är därför mycket liten, då rädslan för att inte få stanna kvar 

i landet begränsar dem ännu mer. Det är inte heller alltid som dessa hjälpbehövande personer 

upplever att de fått den hjälp som de skulle behöva från myndigheter. 

 

Personer som har sålt sex har uppgett att de har upplevelser av dåligt bemötande samt 

negativa gensvar när de efterlyst stöd efter att de blivit utsatta för kriminella eller 

samhällsfarliga handlingar. Detta har sedan haft inverkan på benägenheten att göra 

anmälningar till polisen senare. (McCausland et. al., 2022, s. 188) McCauslands m.fl. studie 

(2022) stämmer således överens med det som citatet i artikeln ovan berättar, d.v.s. att tidigare 

negativa erfarenheter från myndigheter kan leda till att man inte vågar rapportera trots 

behovet av hjälp. Detta tyder på att det finns stora problem man bör arbeta med gällande den 

här aspekten. Kombinationen av tidigare negativa erfarenheter samt brist på kunskap om det 

nya landets system och myndighetsutövande kan leda till mycket negativa konsekvenser för 

hjälpbehövande.  Ett tema som också framgår av materialet är utsatthet i form av minderåriga 

som säljer sex, vilket i praktiken definieras som ett sexuellt utnyttjande mot ersättning.  

 

”RAHAA. Trendivaatteita. Yöpaikka. Tupakka. Alkoholia. Huumeita. Muun muassa näitä 

alaikäiset nuoret vaihtavat seksiin Helsingissä.” (Niemi, 2017). 
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Enligt detta citat från Liisa Niemis (2017) artikel som publicerats i Helsingin Sanomat 

använder en del minderåriga sex som ett sätt att få pengar, märkeskläder, alkohol, tobak, 

droger eller sovplats. Jonna Abelsson och Anna Hulusjös (2008, s. 34) studie visar att sex 

fungerar som ett sätt för minderåriga att skaffa sig ekonomiska medel, klädesplagg, 

berusningsmedel, föda och husrum. Ett allvarligt problem är även att de minderåriga inte 

alltid ser sexköpet och sexsäljandet som ett allvarligt problem (Sundelin, 2020, s. 20). Det är 

alltid svårt att hjälpa en person som inte vill ha hjälp. Ifall den som behöver hjälp är 

minderårig förstärks utmaningen i detta ytterligare. Detta p.g.a. att det blir desto viktigare att 

hitta rätt stödinsatser samtidigt som det också blir svårare med tanke på att det kan vara 

mycket svårt att övertyga en tonåring.  

 

Samtidigt har anställda vars arbete inte berör detta ämne särskilt uppgett att deras kunskap 

gällande hur man erbjuder understöd är bristfällig (Holmström et. al., 2019, s. 192). 

Avsaknaden av kännedom gör att professionella inte nödvändigtvis vet hur de ska bemöta den 

här typen av problematik, vilket är ett stort problem då detta gör att utsatta riskerar att inte bli 

hjälpta. En minderårig är dessutom mer utsatt i sig baserat på faktumet att hen är minderårig, 

då detta gör att denne befinner sig i en lägre maktposition i förhållande till den som köper sex. 

Många unga gör även detta i syfte att självskada. Det har även framgått att ungdomarnas 

känsla av självvärde ofta är mycket låg och att de därför kan uppleva sexsäljandet som den 

enda möjligheten att bli bekräftad och uppleva ett värde. (Abelsson & Hulusjö, 2008, 84) Det 

har även framgått av Holmström och Grönvalls studie (2019, s. 194) att ungdomar uppgett att 

en orsak till sexsäljandet är de är i behov av kontanta medel, att deras mående är psykiskt 

dåligt och att de vill minska ångest.  

 

Abelsson och Hulusjö berättar också att ett skadligt användande av berusningsmedel även är 

en av de mest förekommande orsakerna (Abelsson & Hulusjö, 2008, s. 79˗80). Detta är viktigt 

att komma ihåg när man diskuterar sexsäljandet som ett utbyte mot alkohol och/eller droger, 

eftersom detta gör utsattheten större. Samtidigt kan sexförsäljning i utbyte mot 

berusningsmedel även försvåras av det faktum att många som arbetar med droger upplever det 

svårt att samtala om sex tillsammans med sina klienter. Detta gäller även de som jobbar med 

personer som säljer sex och som ändå bortser från de svårigheter med berusningsmedel som 

kan finnas hos dessa klienter. (Heinälä, 1995, s. 133).  
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Det här är ett stort problem, eftersom detta kan leda till att ämnet undviks totalt p.g.a. 

skamkänslor vilket kan innebära att en stor del av problematiken som är grunden till 

problemet inte behandlas och att klienten inte får tillräcklig hjälp. Ett annat stort problem som 

lyfts fram i artikeln är att omgivningen avhåller sig från temat minderåriga som säljer sex 

(Sundelin 2020, s. 22). Mörkertalet unga som säljer sex kan därför vara större än vad man 

hittills känner till. 

 

”Aihe jää vähän pimentoon. Varmasti yksi syy on se, että asiasta ei hirveästi kysytä nuorilta. 

Teema voi olla vähän ahdistava, kun puhutaan alaikäisistä, Kirsi Porras sanoo.” (Niemi, 

2017). 

 

I detta citat från samma artikel säger Kirsi Porras att ämnet i sig är ganska dolt och att orsaken 

säkert beror på att man sällan behandlat ämnet tillsammans med ungdomar. Ämnet kan 

dessutom kännas obehagligt när det handlar om minderåriga. Det här är något av det mest 

problematiska, då åsidosättandet av ämnet från gemene man gör att avsaknaden av kännedom 

består och stigmatiseringen hålls likadan (Sundelin, 2020, s. 22). I utsattheten som drabbar 

minderåriga nämns i en artikel även minderåriga som blir offer för människohandel för 

sexuella ändamål. Enligt den här artikeln drabbar detta främst s.k. ”hatkaajat”, vilket syftar på 

minderåriga ungdomar som placerats utanför hemmet och som sedan rymt. Dessa minderåriga 

kan sedan hamna i sexförsäljning för att klara sig på egen hand. Detta kan sedan föra dem in i 

en svår spiral av människohandel som de har svårt att ta sig ur. 

 

”Erityinen riskiryhmä ovat niin sanotut ”hatkaajat” eli kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja 

nuoret, jotka ovat karanneet sijaishuoltopaikastaan tai laitoksesta. Osa nuorista kärsii 

päihderiippuvuudesta.” (Teittinen, 2019). 

 

Citatet ovan är hämtat från Petteri Teittinens (2019) artikel i Helsingin Sanomat. Enligt 

artikeln är de minderåriga som är i den främsta riskzonen ungdomar som rymt från 

placeringshem och anstalter. En del av dessa ungdomar lider av missbruksproblem. Den här 

formen av utsatthet är extra stark, då det faktum att ungdomarna har blivit placerade i sig 

innebär en extra sårbarhet.  
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Ifall ungdomen sedan rymmer från den plats som är tänkt att ska vara trygg växer sårbarheten, 

eftersom dessa ungdomar sällan har någonstans att vända sig till och blir därför tvungna att 

försörja sig på något sätt, där sexförsäljning kan betraktas som ett alternativ. Enligt Minna 

Seikkula (2019, s. 80) förekommer det tecken från tidigare på att ungdomar som flyr från 

anstalter i synnerhet har en fallenhet för att bli föremål för sex mot ersättning. Detta är ett 

stort problem, eftersom det faktum att dessa ungdomar rymt kan göra dem svåra att hitta. 

Därför är risken stor för att ungdomarna råkar mycket illa ut innan man hinner införa 

stödåtgärder. Ett stort problem är också att dessa ungdomar inte känner förtroende för vuxna, 

då deras tidigare upplevelser kan vara att vuxna övergivit dem. Detta gör att det kan vara ännu 

svårare att nå ut till de unga och stödja dem, eftersom de känner motvilja inför att få stöd 

samtidigt som de inte känner det förtroende som är nödvändigt för att ha möjlighet till stöd. 

(Sundelin, 2020, s. 26) 

 

Sexförsäljningen beskrivs här som s.k. ”survival sex”, d.v.s. sex för överlevnad. Mycket 

handlar om att man inte kan täcka hyresavgiften på andra sätt än genom att erbjuda sin kropp. 

(Abelsson & Hulusjö, 2008, s. 82). Ungdomar som rymt från anstalter är i behov av 

utrymmen för sömn och mat, vilket kan skapa en sårbarhet inför att sälja sex (Seikkula et. al., 

2019, s. 84). Detta kan bli en aspekt som utnyttjas av vuxna personer, eftersom vuxna känner 

till detta och vet att den minderåriga inte har något annat val. 

 

10.2. Självständiga aktörer 

En tydlig kategori som också framgår av de finländska artiklarna är artiklar om personer som 

själva valt att sälja sex och som betraktar sexsäljandet som ett yrke bland andra. Därför har 

jag valt att kalla den här kategorin ”självständiga aktörer”, eftersom dessa personer ser sig 

som självständiga. Iia Salmi som intervjuats av Hufvudstadsbladet berättar ändå att hon helst 

inte vill berätta för sin mormor att hon jobbar med att sälja pornografiskt material, vilket visar 

att ämnet är stigmatiserat trots att man själv valt att sälja sex. Salmi beskriver i citatet nedan 

att hon ser sitt säljande av pornografiskt material som ett sätt att uttrycka självständighet. 

  

”För mig har sexarbete alltid varit en möjlighet att bestämma över mitt eget liv. Det är något 

som jag alltid har beundrat. Jag tycker att det är väldigt häftigt. ” (Broborn, 2021). 

 

Detta är ett citat hämtat från Sandra Broborns (2021) artikel från Hufvudstadsbladet.  
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Iia Salmi berättar i citat att Onlyfans är ett sätt för henne att fatta egna beslut samt att hon 

alltid sett upp till ”sexarbete”. Sexsäljandet upplevs alltså enligt henne som ett sätt att ta 

kontroll och makt över sitt eget liv och som att detta stärker den egna identiteten. 

 

”Valtahan on minulla. Mulla on aina ollut valta päättää, mitä palveluita tarjoan, kenelle ja 

millä hinnalla.” (Sarhimaa, 2017).  

 

Jutta Sarhimaas (2017) artikel från Helsingin Sanomat berättar om samma tema. I den här 

artikeln berättar ”Mia” om hur hon ser på sitt val att sälja sex. ”Mia” berättar att hon alltid 

haft makt att själv bestämma vilka slags tjänster hon erbjuder, till vem hon säljer sex samt 

vilka priser som gäller. Det här visar att sexsäljandet i det här sammanhanget innefattar egna 

beslut och egen makt. Detta är även en aspekt som framgår av olika studier. Enligt den här 

studien är en synlig krets de som fungerar som yrkesmänniskor. Dessa förtjänar sin inkomst 

på sexförsäljning och känner sig som sexarbetare. (Kontula, 2008, s. 42) De ser sig därmed 

inte som utsatta, eftersom de själva valt att sälja sex. 

 

”Mias” kommentar om att makten är hennes egen visar att sexsäljandet i detta fall fungerar 

som ett självvalt arbete. Detta går alltså tvärtemot de upplevelser av utsatthet som andra 

artiklar berättat om att sker i samband med sexförsäljning. Det är därmed tydligt att 

sexsäljande förekommer både under frivilliga och ofrivilliga och hemska omständigheter, 

vilket gör att perspektiven på sexförsäljning varierar väldigt mycket. Den stora variationen 

mellan dessa två perspektiv gör att det överlag kan vara svårt för allmänheten att förhålla sig 

till ämnet, då perspektiven som ges står mycket emot varandra. En intervjuad person som 

kallas Maria berättar i en artikel om sin frustration över att sexförsäljning enligt henne alltid 

delas in i två läger. Enligt ”Maria” ser sexsäljandet ut på följande sätt: Antingen är man en 

otroligt lycklig och frivillig sexarbetare eller så är man ett hjälplöst offer. 

 

”MARIAA ärsyttää erityisesti se, että seksityöstä puhuessa kaksi myyttiä nousee jatkuvasti 

esiin: joko seksityöläinen on superonnellinen seksinrakastaja tai sitten hänet on pakotettu 

työhön” (Parikka, 2020). 

 

Detta är ett citat hämtat ur Valtteri Parikkas (2020) artikel som publicerats i Helsingin 

Sanomat.  
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Artikeln berättar bl.a. om ”Maria” som säljer sex. ”Maria” berättar att det är irriterande att de 

som säljer sex antingen ses som hjälplösa offer eller som otroligt lyckliga sexälskare. ”Maria” 

säljer sex av egen vilja men lyfter fram att det är problematiskt att sexsäljande delas in i två 

motsatta grupper. Det är därför mycket viktigt att komma ihåg nyanserna som finns i 

sexförsäljning, eftersom sexförsäljning kan se ut på många olika sätt. Susanne Thorbek (2003, 

s. 16–17) säger att omständigheterna runt sexsäljandet varierar så pass mycket att en del 

allmänna slutsatser är tveksamma och att det är problematiskt att betrakta alla utländska 

människor som säljer sex som slavar för koppleri eller människohandel.  

 

Detta eftersom det inte enbart ser ut så. För att kunna göra detta måste man se hela bilden och 

det gör man inte alltid nödvändigtvis genom att enbart tänka i två fack. Nyanserna och 

gråzonerna mellan frivilligt och ofrivilligt sexsäljande kan samtidigt vara många och se olika 

ut. Det kan därför finnas en viss problematik att enbart tänka ur två synvinklar, eftersom detta 

kan göra att andra väsentliga perspektiv göms. Förutom att indelningen av sexförsäljning i 

endast två kategorier är väldigt ensidig är den också problematisk på andra sätt. Hur tänker 

man t.ex. i de fall där sexförsäljningen inte är påtvingad men t.ex. ett resultat av sexuellt 

utnyttjande? 60 % av personer av kvinnligt kön som sålt sex i gatumiljöer har berättat att de 

blivit sexuellt utnyttjade som barn och ungdomar och 70 % av dessa har bedömt att de 

sexuella utnyttjandena påverkat att de börjat sälja sex (Silbert & Pines, 1982, 1983, refererad i 

Månsson, 2018, s. 139).  I sådana situationer är sexförsäljningen inte nödvändigtvis påtvingad 

men den som säljer sex är sannolikt inte ”lycklig” och ”självständig”.  

 

En person i den här situationen är sannolikt i stort behov av stöd men det kan också vara svårt 

att nå ut till denne. Hur bemöter en myndighetsperson en person som säljer sex ifall bilden av 

sexsäljare antingen är ”människohandelsoffer” eller ”självständig och lycklig aktör”, ifall den 

klassiska bilden inte stämmer överens med personen man har framför sig?  Detta kan göra att 

det blir svårt för t.ex. sociala myndigheter att arbeta med sexsäljarna ifall infallsvinkeln på 

sexsäljares situation är för ensidig. Sexförsäljning är mångsidigt och sexsäljare går inte att 

dela in i en enda homogen grupp, eftersom deras omständigheter och situationer varierar.  

Sex beskrivs även användas som ett sätt att behandla ångest samt i syfte att hindra kritiska 

funderingar och känslor. En ringa självkänsla och självförtröstan samt förakt mot sig själv har 

uppgetts också överensstämma med att använda sex i syfte att självskada. (Fredlund et. al., 

2020, s. 900–901)  
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Sex mot ersättning kan användas som ett sådant sexuellt självskadebeteende, vilket andra 

studier också berättat om. Enligt Lisa A. Kramers (2004, s. 194) studie har flera sexsäljare 

uppgett försvagad självkänsla efter att de börjat sälja sex. Dessa personer är därför sannolikt 

inte lyckliga i sitt sexsäljande utan gör det snarare för att hantera känslor av obehag och 

självhat. Aspekter som dessa är viktiga att beakta för att alla sexsäljare ska ges det stöd som 

behövs och som passar deras specifika situation så att de blir bemötta på rätt sätt. 

 

10.3. Kritik mot sexköpsförbud 

En annan kategori som framgår av artiklarna relaterat är kritik mot sexköpsförbud. Artiklarna 

i den här kategorin kritiserar synen på sexköp och sexsäljande som enbart en form av utsatthet 

och tvång och lyfter de också fram att sexsäljandet kan fungera som ett aktörskap. En annan 

kritik som lyfts fram i den här diskussionen är att ett sexköpsförbud inte nödvändigtvis 

förbättrar situationen för människohandelsoffer och övriga utsatta. En sociolog som studerat 

detta ämne närmare lyfter fram att ett totalförbud mot sexköp snarare leder till negativa 

följder för sexsäljandets offer. Undersökningen har bl.a. visar att de som säljer sex p.g.a. 

förbudet mot sexköp blir mer utsatta för hot samt att de riskerar att inte få bo kvar i sina 

bostäder samt att förhållandet till polisen blir sämre.  

 

”I sin forskning har hon funnit belägg för att sexköpsförbud får konsekvenser i form av bland 

annat högre risk för våld, vräkning och utvisning samt försämrade relationer till polisen.” 

(Häggman, 2019).  

 

Citatet kommer från Fredrik Häggmans (2019) artikel i Hufvudstadsbladet. Citatet här är 

intressant, eftersom detta verkar vara totalt motsatt till vad en del andra undersökningar lyft 

fram. Janice G. Raymond (2003, s. 321) lyfter däremot fram att ett lagliggörande av 

sexförsäljning inte säkrar kvinnorna som säljer sex utan enbart de som köper sex. Enligt den 

här synen är ett lagliggörande alltså inte heller ett säkert alternativ. Ett annat perspektiv som 

också synliggörs i kritiken mot sexköpsförbudet är lagens följder. Petteri Tuohinen (2016) 

lyfter i en av Helsingin Sanomats artiklar fram att förbudet mot sexköp inte ger fantastiska 

resultat eller förändrar omfattningen.  
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”Viime vuonna julkaistu tutkimusraportti kuitenkin esitti, ettei prostituution vähenemisestä 

ole vankkaa näyttöä. Raportin mukaan seksin ostokiellolla ei välttämättä ole ollut oletettuja 

vaikutuksia.” (Tuohinen, 2016).   

 

I artikeln har man intervjuat en norsk kvinna som sålt sex. Man lyfter också fram en rapport 

som har gjorts i Norge och Sverige. Rapporten har undersökt vilka följder sexköpsförbudet 

haft i praktiken. Enligt rapporten och den intervjuade personen har förbuden mot sexköp inte 

inneburit förbättringar. Detta har inte minskat antalet sexköpare och har inte heller förbättrat 

sexsäljarnas omständigheter. Detta är även en aspekt som tagits upp av Jay Levy. Enligt Levy 

(2015, s. 230) saknas säkra belägg för att Sveriges kriminalisering lett till att graden av 

sexförsäljning sjunkit sedan kriminaliseringen blev ett faktum. Levy (2015, s. 230) säger 

vidare att lagstiftningen och riktlinjerna har medfört att det blivit mer riskfyllt och 

komplicerat att sälja sex, särskilt för de mest utsatta personerna som säljer sex och för de som 

arbetar i gatumiljöer. Det finns alltså belägg för att en kriminalisering inte enbart haft de 

positiva effekter som man önskat utan att detta skadat de som säljer sex. Samtidigt kan man 

inte förmoda att handlingsmönstret som förklarar sexförsäljning lagligt men som inte förmår 

eliminera stämplingen garanterar fullständig handlingskraft (Bettio et. al., 2017, s. 18). Vad är 

då det rätta sättet att gå till väga ifall olika röster säger motsatta saker? De olika 

ståndpunkterna som lyfts fram visar att det förhållningssättet till ämnet är komplext, eftersom 

det finns många faktorer som bör tas i beaktande.  

 

Man anser i diskussionen om kritiken mot sexköpsförbud också att synen på sexköp och 

sexsäljande som ett förtryck är en förlegad syn som behöver få nya perspektiv. Detta har bl.a. 

Tanja von Knorring diskuterat: 

 

”von Knorring påpekar att det finns många som sexarbetar frivilligt och att det blir helt fel 

att tala om alla som offer. Dessutom är inte alla som säljer sex kvinnor.” (Strömberg, 2020). 

 

Detta är ett citat från Emma Strömbergs (2020) artikel i Hufvudstadsbladet. Tanja von 

Knorring har enligt artikeln valt att lämna Svenska Folkpartiet efter att de uttalat en önskan 

om att införa förbud mot sexköp i Finland. Enligt henne är det här ett gammalmodigt synsätt. 

Von Knorring säger vidare att ett totalförbud stämplar alla sexsäljare som offer samt att det 

utelämnar de personer som själva vill sälja sex. Hon lyfter också fram att det finns andra än 

kvinnor som säljer sex.  
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Här nämner hon både män och transpersoner och att de ofta lämnas utanför kontexten när 

diskussioner om sexförsäljning förs. I nästan alla artiklar talar man om kvinnor som den 

säljande parten och män som den köpande. Det faktum att den främsta diskussionen om 

sexsäljande berör kvinnor som säljer sex och män som köper baserar sig på aspekten att detta 

är det främsta sexsäljande som kommer till uttryck. Män och transpersoners sexsäljande 

verkar vara ett ganska dolt fenomen. Enligt Levy (2015, s. 225) döljs sexförsäljning bland 

män och HBTQ-personer av en syn på sexförsäljning som en form av mäns våld mot kvinnor.  

 

Detta är problematiskt på många sätt, eftersom synen på sexköp och sexsäljande som ett 

heterosexuellt fenomen är ett riktat fokus som riskerar att osynliggöra övrigas erfarenheter 

och perspektiv på ämnet. Detta kan också innebära att utsattheten bland dessa personer som 

säljer sex glöms bort. Diskuterar man t.ex. minderåriga som blir sexuellt utnyttjade mot 

ersättning är andelen pojkar rätt osynlig. Den har t.ex. framgått att professionella haft fler 

föraningar om att flickor säljer sex mot ersättning än att pojkar gör detta (Abelsson & 

Hulusjö, 2008, s. 14). Detta kan innebära flera negativa konsekvenser och kan leda till att alla 

personer som behöver hjälp inte får den hjälp som de behöver. 

 

10.4. Exempel från andra länder 

En kategori som också framgår av artiklarna är exempel från andra länder. Dessa artiklar 

berättar och ger information om bl.a. hur lagstiftningen kring sexköp och sexsäljande ser ut i 

länder utanför Finland samt vilka konsekvenser detta har fått utomlands. En del artiklar 

berättar också om fall av sexköp utomlands där olika personer blivit dömda för sexköp. Andra 

artiklar ger exempel på hur sexsäljandet tar sig uttryck i andra länder där sexköp och 

sexsäljande är lagligt och hur detta påverkat den allmänna attityden. Ett land som lyfts fram i 

diskussionen om sexköp och sexsäljande i andra länder är Frankrike. Frankrike har likt 

Sverige infört ett totalförbud mot sexköp medan sexsäljande fortfarande är lagligt. Skribenten 

har lyft fram att Frankrike har motiverat detta med följande: 

 

”Den här lagen är livsviktig för att vi ska komma bort från tanken att det är normalt att köpa 

en annan människas kropp, säger kvinnan bakom lagen, socialisten Maud Olivier.” (TT-

FNB-AFP 2016).  
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Nyhetsbyrån TT-FNB-AFP (2016) har skrivit artikeln. Artikeln har publicerats i 

Hufvudstadsbladet. Enligt citatet baserar Frankrikes beslut sig på att Frankrike betraktar 

sexköp som en handling som kränker en annan människa och den här människans värde. 

Frankrike har därmed följt en liknande modell som Sverige.  

 

”YLI 40 000 hollantilaista on allekirjoittanut Hollannissa vetoomuksen, jossa vaaditaan 

seksin ostamisen kriminalisointia”. (Tuohinen, 2019).  

 

Enligt Petteri Tuohinens (2019) artikel i Helsingin Sanomat har över 40 000 människor som 

är bosatta i Nederländerna skrivit på ett förslag om att kriminalisera sexköp. Det är tydligt att 

det finns ett intresse att reflektera över vilka regler som gäller i andra länder och hur man 

betraktar sexförsäljning utanför Finland. Intresset för detta kan tyda på att det också finns en 

vilja att se till andra länders förhållningssätt för att jämföra detta till det egna landet. Detta är 

ganska naturligt, då ämnet i sig inte är enkelt. 

 

10.5. Sexköpsförbudets nödvändighet 

En kategori som också framgår av artiklarna och som ställs i motsats till den kritik mot 

sexköp som har framförts är sexköpsförbudets nödvändighet. Det finns även argument som 

talar för att en kriminalisering är nödvändig. I argumenten för en kriminalisering lyfts bl.a. 

attitydförändring fram. Man lyfter fram att en kriminalisering av sexköp kommer att leda till 

att färre människor vill köpa sex, då en negativ lagstiftning kommer att inverka på människors 

förhållningssätt och minska viljan att köpa sex. Ett motargument som ofta används är att ett 

förbud har lett till att dilemman bland sexsäljare ökat samt att det inte finns trovärdiga bevis 

för att förbudet av sexköp har lett till avtagande av efterfrågan (Levy, 2015, s. 225–226). Vad 

gäller minskad efterfrågan efter ett förbud argumenteras följande: 

 

”Men en kriminalisering förändrar attityderna. I Sverige ställer sig 80 procent av 

befolkningen negativt till sexköp och godkänner det inte. Lagstiftningen har förändrat 

attityderna mycket och åtnjuter stor acceptans.” (Bäck, 2019).  

 

I citatet från Jenny Bäcks (2019) artikel i Hufvudstadsbladet artikel används Sveriges 

lagstiftning som ett exempel på att kriminalisering förändrat attityder.  
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För att kunna se effekterna av kriminaliseringen är det viktigt att jämföra till vad som blivit 

undersökt i ett land som har kriminaliserat sexköp. I en studie (Svedin et. al., 2012, s. 5) som 

gjorts i Sverige lyftes det fram att de flesta deltagare ställde sig negativa till sexköp och ansåg 

att sexsäljande är ett uttryck för bristfälliga levnadsomständigheter, även om man också ansåg 

att det även fanns undantag. Enligt samma studie (Svedin et. al., 2012, s. 16) har andelen köp 

av sexuella handlingar blivit färre sedan kriminaliseringen av sexköp införts.  

 

Kriminaliseringen av köp av sexuella handlingar började gälla 1.1.1999 (Brb 6 kap. 11 §, 

refererad i Svedin et. al., 2012, s. 16). Därför kan man även anta att attityderna och 

förhållningssätten hunnit formas länge, vilket kan peka på ett visst förhållningssätt till 

sexförsäljning idag. Det är möjligt att betrakta underlaget för Sveriges sexköpslagstiftning 

som att detta inte har omformats så mycket. Benägenheten till att underlaget för 

lagsstiftningen blivit något mindre och det faktum att omfattningen för underlaget varierar 

bland populationen kan ändå tyda på att satsningar och inflytande på förhållningssätt är 

nödvändiga (Svedin et. al., 2012, s. 16).  

 

Det att lagstiftning påverkar många faktorer är också något som berörts av Janice G. 

Raymond (2003, s. 316–317) lyfter här fram att en legalisering av sexförsäljning blir en 

present till hallickarna och något som dessa drar nytta av. Legaliseringen hjälper inte de som 

säljer sex utan snarare organisatörerna, då de får lättare att verka, vilket inte hjälper 

kvinnorna. Ett av de skäl som nämns som orsak för att avkriminalisera och göra 

sexförsäljning lagligt är att man genom detta lättare ska kunna erbjuda hjälp till 

invandrarkvinnor som blivit förda hit i syfte att sälja sex. Det här har inte visat sig fungera så 

bra, då 80 % av sexsäljande kvinnor i Nederländerna har hämtats från andra länder. Det har 

dessutom visat sig att hallickar drar nytta av att sexförsäljning är lagligt genom att guida 

kvinnorna att presentera sig själva som att de är ”migrerande sexarbetare” som säljer sex av 

egen vilja. (Raymond, 2003, s. 316–317) 

 

Trots att detta alltså inte är fallet kan det se ut så för omgivningen. Denna aspekt har även 

nämnts i flera av de artiklar som mitt material grundar sig på. Enligt de perspektiv som lyfts 

fram verkar det som att varken kriminalisering eller legalisering är det bästa alternativet, då 

båda förhållningssätten innebär negativa konsekvenser i någon mån. Olika studier som utförts 

verkar även tala emot varandra, eftersom de lyfter fram olika resultat där kriminalisering i det 

ena fallet lyfts fram som positivt medan en annan undersökning visar motsatsen.  
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Perspektiven är därmed komplexa och det är tydligt att man är oense om vad som är det bästa 

sättet att gå till väga. 

 

10.6. Dolda miljöer 

En annan kategori som framgår av analysen är den kategori som jag valt att kalla ”dolda 

miljöer”. Jag har valt att kalla kategorin ”dolda miljöer”, eftersom artiklarna som berättar om 

detta lyfter fram sexförsäljning som sker på platser och vid tillfällen där det inte är tydligt att 

det är sexförsäljning som pågår. Sexförsäljningen sker snarare under täckmantel av någon 

annan form av verksamhet, såsom på massageställen, restauranger, internet och i lägenheter. 

 

”Osa seksuaalipalveluja myyvistä naisista oli kielitaidottomia ja täysin riippuvaisia 

’Madamesta’ Suomessa oleskellessaan. Hierontaa mainostettiin nettisivustolla, joka oli 

tarkoitettu seksikontaktien sopimiseen.” (Varpula, 2019). 

 

Citatet är ett utdrag ur Salla Varpulas (2019) artikel i Helsingin Sanomat. Citatet och artikeln 

berättar om sexförsäljning som pågått i en massagesalong under flera år.  

Enligt artikeln har de personer som arbetat på massagesalongen varit helt beroende av 

salongens ägare, som dessutom skött kontakten och förmedlandet av sexkontakterna. En del 

av personerna som sålde sex kunde heller inga språk. Detta har gjort dessa personer extra 

utsatta, då de inte heller inte nödvändigtvis blivit införstådda med att de skulle sälja sexuella 

handlingar. Sexförsäljning på thaimassagesalonger verkar inte vara ett totalt obekant fenomen 

enligt forskning. Enligt en studie (Monk-Turner & Turner, 2017, s. 65) kan det mycket väl 

hända att den som utför massagen erbjuder kunden en sexuell tjänst, varefter beloppet kan 

överläggas. Enligt den analys som jag utfört verkar det som att detta är relativt vanligt även i 

Finland och Sverige, då särskilt thaimassagesalonger nämnts som en central plats där 

sexförsäljning förekommit. Enligt polisen finns det ett par hundra thaimassagesalonger i 

Finland, i vilka man haft föraningar om att sexförsäljning pågår (Niemi & Aaltonen, 2013, s. 

61). Fenomenet sexförsäljning i dessa verksamheter verkar förekomma relativt frekvent enligt 

vad både de finländska och sverigesvenska artiklarna visar. Ändå är detta inte nödvändigtvis 

något som allmänheten känner till med tanke på att försäljningen sker under en annan 

verksamhet, d.v.s. massage.  
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Samtidigt tyder de många exemplen på den här formen av sexförsäljning att detta ändå inte 

kan vara helt obekant för omgivningen, även om ämnet kanske inte talas om högt.  En annan 

dold miljö som har uppmärksammats är sexförsäljning som pågått i uthyrda lägenheter. Den 

här typen av sexförsäljning är i synnerhet dold, eftersom det är svårt att upptäcka 

sexförsäljning då lägenheten hyrts ut, vilket gör att det kan vara svårt att veta vad bostaden 

exakt används till. 

  

”Kyse on siitä, että lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja asuntoja Helsingin keskustassa 

ja Vantaalla on poliisin epäilyjen mukaan tietoisesti vuokrattu lähinnä ulkomaalaisten 

prostituoitujen käyttöön.” (Bäckgren, 2021).  

 

Citatet ovan härstammar från Noona Bäckgrens (2021) artikel i Helsingin Sanomat. Enligt 

artikeln har polisen upptäckt att det pågått sexförsäljning i lägenheter för korttidsboende som 

hyrts ut i Helsingfors centrum, Vanda och Åbo. Lägenheterna har hyrts ut till utländska 

personer som använt lägenheterna för sexförsäljning. Enligt polisen har sexförsäljningen rört 

sig om koppleriverksamhet som pågått mellan 2018 och 2020. Polisen har spårat upp 

sexförsäljningen baserat på att de upptäckt att samma lägenheter varit aktuella i olika fall av 

sexförsäljning. Polisen Kenneth Eriksson säger att det lönar sig för allmänheten att vara 

uppmärksamma på till vem hen kan hyra ut lägenheten lagligt sett. Detta eftersom det vid 

oaktsamhet plötsligt kan finnas risk för att ens lägenhet blir föremål för bordellverksamhet. I 

Finland finns det ytterligare en problematisk aspekt i den här typen av sexförsäljning. 

Problem kan uppstå baserat på det faktum att det är lagligt att sälja och köpa sex under 

frivilliga omständigheter. Ifall en person frivilligt vill använda sin lägenhet som 

sexförsäljning är detta i sig alltså inte fel och därmed är sexförsäljningen inte olaglig.  

 

Problemet som kan uppstå är att utomstående inte alltid känner till ifall sexförsäljningen sker 

frivilligt eller inte. Därför kan det inträffa situationer där utomstående kontaktar polisen 

angående detta, trots att den sexförsäljning som pågår inte är olaglig. Det här kan av 

förklarliga skäl sätta den som säljer sex i en obehaglig position, där polisen kontaktas trots att 

det som hänt inte är kriminellt. Det här är en utmaning som inte har fått en lösning, då varken 

allmänheten eller polisen direkt kan veta huruvida den sexförsäljning som pågår är laglig eller 

inte. Därmed kan man därför heller inte utgå från att all lägenhetsrelaterad sexförsäljning är 

frivillig och inte heller från motsatsen.  
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Koppleriverksamheter kan p.g.a. detta få en sexförsäljning som pågår att se frivillig ut, trots 

att det som sker är något helt annat. Detta gör det också svårt för polisen att arbeta med den 

här problematiken. 

 

10.7. Avvikelser från Sverige 

En kategori som jag också tydligt kunde urskilja från det finländska materialet var jämförelser 

med Sverige och sverigesvenska perspektiv på sexsäljande. Dessa artiklar har bl.a. lyft fram 

hur situationen angående sexförsäljning sett ut i Sverige samt hur detta avviker från den 

finländska kontexten. Det här fann jag extra intressant, då min egen avhandling specifikt 

syftat till att jämföra Finlands och Sveriges perspektiv. En aspekt som t.ex. har jämförts är 

sexsäljandet som sker på gatorna i Finland och Sverige. 

 

”Eriksson arvelee, että erot Suomen ja Ruotsin välillä näkyvät etenkin katuprostituutiossa. 

”Ruotsissa katuprostituutio on ollut näkyvää ja se on ollut iso ongelma. Meillä on vain 

kourallinen prostituoituja kaduilla. Se on Ruotsiin verrattuna pieni määrä vain.” (Berg, 

2016).  

 

Detta är hämtat från Antti Bergs (2016) artikel i Helsingin Sanomat år 2016. Enligt polisen 

Kenneth Eriksson sker sexsäljandet i Finland inte i lika stor utsträckning på gatorna medan 

detta är vanligare i Sverige. I Finland är det endast ett litet antal människor som säljer sex på 

gatorna, säger Eriksson. I Sverige har detta däremot länge pågått. Artikeln berättar även om 

Air bnb-lägenheternas inverkan på sexförsäljningen i Finland. I Sverige har det skrivits 

många artiklar om sexförsäljning som sker i uthyrda andrahandslägenheter och på air bnb-

boenden. Enligt Eriksson har de allt mer förekommande air bnb-boendena inte förflyttat 

sexförsäljningen nämnvärt i Finland. 

 

”Tällaista se on ollut Helsingissä koko ajan vuodesta 2000 lähtien, ei tässä meille mitään 

uutta ole”, kertoo rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin poliisin vakavan 

rikollisuuden yksiköstä.” (Berg, 2016).  

 

Eriksson säger i ovanstående citat från samma artikel att sexförsäljningen i Helsingfors har 

sett ut så här sedan 2000-talet. Det att sexförsäljning pågår i uthyrda lägenheter är inget nytt 

enligt honom, vilket tyder på en liten skillnad mellan Finland och Sverige.  



 

 49 

 

Vad det beror på att sexförsäljningen verkar se annorlunda ut i Finland är intressant. I Sverige 

har Malmskillnadsgatan i Stockholm traditionellt sett förknippats med gatusexhandel 

(Neuding, 2021) medan det inte riktigt finns en motsvarighet i Finland. Alexis Kivi-gatan i 

Helsingfors nämns förvisso som en gata där sexhandel har förekommit (Bäckgren, 2017) men 

gatan är inte lika känd för sexhandelsverksamhet som Malmskillnadsgatan i Stockholm.  

 

Det är inte omöjligt att en sådan aspekt även inverkar på i vilka miljöer och under hurdana 

omständigheter sexförsäljningen sker. En annan intressant jämförelse syns i ett exempel från 

Peter Al Fakirs artikel (2021) i Hufvudstadsbladet. Artikeln är en krönika, där skribenten 

skriver om sina tankar om den kände tv-profilen Paolo Robertos sexköp i Sverige.  

Skribenten skriver att Paolo Robertos sexköp blev en stor skandal i Sverige och fick stora 

konsekvenser. Skribenten reflekterar sedan över vilka följder en känd persons köp av sexuella 

handlingar hade fått i Finland. Följande citat är ett utdrag från Peter Al Fakirs (2021) artikel i 

Hufvudstadsbladet. 

 

”Hade han tagit färjan över till Helsingfors och köpt en kvinna på Eriksgatan hade det varit i 

hans fulla rätt, åtminstone lagligt sett. Moraliskt är det en annan sak.” (Al Fakir, 2021). 

 

I citatet skriver skribenten att ifall Paolo Roberto hade köpt sex i Finland hade detta inte 

bemötts likadant som i Sverige. Det hade ansetts acceptabelt lagligt sett, vilket eventuellt 

kunnat innebära att allmänheten inte heller sett på händelsen med samma avsmak. Det här är 

förstås svårt att veta, då händelsen inte ägt rum i Finland. Det är inte säkert att den finländska 

allmänheten hade förhållit sig lugna till Paolos sexköp men det är intressant att reflektera 

kring scenariot, eftersom Finlands juridik inte begränsar sexköp mer än sexköp av en 

minderårig eller ett människohandelsoffer (Lag om erbjudande av ersättning för sexuell 

handling mot ung person 743/2006), (Lag om utnyttjande av person som är föremål för 

sexhandel 384/2015). Ländernas olika lagstiftningar skulle därför kunna ha en tydlig inverkan 

på befolkningens förhållningssätt, vilket t.ex. skulle kunna göra finländare mer neutralt 

inställda till sexköp. Eftersom köp av sexuella handlingar varit kriminaliserat i Sverige sedan 

1999 har allmänhetens attityder kunnat formas under lång tid. Därför är det inte svårt att 

förstå att svenska medborgare är mer negativa till sexköp.  

 



 

 50 

 

Carl Göran Svedin m.fl. (Svedin et. al, 2012, s. 5) studie visar att de flesta svenskar inte 

understöder köp av sexuella handlingar. Det faktum att köpen av sexuella handlingar har 

avtagit betraktas för det mesta vara evidens på att lagstiftningen angående köp av sexuella 

handlingar haft verkan. (SOU 2010:49, refererad i Svedin et. al., 2012, s. 16). En djupgående 

undersökning av finländares attityder till sexköp vore därför intressant att göra för att se ifall 

resultaten skulle se annorlunda ut. Etiken kring sexförsäljning är överlag mycket komplicerad 

och det finns inte en utmärkande etik gällande detta (Lindqvist, 1995, s. 50). Detta kan också 

göra det svårt att förhålla sig till ämnet, särskilt i de fall där det inte en finns lagstiftning som 

antingen strikt begränsar eller frisläpper sexköp eller sexsäljande. 

 

10.8. Arbetet mot sexhandel och stödåtgärder 

En kategori som även framgår av materialet som jag analyserat är det arbete som görs för att 

motarbeta sexhandel och stödåtgärder som man riktar till de som fallit offer för detta. Här 

framgår också uppmaningar om att arbetet mot sexhandel bör intensifieras och att fler resurser 

behövs.  

 

”Viranomaiset arvioivat ihmiskaupan riskien kasvaneen myös Suomessa. Työtä ihmiskaupan 

torjumiseksi onkin tehostettu.” (Roth & Kähkönen, 2022).   

 

Citatet ovan kommer från Venla Roth och Jari Kähkönens (2022) artikel. Artikeln har 

publicerats i Helsingin Sanomat. Artikeln berättar att antalet offer för människohandel har 

ökat allt mer och att hjälp- och stödinsatserna måste bli fler. Citatet visar att myndigheter 

bedömer att risken för människohandel växer också i Finland. Detta särskilt i samband med 

kriget i Ukraina, eftersom kriget försätter människor i utsatta och riskfyllda situationer som 

ökar risken för att bli utsatt för människohandel. I artikeln berättar man att man p.g.a. risken 

för den ökande människohandeln bl.a. riktat fler stödinsatser till polisen. Hjälpsystemet för 

människohandelsoffer har också tilldelats fler resurser som ska utöka arbetet ännu mer. 

Artikeln uppmanar ändå till att fler resurser och mer arbete behövs för att man ska kunna 

bekämpa detta och åstadkomma större förändringar. Andra artiklar berättar även om att 

antalet behövande av hjälpsystemet för människohandelsoffer har ökat markant under de 

senaste åren, vilket visar behov av allt fler resurs- och stödåtgärder. 
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”Viime vuonna tunnistettiin ennätysmäärä seksikaupan uhreiksi Suomessa joutuneita ihmisiä. 

Heistä ohjautui auttamisjärjestelmään 18.” (Paajanen, 2019). 

 

Citatet är hämtat ur Olli-Pekka Paajanens (2019) artikel från Helsingin Sanomat. Citatet 

berättar att antalet offer för sexhandel i Finland har ökat sedan 2018. Bland dessa offer har 18 

personer visats till hjälpsystemet för offer för människohandel. 18 personer är ändå en ganska 

liten siffra om man ser till det totala antalet människor som utsatts för sexhandel, vilket visar 

att de som erbjuds hjälp ändå inte är så många om man ser till det totala antalet. Gällande 

stödåtgärder och arbete mot sexhandel har Finland fått en del kritik som tagits upp i olika 

artiklar. Kritiken har bl.a. riktats mot Migrationsverket för att de inte vidtagit åtgärder för att 

hjälpa kvinnor som riskerar att utsättas för människohandel för sexuella ändamål.  

 

– Risken för att kvinnan ska hamna i ekonomisk misär som tvingar henne att prostituera sig 

igen, eller att hon helt enkelt blir dödad, är överhängande. Det är ofattbart att en person som 

på det här sättet är ett offer för andras ondska ska behöva bli utvisad. Det här är ett uttryck 

för en politik som obegripligt nog har regeringens stöd. Politikerna borde personligen möta 

de här utsatta människorna och se vad deras beslut leder till, säger Eklöf. (Bäck, 2016).  

 

Citatet är hämtat ur Jenny Bäcks (2016) artikel i Hufvudstadsbladet. Eklöf som nämns i citatet 

har fungerat som en nigerisk kvinnas assistent under tiden hon varit i Finland. Eklöf uttrycker 

oro för vad som kommer att hända när kvinnan baserat på ett beslut av Migrationsverket 

måste åka tillbaka till Nigeria. Enligt Eklöf är risken stor att hon blir tvungen att sälja sex eller 

och kanske t.o.m. riskerar att mista sitt liv. I fall som dessa är det tydligt att behovet av stöd är 

otroligt stort. Hurdant stöd som är det rätta är inte helt lätt att avgöra, då kännedomen om 

personer som utsätts för detta kan vara ganska begränsad. Även fast man känner till personer 

som befinner sig i den här situationen är det inte heller nödvändigtvis lätt att hjälpa dem, 

särskilt inte ifall de blivit utvisade. Gällande stödåtgärder som riktas till personer som säljer 

sex kan dessa se olika ut.  

 

Enligt en studie som utförts av Ayuste m.fl. (Ayuste et. al., 2016, s. 212) brukar socialarbetare 

som arbetar med personer som säljer sex träda in i omgivningen där kvinnorna arbetar, 

introducera sig själva samt tillhandahålla dem kondomer och upplysa dem om betydelsefull 

upplysning om medel och tjänster som finns i samhället.  
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Detta utgör en betydelsefull första insyn i sexförsäljning, då en stor del av kvinnorna som 

säljer sex är olagliga invandrare. Avsaknaden av dokumentering hämmar tillträden till 

anställningsavtal och i en del situationer även gratis sjukvård. (Ayuste et. al., 2016, s. 212) 

 

Det faktum att dessa kvinnor inte alltid har tillträden till detta kan således göra att de blir 

tvungna att sälja sex och i värsta fall föremål för människohandel för sexuella ändamål för att 

klara sig. Enligt en annan studie som utförts av Nicola Mai m.fl. (Mai et. al., 2021, s. 1623) 

visar den stora dimensionen av antalet flyttande sexsäljare som är involverade i den sexuella 

företagsamheten att samtliga statliga och samhälleliga åtgärder gällande sexförsäljning har 

framgång enbart ifall dessa åtgärder även inbegriper möjliga och existerande invandrares 

lagliga rättigheter till utländsk jobbmarknad. Ifall dessa åtgärder skulle inbegripa även dem 

skulle utnyttjandet från de som främjar deras arbetskraftsinvandring minska (Bravo, 2009, 

refererad i Mai et.al., 2021, s. 1623). 

 

Problemet är att det kan vara svårt för utländska personer, då de inte genast ges samma 

rättigheter och hjälp som finländska. Detta kan resultera i att dessa personer blir utsatta för 

tragiska omständigheter p.g.a. att de kan bli utvisade till följd av att de säljer sex. Den största 

delen av sexsäljarna, d.v.s. 60 % till 90 % är invandrare (TAMPEP, 2009, refererad i 

Vuolajärvi, 2018, s. 1091). Invandrare som säljer sex är fortfarande en krets som studerats lite 

i den forskning som gjorts om sexförsäljning. Trots att sexsäljande inte är straffbelagt i 

flertalet av Europas stater så styrs sexsäljande bland invandrare ofta via invandringspolitik. 

Finland och Sverige som strävar efter att förändra sin politik gällande sexförsäljning till att 

straffbelägga köparna och genom anti-människohandelsinsatser straffbelägger i princip 

sexsäljande bland invandrare. Sexsäljande är orsak nog till att bli förvisad från landet och i 

flera länder är invandringsanställda en komponent i polisarbetet med sexförsäljning. 

(Vuolajärvi, 2018, s. 1092) Detta visar en stor problematik och bekräftar det som artikeln 

ovan lyft fram, d.v.s. att kvinnan som nämns i artikeln blivit utvisad trots risken för henne att 

fara illa i hemlandet. Behovet av hjälp och agerande från sociala myndigheter är därför stort 

och måste utvecklas. 

 

10.9. Coronapandemins inverkan 

Ytterligare en intressant kategori är ”coronapandemins inverkan”.  



 

 53 

 

Coronapandemin har inverkat på alla människor runtom i världen och detta gäller även 

sexförsäljning, då detta är ett fenomen som alltid har funnits och som sannolikt alltid kommer 

att finnas. Coronapandemins inverkan har enligt artiklar orsakat större osäkerhet och brist på 

tillit hos de som säljer sex. 

”Koronavirus pelottaa monia, mutta seksityöntekijöillä se luo turvattomuutta ja tekee meistä 

entistäkin haavoittuvampia.” (Huusko, 2020). 

Citatet ovan är hämtat från Jukka Huuskos (2020) artikel i Helsingin Sanomat. Enligt artikeln 

skrämmer coronaviruset många men leder framförallt till en större otrygghet hos de som säljer 

sex. Coronaviruset gör dessa personer mer utsatta, vilket beror på många faktorer. 

Otryggheten som beskrivs har att göra med att man p.g.a. coronaviruset inte har kunnat veta 

lika mycket om personen man kommer att möta och som kommer att vilja köpa sex. Detta 

eftersom man inte kunnat träffas på samma sätt som vanligt, vilket skapar osäkerhet och risk 

för faror. Detta är en aspekt som är viktig att komma ihåg, då detta på många sätt kan göra att 

de som säljer sex blir mer utsatta på olika sätt. Detta gör att det blir ännu viktigare att öka 

skyddet och värna om säkerheten för dessa personer. Enligt Anahita Azam m.fl. (Azam et. al., 

2021, S489) studie har covid 19-pandemin inneburit att handeln svarat med färre köp och med 

ett mer tydligt lyft mot mindre synbara varianter av sexsäljande i Nederländerna och Belgien. 

De mindre synbara varianterna av sexsäljandet betyder ändå inte nödvändigtvis ökad trygghet 

för de som säljer sex utan kan också innebära att de utsätts för större risker, då de inte alltid 

vet vilka de kommer att träffa.  

Carolien Aantjes m.fl. (Aantjes et. al., 2022, s. 6) studie gällande coronapandemin och 

sexförsäljning visar att coronapandemin inneburit att sökandet efter sexsäljande dämpats 

samtidigt som det varit nödvändigt för de som sålt sex att undvika brottsstridande 

samhällsorgan. I de länder där det är olagligt att sälja sex innebära det också att de som säljer 

sex bör undvika dessa myndigheter, vilket är fallet i Aantjes m.fl. studie, då de utfört studien i 

Mozambique. Detta har gjort det besvärligt att dra till sig köpare och säkerställa en viss lön. 

Enligt studien har pandemin även inneburit att färre män gått ut samtidigt som de som köpt 

sex betalat mindre. (Aantjes et. al., 2022, s. 6) 

10.10. Överraskande exempel 

En kategori som jag hittat har jag valt att kalla ”överraskande exempel”.  
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Kategorin har getts den här titeln, eftersom dessa artiklar berättar om fall där sexköp utförts 

av personer som befunnit sig i en särskilt hög position. Det har rört sig om personer som haft 

en viss yrkestitel eller överlag särskild position, som gjort att deras sexköp väckt speciellt hög 

uppmärksamhet för att sexköpen utförts av dessa personer. Ett exempel som sticker ut i 

mängden är fallet med polisen Jari Aarnio. När Aarnio blev dömd för sin inblandning i 

narkotikahandel kom det också fram att under tiden för detta köpt sexuella handlingar av en 

kvinna som man valt att kalla Saara. 

”SAARA kertoi Helsingin Sanomille syksyllä 2013, että Aarnio auttoi häntä aikoinaan 

prostituution aloittamisessa ja sen pyörittämisessä.” (Gustafsson, 2019).   

Citatet är ett utdrag ur Mikko Gustafssons (2019) artikel i Helsingin Sanomat år 2019. Enligt 

artikeln berättade ”Saara” år 2013 att Aarnio hjälpt henne att börja sälja sex och att driva 

sexsäljandet. Det här exemplet överraskande, då Aarnio vid den här tiden varit anställd som 

polis. En polis är ett exempel på en yrkesposition som de flesta säkert inte skulle förknippa 

med sexköp. Det är förvisso inte olagligt att köpa sex i Finland men det är inte heller något 

som talas om högt och inte heller något som brukar förknippas med polisen. Maktaspekten i 

det här sammanhanget är relevant att nämna. 

Aarnios position som man och polis innebär att den kontakt som förekom mellan honom och 

”Saara” blir förknippad med makt, med tanke på hans övertag i form av yrkesposition. Enligt 

den feministiska teorin betraktas mannen som ofullkomlig i samhället, vilket innebär att han 

ses som ”stora A” medan kvinnan betraktas som ”lilla A” (Hirdman, 2001, refererad i Beijer, 

2012, s. 157). Det här leder även till att mannen har större maktbefogenheter än kvinnor, då 

hans önskan och behov prioriteras i första hand. I exemplet med Aarnio och ”Saara” kan detta 

alltså betyda att Aarnio i sin position som både polis och man haft större makt och möjligheter 

att påverka än vad ”Saara” haft. Det finns även ytterligare aspekt till detta som bör nämnas. 

Trots att det inte är olagligt att köpa sex i Finland är det olagligt att förmå någon att sälja 

sexuella handlingar. Enligt ”Saaras” berättelse hjälpte Aarnio henne att sälja sex och att driva 

detta. Hovrätten ansåg ändå inte att detta var olagligt.   

”Hovioikeuden mukaan mahdollinen Saaran varojen säilyttäminen syyteaikana ei tehnyt 

Aarnion toiminnasta asiassa virkarikosta.” (Gustafsson, 2019).   
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Citatet ovan är hämtat ur samma artikel som skrivits av Mikko Gustafsson (2019) i Helsingin 

Sanomat. Artikeln berättar att hovrätten bedömt att Aarnios koppling till ”Saara” inte gjort 

Aarnios handlingar brottsliga.  

”Saara” har i artikeln berättat att Aarnios kontakt till henne grundade sig i att han ville köpa 

sex och att det var detta som deras möten handlade om. Hovrätten har senare dömt att detta 

inte varit olaglig. Hennes uttalanden om att Aarnio uppmanat henne till att sälja sex har inte 

fått straffrättsliga påföljder för Aarnio. Detta är även ett exempel som skulle vara intressant 

att analysera ifall fallet hade ägt rum i Sverige, då detta skulle inneburit andra följder på 

troligtvis många sätt. Ett annat ”överraskande exempel” som nämns både i den finskspråkiga 

och i den finlandssvenska tidningen är ett fall där en universitetslektor tvingat en ung flicka 

att sälja sex. 

”55-åringen är lektor vid Östra Finlands universitet, uppger Ilta-Sanomat och Iltalehti. Han 

höll sitt 14-åriga offer som sexslav i över tre år, från och med våren 2011. Lektorn greps i 

mitten av januari i år.” (HBL-FNB, 2016).  

Citatet är hämtat ur nyhetsbyrån HBL-FNP:s (2016) artikel som publicerats i Helsingin 

Sanomat. Enligt artikeln och citatet har mannen tvingat en 14-årig flicka att sälja sex i över tre 

års tid samt tvingat henne till sex. Mannen har vid tidpunkten för detta varit anställd som 

universitetslektor för Östra Finlands universitet. Detta är ett tydligt ”överraskande exempel” 

eftersom mannens yrke gör att detta inte är något som man hade förväntat sig att en man i 

hans position skulle utsätta en annan människa för, särskilt inte med tanke på flickans ålder.  

Fallet visar ett tydligt exempel på vilken utsatthet som den här sexförsäljningen inneburit 

samt att även högt uppsatta personer köper sex. En aspekt som är särskilt viktig att komma 

ihåg i detta sammanhang är maktperspektivet. I den här situationen har mannen ifråga väldigt 

mycket makt över flickan dels p.g.a. åldersskillnaden som finns men också p.g.a. hans 

ställning i form av universitetslektor. Trots att han inte har undervisat henne är maktbalansen 

mellan dem väldigt ojämn, då han p.g.a. sitt yrke automatiskt står i en högre rang och kan 

kontrollera henne på många sätt. Makt är ett tema som teoretikern Bell Hooks behandlat, då 

hon beskrivit att samhället präglas av ett ”white supremacist capitalist patriarchy”. Enligt den 

här utgångspunkten präglas samhället av en övermakt, som har sin grund i en tanke om att det 

är möjligt för en individ att ha makt över andra. (Foss et. al., 1999, s. 76)  
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Detta går att sammankoppla med det här fallet, där den här mannen kontrollerat och utövat 

makt över flickan medan hon haft mycket svårt att påverka detta till följd av sin unga ålder 

och sin underlägsenhet som dels minderårig och dels med tanke på mannens yrkesposition.  

10.11. Sexsäljandets historia 

En kategori som också kan urskiljas av materialet är sexsäljandets historia i Finland. Detta är 

ett tema som har behandlats i några olika artiklar. De historiska aspekterna gällande sexköp 

och sexsäljande är intressanta, då man på så vis samtidigt kan reflektera över hur 

sexförsäljningen har sett ut och hur den har förändrats under de år som gått. Stora 

Robertsgatan och Bulevarden har spelat en viktig roll i den sexförsäljning som pågick på 

gatorna under 1940- och 50-talet. Längre fram, d.v.s. under det senare skedet av 1950-talet 

började Sörnäs och Berghällområdena bli kända för detta (Järvinen, 1990, s. 98), vilket är 

intressant då Sörnäs och Berghäll i dagens läge om än inte så mycket, så i alla fall nämns som 

gatuområden där sexförsäljning förekommer. Sexförsäljning på gatorna var inte något som 

pågick särskilt mycket under senare skedet av 1980.  

Sexförsäljning på gatorna var snarare aktuellt under tidigare årtionden, d.v.s. under 1940- och 

1950-talet. (Järvinen, 1990, s. 98) Det här är också intressant, då sexförsäljningen på gator 

som redan nämnt inte heller är så känt i Helsingfors idag, om man jämför med t.ex. 

Stockholm. Detta berättar polisen Kenneth Eriksson om i en artikel. Det verkar som att 

sexförsäljningen nuförtiden snarare pågår annanstans än på gatorna.  

”Punavuori oli muutenkin tunnettu maksullisista naisistaan. Osa etsi asiakkaita kadulta, ja 

etenkin Iso-Roobertinkatu tuli tunnetuksi katuprostituutiosta. Toiset taas tarjosivat 

palveluitaan sisätiloissa.” (Väliaho, 2022).  

Citatet är hämtat från en artikel skriven av Tuomo Väliaho (2022) i Helsingin Sanomat. 

Citatet ovan berättar att området Rödbergen i Helsingfors tidigare varit känt för 

sexförsäljning. Stora Robertsgatan har varit särskilt känd för sexförsäljning medan det också 

förekom sexförsäljning på platser inomhus. Det här är ganska fascinerande, eftersom Stora 

Robertsgatan och Rödbergen i dagens läge inte är områden som man förknippar med 

sexförsäljning. Snarare har områdena runt Berghäll och Sörnäs, framförallt Alexis Kivi-gatan 

nämnts som platser där det sker sexförsäljning (Bäckgren, 2017).  
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Det är alltså tydligt att förändringar skett under åren som gått. Vad det beror på att dessa 

områden specifikt har blivit föremål för sexförsäljning är svårt att svara på, både för de 

områden som idag utmärks och de som tidigare varit kända för detta. 

11. RESULTAT – SVERIGE 

I det här kapitlet redogör jag för de kategorier som jag hittat i analysen av det sverigesvenska 

materialet. Innan jag inleder diskussionen om de kategorier som jag hittat bifogar jag tabell 2 

som likt tabell 1 i föregående kapitel visar hur jag utfört min analys.   
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Tabell 2 

Tabell 2 visar resultaten från analysen av det sverigesvenska materialet. Tabellen visar precis som tabell 1 att tabellens första del, d.v.s. ”text” 

utgörs av artikeln som jag analyserat, det datum som artikeln publicerats samt vilken tidning som publicerat den. Den meningsbärande enheten 

representerar ett citat i artikeln som jag analyserat medan den kondenserade meningsbärande enheten representerar en förkortad version av 

meningen. Koden förklarar vad citatet berättar om. Subtemat lyfter fram betydelsen i citatet medan temat slutligen visar det perspektiv som 

analysen av artikeln resulterat i.  

Text Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subtema Tema 

Funktionsnedsatt tvingades 

sälja sex, 10.12.2019, 

Svenska Dagbladet 

"Den ena kvinnan har autism och lider av schizofreni. 

Enligt domen från Helsingborgs tingsrätt har hon 

därmed varit lätt att styra och haft svårt att förstå andra 

människors intentioner.”  

"Ena kvinnan har autism och lider av 

schizofreni. Enligt domen har hon varit 

lätt att hyra och haft svårt att förstå 

människors intentioner." 

Kvinna med autism och 

schizofreni utnyttjades i 

sexhandel. Kvinnan hade 

svårt att förstå människors 

avsikter. 

Utnyttjades i 

sexhandel 
Utsatthet 

Polis åtalas för sexköp, 

12.5.2018, Svenska 

Dagbladet 

"En polis i Umeå står åtalad för att ha köpt sex via en 

eskortsajt.”  

"Polis åtalad för att ha köpt sex via 

eskortsajt." 

Polis åtalad för sexköp. Polis köpte sex. Överraskande 

exempel 

Polis:Sexhandel och 

skattefusk på vanliga 

massagesalonger, 17.4.2018, 

Dagens Nyheter 

"Polisen konstaterar att det är en miljö som underlättar 

för sexhandel: kunden ska ju ändå ta av sig kläderna. 

Massöserna är lättklädda och ofta i stort behov av 

pengar. Verksamheten pågår enskilt i små rum eller bås. 

Vilket också gör sexköpen mycket svåra att bevisa.” 

"Polisen konstaterar att det är en miljö 

som underlättar för sexhandel: kunden 

ska ta av sig kläderna. Massöserna är 

lättklädda och ofta i behov av pengar. 

Verksamheten pågår eskilt i rum eller 

bås. Vilket gör sexköpen svåra att 

bevisa." 

Polisen: Massagesalonger 

underlättar sexhandel. 

P.g.a. de dolda utrymmen 

är sexköpen svåra att 

bevisa. 

Massagesalonger 

föremål för 

sexhandel. 

Dolda miljöer 

Centerkvinnor vill stödja 

sexköpslag, 6.4.2018, 

Svenska Dagbladet 

"Centerpartiets kvinnoförbund vill att det egna partiet 

röstar för regeringens förslag om att personer som köpt 

sex utomlands ska kunna straffas i Sverige.” 

"Centerpartiets kvinnoförbund vill att 

egna partiet röstar för regeringens 

förslag att personer som köpt sex 

utomlands ska straffas i Sverige." 

"Centerpartiets kvinnor: 

partiet ska rösta för att 

personer som köpt sex 

internationellt ska straffas i 

Sverige. 

Önskan om att 

förändra lagen 

kring sexköp. 

Önskan om 

lagförändring 



 

 59 

 

Text Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subtema Tema 

Sexhandeln ökar igen på 

grund av corona, 7.8.2020, 

Svenska Dagbladet 

”De reserestriktioner som pandemin inneburit har också 

fått konsekvensen att personer som kommer från 

utlandet för att sälja sex i Sverige i vissa fall blivit kvar i 

Sverige längre än tänkt.” 

"De reserestriktioner som pandemin 

inneburit har fått konsekvensen att 

personer som kommer från utlandet för 

att sälja sex i Sverige har blivit kvar 

längre än tänkt." 

Pandemins konsekvenser: 

Reserestriktioner gör att 

utländska sexsäljare 

stannar i Sverige längre än 

planerat. 

Pandemins följder 

för sexsäljare. 
Corona-

pandemins 

inverkan 

Kraftig ökning av anmälda 

sexköp, 28.7.2020, Svenska 

Dagbladet 

"Antalet anmälda sexköp i Sverige under 2020 har ökat 

kraftigt jämfört med 2019, skriver Dagens Nyheter.”  

"Anmälda sexköp under 2020 har ökat 

jämfört med 2019, skriver Dagens 

Nyheter." 

Sexköpen ökat år 2020 

jämfört med 2019 

Ökade sexköp år 

2020 
Sex-

försäljningens 

omfattning 

Lisa Magnusson: 

Feministerna måste lära sig 

att hålla tyst och lyssna, 

30.11.2017, Dagens Nyheter 

"Sexarbetarna" beskriver att de valt att prostituera sig 

och upplever sig inte vara ofrivilligt utsatta för något. 

Även om det inte är förbjudet att sälja sex upplever de 

sig vara jagade av polisen. De upplever sig vara 

omyndigförklarade i och med att deras handlingar 

tolereras men deras vilja och val inte respekteras”, 

skriver utredaren Anna Skarhed." 

"Sexarbetarna" beskriver att de valt att 

prostituera sig och upplever sig inte 

vara utsatta för något. Även om det 

inte är förbjudet att sälja sex upplever 

de sig jagade av polisen. De upplever 

sig omyndigförklarade i. o. m. att deras 

handlingar tolereras men deras vilja 

och val inte respekteras", skriver Anna 

Skarhed. 

Sexsäljare: säljer sex av 

egen vilja, upplever sig 

omyndigförklarade av 

polisen. 

Sexsäljare: eget val 

att sälja sex, 

känslor av 

omyndigförklarand

e 

Självständiga 

aktörer 

Information ska stoppa 

sexköparna, 25.5.2016, 

Dagens Nyheter 

"Min ambition är att bygga ett nationellt program som 

förebygger våld mot kvinnor och sexköp. Vi vet genom 

till exempel jämställdhetsutredningen att vi har gjort för 

lite i Sverige när det gäller att förebygga våld och rikta 

insatser mot män när det gäller jämställdhetsarbete." 

"Min ambition är att bygga ett 

nationellt program som förebygger 

våld mot kvinnor och sexköp. Vi vet 

genom jämställdhetsutredningen att vi 

gjort för lite när det gäller att 

förebygga våld och rikta insatser mot 

män när det gäller jämställdhets-

arbete. 

Nationellt program för att 

förebygga våld mot 

kvinnor och sexköp. 

Hittills har förebyggande 

insatser varit för få. 

Nationellt program 

mot våld mot 

kvinnor och 

sexköp. 

Arbetet mot 

sexhandel och 

stödåtgärder 

Erik Helmerson: 

Vänsterpartiet struntar i män 

som säljer sex, 31.10.2019, 

Dagens Nyheter 

"Det är som om hon fullständigt medvetet anstränger sig 

för att undvika att tala om män som säljer sex. Som om 

hon deltog i en tävling där man får straffpoäng om man 

säger m-ordet.”  

"Det är som hon medvetet anstränger 

sig för att undvika att tala om män som 

säljer sex. Som om hon deltog i en 

tävling där man får straffpoäng om 

man säger n-ordet." 

Skribent: Män som säljer 

sex talas inte om av 

vänsterpartiet. 

Män som säljer sex 

glöms bort. 
Könsaspekt 
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Text Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subtema Tema 

Hovrätten fastställer: 

Våldtäkt vid sexköp, 

15.7.2019, Svenska 

Dagbladet 

"Svea hovrätt delar tingsrättens bedömning att en 69-

årig man gjorde sig skyldig till oaktsam våldtäkt när han 

köpte sex av en ung kvinna utsatt för människohandel." 

"Svea hovrätt delar tingsrättens 

bedömning att en 69-årig man gjorde 

sig skyldig till våldtäkt när han köpte 

sex av en kvinna utsatt för 

människohandel." 

Hovrätten: Man åtalad för 

oaktsam våldtäkt vid 

sexköp av ett offer för 

människohandel. 

Man åtalad för 

oaktsam våldtäkt 

vid sexköp. 

Rättsliga 

påföljder 

Gripen man anklagas för 

prostitutionsbrott, 22.8.2019, 

Svenska Dagbladet 

"En anställd vid Storbritanniens konsulat i Hongkong 

misstänks för inblandning i prostitution.” 

"Anställd vid konsulat i Hongkong 

misstänks för inblandning i 

prostitution." 

Konsulatanställd misstänkt 

för inblandning i 

prostitution i Hongkong. 

Man misstänkt för 

iblandning i 

prostituion i 

Hongkong. 

Exempel från 

andra länder 

Sexarbetare upplever hårdare 

klimat, 28.7.2020, Dagens 

Nyheter 

"Vanessa och Anna upplever att de lagar som omgärdar 

sexhandeln inte sällan slår mot de kvinnor de i själva 

verket är ämnade att skydda. De har tröttnat på den 

ensidiga berättelsen om sig själva som offer; en 

berättelse som inte är deras, och som alltid berättats av 

nån annan.” 

"Vanessa och Anna upplever att lagar 

som omgärdar sexhandeln slår mot 

kvinnor de är ämnade att skydda. De 

har tröttnat på berättelsen om sig som 

offer; en berättelse som inte är deras 

och som berättats av nån annan." 

Sexsäljare: lagstiftningen 

runt sexförsäljning skyddar 

inte sexsäljare. Trötta på 

att beskrivas som offer. 

Nuvarande 

lagstiftning 

skyddar inte 

sexsäljare. 

Kritik av egen 

och andras 

lagstiftningar 

Västerbros historia: Ny bok 

skildrar sexhandel i 1700-

talets Stockholm, 12.10.2019 

"Det som framkom var ett allvarligt brott mot tidens 

moral. Att sälja sex i sig var inget brott, men att ha 

samlag utan att vara gift var det. Koppleri, som Lovisa 

von Plat anklagades för, var också straffbart. Men hur 

skulle rätten egentligen se på det som Lena Cajsa 

Bohman hade erkänt?”  

"Det som framkom var ett brott mot 

moral. Att sälja sex var inget brott men 

att ha samlag utan att vara gift var det. 

Koppleri som Lovisa von Plat 

anklagades för var straffbart. Hur 

skulle rätten se på det som Lena Cajsa 

Bohman hade erkänt?" 

Sexförsäljning på 1700-

talet: Brott mot moral. 

Svårigheter att döma 

sexsäljarens erkännande. 

Svårt att betrakta 

sexförsäljning även 

på 1700-talet. 

Sexsäljandets 

historia 
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11.1. Utsatthet 

En mycket central kategori som jag hittat i analysen av det sverigesvenska materialet handlar 

om utsatthet. En tydlig majoritet av de sverigesvenska artiklarna om sexförsäljning berättar 

om olika former av utsatthet, där bl.a. fattigdom, människohandel för sexuella ändamål samt 

sexuellt utnyttjande av minderåriga mot ersättning ges som exempel. 

 

”Under åren som han arbetat med prostitutionsgruppen har mycket förändrats, enligt Simon 

Häggström. Köparna blir allt yngre. Numera hör det till vardagen att gripa 18- och 19-

åringar. Och det är allt oftare fattigdom, och inte till exempel ett drogberoende, som driver 

kvinnor till prostitution. Nio av tio utländska kvinnor som prostitutionsgruppen varit i kontakt 

med är offer för människohandel eller organiserad prostitution.” (Dragic, 2016). 

 

Citatet kommer från en artikel skriven av Marijana Dragic (2016) i Dagens Nyheter. Artikeln 

berättar om polisen Simon Häggström och hans arbete. Simon Häggström har länge jobbat 

som polis med inriktning på människohandel och sexsäljande. Enligt Simon Häggström 

sexförsäljningen förändrats på olika sätt under åren. Detta syns b.la. i att de som köper sex har 

blivit yngre. Orsaken till att man säljer sex har gått från att styras av missbruk till fattigdom. 

Det som Häggström berättar om visar också att han sett en stark utsatthet i samband med 

sexförsäljning. Enligt Häggström är nio av tio utländska kvinnor som säljer sex offer för 

människohandel eller arrangerad sexförsäljning. Nio av tio kvinnor är en mycket stor andel.  

 

Orsaken till att dessa kvinnor börjar sälja sex handlar oftast om att de kommer från fattiga 

länder och att de har familjer som de måste försörja i hemländerna. Sexsäljande kan därför 

framstå som ett bra alternativ för att samla ihop de ekonomiska resurser som de behöver, då 

deras valmöjligheter till alternativ försörjning kan vara få. Deras sköra position som fattiga 

och utländska medborgare gör dessutom att de lätt blir utnyttjade av hallickar och 

människohandlare som använder detta emot dem. Paula Monzini och Patrick Camiller (2005, 

s. 45) skriver att dessa hallickar dessutom ofta tar den del av pengarna som kvinnorna tjänat, 

vilket gör det omöjligt för dem att göra de livsförändringar som de skulle vilja. Kvinnorna blir 

dessutom bundna till de som utnyttjar dem och även övervakade. Det här gör en flykt både 

farofylld och komplicerad. (Stark & Hodgson, 2003, s. 23)  
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Enligt Sven-Axel Månssons (1981, s. 135) studie är det inte heller ovanligt att kvinnan får en 

emotionellt bunden relation till mannen och att det är utifrån detta hon uppfattar situationen, 

d.v.s. att hennes egen uppfattning är att hon och hallicken har ett förhållande. Detta gör det 

också ännu svårare, då det således blir svårt för kvinnan att kunna se sig själv som föremål för 

utnyttjande. I dessa situationer kan det bli ännu svårare att hjälpa personen ifråga, ifall denne 

inte anser sig behöva hjälp eller uppfattar att det som händer är fel. Enligt Dorchen A. 

Leidholdt (2003, s. 169) förekommer det också att män till kvinnor som säljer sex fungerar 

som deras hallickar. Kajsa Wahlberg, nationell operatör på människohandelssektionen NOA 

berättar i en artikel också om detta. Detta beskrivs i Frida Svenssons (2016) artikel i Svenska 

Dagbladet. Wahlberg beskriver att de upptäckt fall där även de sexsäljande personernas egen 

partner är de som säljer dem i sexhandel.  

 

”Vi har sett en viss ökning av inrapporterade fall där svenska män utnyttjar sin flickvän, fru 

eller sambo, säger Wahlberg.” (Svensson, 2016). 

 

Enligt Kajsa Wahlberg och Simon Häggström som nämns i artikeln är det alltså inte helt 

ovanligt att en del män säljer sin partner till andra. Det här kan upplevas orimligt på många 

sätt, eftersom många kan ha svårt att föreställa sig att någon skulle vilja att ens partner sålde 

sex. Samtidigt berättar artikeln och citatet ovan att det här förekommer. I det här fallet kan 

utsattheten bli ännu starkare, eftersom de känslomässiga banden och relationen mellan 

parterna komplicerar situationen. Kvinnan, som oftast är den som säljer sex kan uppleva att 

det blir ännu svårare att ta sig ur situationen eftersom hon på detta sätt är känslomässigt 

bunden till mannen. Manipulationen från partnerns sida kan då bli ännu starkare, eftersom 

mannen således känner sin partner väl och vet hur han ska agera för att få henne att stanna. En 

artikel som har skrivits av nyhetsbyrån TT (2019) i Svenska Dagbladet vittnar också om en 

annan stark utsatthet. I det här fallet har två kvinnor i Helsingborg i Sverige blivit tvingade att 

sälja sex i nästan två månader. En av kvinnorna har diagnoserna autism och schizofreni, vilket 

gjort att människor enkelt kontrollerat henne samtidigt som hon haft svårigheter med att förstå 

vilka uppsåt som människor haft. Detta beskrivs i följande citat: 

 

”Den ena kvinnan har autism och lider av schizofreni. Enligt domen från Helsingborgs 

tingsrätt har hon därmed varit lätt att styra och haft svårt att förstå andra människors 

intentioner.” (TT, 2019).  
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Utsattheten i fallet som artikeln visar är uppenbar. Tvånget att sälja sex är i sig en stark 

utsatthet som ingen ska behöva utsättas för. Kvinnans funktionsnedsättning gör dessutom att 

hennes möjligheter att förstå och att ta sig ur situationen blir ännu mindre. Utnyttjandet av en 

annan människas sköra position är ett faktum i det här sammanhanget. Det är också ett 

exempel på det som den feministiska teorin lyfter fram, d.v.s. att kvinnor används till nytta för 

män. En aspekt av utsatthet som även framgått av det analyserade materialet är fall där 

minderåriga blivit utsatta för människohandel. Flera artiklar visar att det inte är ovanligt att i 

synnerhet minderåriga från fattiga länder kan bli föremål för detta. Den svaga position som de 

befinner sig i gör dem extra sköra. Deras sköra tillstånd utnyttjas på ett hänsynslöst sätt, då 

det faktum att de har en svag position i sitt hemland kan göra att de känner sig tvungna att 

göra vad som helst för att få stanna i det nya landet. Svenska Dagbladet berättar om detta bl.a. 

i följande citat: 

 

”Minst 50 ungdomar, de flesta från fattiga länder, misstänks ha fallit offer för 

människohandel under förra året – där sexuellt utnyttjande är den vanligaste utsattheten. Det 

visar nya uppgifter från Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel. 

För 2015 var siffran 32 fall.” (Svensson, 2017).  

 

Citatet kommer från en artikel skriven av Frida Svensson (2017) i Svenska Dagbladet. Enligt 

artikeln har antalet ungdomar som fallit offer för människohandel ökat trots att få åtal har 

väckts. Artikeln berättar även att personerna kommer från länder såsom Rumänien, Bulgarien 

eller Nigeria. Detta tror man att beror på att dessa länder är mycket fattiga.  

Möjligheterna för både minderåriga och vuxna att klara sig är därför låga. Det vanligaste är 

enligt artikeln att dessa minderåriga utnyttjas inom sexhandel. Enligt en studie som Jennifer 

S. Middleton m.fl. (Middleton et. al., 2018, s.149) har utfört har två av fem bostadslösa 

ungdomar utsatts för den här typen av sexhandel. Orsakerna till att de hamnat i den här 

sexhandeln har bl.a. handlat om kontanta medel, ett ställe att bosätta sig på, ett sätt att få föda, 

klädsel, narkotika samt beskydd (Middleton et. al., 2018, s. 149). Det är inte svårt att förstå att 

bostadslösa ungdomar och särskilt ungdomar på flykt lätt kan hamna i detta, eftersom val- och 

påverkningsmöjligheterna är få. Kombinationen av bostadslöshet och flykt kan leda till att 

ungdomarna blir tvungna att utföra vad som helst för att få stanna och för att överhuvudtaget 

klara sig. Det kan också finnas en stark rädsla för att tvingas åka tillbaka till hemlandet p.g.a. 

den otrygghet som många upplevt i sina hemländer.  
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Detta förstärker utsattheten ytterligare, då detta även ökar risken för ungdomarna att bli 

utnyttjade av människor som känner till ungdomarnas rädsla och riskerna de befinner sig i. 

 

11.2. Överraskande exempel 

En annan kategori som har kunnat hittas i analysen av det sverigesvenska materialet och som 

också syntes i det finländska materialet är kategorin ”Överraskande exempel”. Detta är en 

kategori som jag valt att beskriva som ”överraskande”, eftersom artiklarna berättar om fall där 

personer med en särskild bakgrund eller position blivit gripna för sexköp. Sexköp som utförts 

av personer i en särskilt hög position har väckt större uppmärksamhet i Sverige än i Finland. 

En orsak till att detta väckt ännu mer uppmärksamhet i Sverige har troligtvis sin grund i 

lagstiftningen. Kriminaliseringen av sexköp i Sverige gör att det blir ännu mer omoraliskt ifall 

en person som man inte förväntar sig ska köpa sex ändå gör det. Det här syns i att 

uppmärksamheten gällande sexköp överlag blivit mer observerat då detta förekommit bland 

specifika yrkespersoner. Detta framkommer bl.a. av följande citat som är hämtat ur 

nyhetsbyrån TT:s (2017) artikel i Svenska Dagbladet. 

 

”Chefen erbjöd flickan totalt 9 000 kronor för att få ta hennes oskuld när hon fyllt 15 år – 

ovetande om att det egentligen var en reporter på Expressen han chattade med. När mannen 

senare konfronterades av reportern hävdade han att syftet var att rädda flickan. (TT, 2017). 

 

Citatet ovan berättar om att en chef på Sveriges Television blivit gripen för att ha försökt köpa 

sex av en flicka som han trott varit 14 år. Citatet och artikeln berättar att man utfört ett 

”experiment” där en reporter utgett sig för att vara en 14 år gammal flicka som erbjudit sig att 

sälja sex. I experimentet har man upptäckt att en person som befunnit sig i chefsposition på 

SVT varit villig att köpa sex av ”flickan” för 9000 kronor. Eftersom man berättat att personen 

varit anställd som chef på SVT, berättar man både att personen befinner sig i en högt uppsatt 

position och att denne samtidigt försökt köpa sex av en mycket ung person. Personens 

ställning som chef på Sveriges Television innefattar ett nära arbete med andra människor. 

Detta förklarar varför den här personens sexköp väckt extra stor skandal, då det finns tydliga 

förväntningar om att en sådan yrkesposition bör förknippas med både ansvar och moral. En 

handling som denna går tvärtemot det moraliska ansvaret som många förväntar sig att en chef 

ska ha, vilket gör att ett fall som detta väcker särskilt stor skandal. 
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”En polis i Umeå står åtalad för att ha köpt sex via en eskortsajt.” (TT, 2018).  

 

Detta citat är hämtat ur en artikel som skrivits av nyhetsbyrån TT (2018) i Svenska Dagbladet. 

Enligt artikeln har en polis i Umeå åtalats för att ha köpt sex av en kvinna via ett 

internetforum. Artikeln är inte särskilt lång men berättar bl.a. att polisen ifråga riskerar att bli 

avskedad ifall hen blir dömd. Ett exempel som detta väcker stor uppmärksamhet, då det ingår 

i polisens arbetsuppgifter att övervaka andra människors laglydighet. Ifall en person i den här 

yrkespositionen själv bryter mot lagen är detta därför ännu mer uppseendeväckande. Eftersom 

det länge varit förbjudet att köpa sex i Sverige kan detta exempel därför kännas extra 

motstridigt, i. o. m. att polisen länge jobbat med att straffbelägga sexköp. 

 

Exemplen ovan kan väcka frågor om varför man köper sex samt hurdana personer som gör 

detta, eftersom det visat sig att personer i olika yrkespositioner och livssituationer gör detta. 

Samtidigt är det tydligt att en del sexköp väcker större uppmärksamhet och skandal än andra. 

Därför är det intressant att reflektera kring ifall det finns något som utmärker personer sexköp 

i allmänhet. Anställda från organisationen KAST har berättat att förklaringarna till att 

personer köper sex bl.a. handlar om personliga bekymmer och lösningar. Även strukturella 

orsaker lyftes fram bland en del av de anställda. Enligt de anställda förknippas klienternas 

bekymmer, anspråk på och anledning till sexköp med ångest, depression, tvångsmässighet, 

missbruk, trauman från tiden som barn och mentalt illamående. (Grönvall, 2022, s. 5–6 & 8) 

 

Det har även lyfts fram att män köper sex bl.a. p.g.a. emotionella anspråk, bristfullt sexuellt 

umgänge ”i hemmet” samt isolering. Komponenter som upptäckarlust, att önska ombyte samt 

sensation nämns också. (Månsson, 2018, s. 90) Detta är upplevelser som många personer kan 

känna oavsett yrkesposition eller allmän livssituation. Upplevelser som dessa påverkas inte 

nödvändigtvis av vilket yrke eller vilken situation man överlag har och detta är således därför 

inte ett hinder för att köpa sex. Därför kan det vara mer nödvändigt att se till dessa 

komponenter som nämns istället för att se till sexköparnas samhälls- eller yrkespositioner. 

 

11.3. Dolda miljöer 

”Dolda miljöer” är även en kategori som har hittats i analysen av det sverigesvenska 

materialet. Detta är även en kategori som syntes i det finländska materialet. 
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De ”dolda miljöerna” i ett sverigesvenskt sammanhang visar sig vara ganska samma som de 

finländska artiklarna berättar om. Artiklarna berättar bl.a. om dold sexförsäljning som pågått i 

massagesalonger och i uthyrda lägenheter och hotell. 

 

”Polisen konstaterar att det är en miljö som underlättar för sexhandel: kunden ska ju ändå ta 

av sig kläderna. Massöserna är lättklädda och ofta i stort behov av pengar. Verksamheten 

pågår enskilt i små rum eller bås. Vilket också gör sexköpen mycket svåra att bevisa.” 

(Nandorf, 2018).  

 

Citatet kommer från Tove Nandorfs (2018) artikel som publicerats i Dagens Nyheter. Citatet 

berättar att massagesalongerna är tacksamma platser för sexförsäljning, eftersom dessa platser 

döljs i. o. m. att massageverksamheten sker bakom stängda dörrar. Ingen kan därmed veta 

säkert vad som pågår i det enskilda rummet, vilket enligt polisen försvårar möjligheten att 

bevisa och stoppa eventuell sexförsäljning. Det här förstärker också utsattheten hos de som 

säljer sex i dessa sammanhang, då detta ökar risken för att de kan råka illa ut utan att någon 

hinner reagera. Artikeln berättar även att personerna som säljer sex i massageverksamheter 

ofta behöver pengar, vilket är en förklaring till att sexsäljande förekommer i dessa miljöer. 

Förutom massagesalonger händer det även att lägenheter används i sexförsäljningssyften. 

 

”Det är en person som har hyreskontrakt på olika lägenheter och som därefter inte bor där 

själv utan hyr ut dem via bokningssajter till olika kvinnor som prostituerar sig.” (TT, 2022).  

 

Det här citatet kommer från nyhetsbyrån TT:s (2022) artikel i Svenska Dagbladet. Artikeln 

berättar om sexförsäljning och koppleriverksamhet som pågått i olika lägenheter.  

Personen som artikeln berättar om har hyrt olika lägenheter och sedan hyrt ut lägenheterna till 

kvinnor som säljer sex. Det här är definitivt en dold miljö, eftersom sexförsäljningen i detta 

fall pågått utan att vare sig myndigheter eller hyresvärdarna känt till detta. Det blir även 

mycket svårt att upptäcka sexförsäljningen i den här situationen, eftersom det kan vara svårt 

att bevisa att sexhandel pågår, även om det skulle finnas misstankar om detta. Det finns även 

ett tillägg till den här aspekten, som gör den att den här dolda miljön ser lite annorlunda ut i 

Sverige än i Finland. Det här beror igen på lagaspekten. Eftersom det är olagligt att köpa sex i 

Sverige blir de omständigheter där personer köper sex i lägenhetsutrymmen automatiskt 

olagliga.  
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Det finns därmed alltid skäl för polisen att ingripa i dessa sammanhang, ifall det finns 

misstankar om pågående sexförsäljning. Detta underlättar möjligheten att upptäcka fall av 

människohandel och koppleri, vilket inte nödvändigtvis är lika lätt i Finland, där sexköp och 

sexsäljande är lagligt ifall sexsäljandet pågår frivilligt. I Finland kan det därmed vara lätt att 

presentera sexförsäljningen som frivillig även fast det som händer kan vara människohandel. 

Detta är därför en aspekt som är nödvändig att tänka på när det gäller s.k. dold sexförsäljning, 

eftersom den dolda miljön kan vara ett uttryck för koppleri eller människohandel. 

 

En annan dold miljö som också bör nämnas i sammanhanget är den typ av sexförsäljning som 

sker på internet och sociala medier. Internet skapar bättre åtkomst för individer att ha uppsyn 

över uppgifter som berör personen och som man önskar förse övriga individer med. Samtidigt 

har nätet även slagit upp chanserna att erhålla vinster fritt från osäkerheten från upptäckt. 

(Månsson, 2018, s. 67˗68) Detta innebär att det blir lättare att ägna sig åt saker i det dolda 

utan att det här blir upptäckt av omvärlden, vilket kan innebära stora risker och skada.  

Ett tydligt exempel på en sådan form av dold miljö är s.k. sugar dating som en del artiklar 

berättar om. Sugar dating avser en sugardaddy, som för det mesta är en man i högre ålder som 

kompenserar en sugarbabe, som för det mesta är en feminin person i syfte att umgås med 

henne. Outtalat ingår sexuellt umgänge. (Månsson, 2018, s. 98–99). 

 

Enligt en studie som gjorts av Srushti Upadhyay (2021, s. 783) är sugar dating en addition av 

klassisk sexförsäljning, ”liggkultur” och nätträffar. Här bör nämnas att sugar dating-sidorna 

själva inte lyfter fram det sexuella som en del av konceptet utan tvärtom. Istället intygar de att 

sexförsäljning inte är en del av konceptet samt alarmerar att de som provar att utföra sex mot 

ersättning slängs ut. (Månsson, 2018, s. 98˗99) Ändå berättar artiklarna som jag analyserat om 

fall där sugar dating specifikt handlat om sexförsäljning. Artiklarna berättar särskilt om unga 

personer som råkat ut för detta och som dessutom blivit mycket illa behandlade.  

 

"Sugardejting är den absolut vanligaste plattformen där barn gör sin prostitutionsdebut. Det 

är också tydligt att sugardejtingplattformar utöver sexköp genererar en mängd annan 

sexualbrottslighet riktad mot barn", säger Emil Eisersjö. (TT, 2019).  

 

Enligt nyhetsbyrån TT:s (2019) artikel i Svenska Dagbladet är sugar dating-sidor den mest 

förekommande platsen där minderåriga börjar sälja sex.  
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Emil Eisersjö som är sektionschef vid Nationella operativa avdelningen säger att sugar dating-

sidor även används för övriga sexualbrott mot barn. Detta visar alltså tydligt att sugar dating 

inte enbart handlar om sällskap mot ersättning fastän sidorna kan marknadsföra sitt innehåll 

så. Sugar dating är därför en dold miljö som är extra svår att komma åt, eftersom den här 

typen av sexförsäljning inte alltid är tydlig om att det är specifikt sexförsäljning som 

kontakten kan innefatta. 

 

11.4. Önskan om lagförändring 

En kategori som även kan urskiljas från analysen av det sverigesvenska materialet är en 

kategori som jag valt att kalla ”önskan om lagförändring”. Jag har valt att kalla kategorin så, 

eftersom artiklarna berättar om en eftersträvan och om förslag på att förändra den aktuella 

lagstiftningen. Detta gäller både önskan om en striktare och en friare lagstiftning. De olika 

ståndpunkterna har motiverats på olika sätt. 

 

”Centerpartiets kvinnoförbund vill att det egna partiet röstar för regeringens förslag om att 

personer som köpt sex utomlands ska kunna straffas i Sverige.” (TT TT, 2018). 

 

Detta är ett citat ur nyhetsbyrån TT TT:s (2018) artikel i Svenska Dagbladet. Artikeln berättar 

om att det politiska partiet Centerpartiet vill se en förändring i den rådande lagstiftningen 

angående sexköp i Sverige. Partiets önskan är enligt artikeln att rösta för regeringens förslag 

om att personer som blivit gripna för sexköp utomlands även ska kunna dömas i Sverige. 

Sveriges nuvarande lagstiftning fungerar på så vis att ifall sexköpet ägt rum i Sverige blir 

sexköparen dömd enligt rådande svensk lagstiftning angående sexköp. Utomlands fungerar 

det annorlunda, eftersom alla länder inte har kriminaliserat sexköp.  

 

En svensk medborgare som köper sex utomlands kan därmed inte bli straffad, ifall sexköpet 

anses lagligt i landet där sexköpet utförts. En undersökning som har gjorts visar att det är 

relativt vanligt att svenskar köper sex utomlands, i t.ex. Nederländerna och Tyskland.  

Faktum är att största delen svenskar som utfört sexköp gjort detta utomlands. En 

undersökning från 1980-talets senare år visar att bland svenskar har så gott som 80 % av sex 

som utförts mot betalning ägt rum utomlands t.ex. under resande i samband med 

sysselsättning och service. (Månsson, 2018, s. 87)  
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Man har velat förändra faktumet att enbart sexköp som utförs i Sverige ger straff, då 

nuvarande lagstiftning innebär att svenskar kan fortsätta köpa sex trots att det är förbjudet i 

Sverige. Det finns samtidigt motargument mot detta. 

 

”Det kan öppna för att andra länder kan börja straffa gärningar i Sverige, som inte är 

straffbara här. Ett land som har kriminaliserat abort skulle kunna straffa en person som åkt 

till Sverige för att göra abort. Det skulle också kunna gälla homosexuella handlingar eller 

yttrandefrihetsfrågor, enligt lagrådet. (TT, 2017).  

 

Enligt detta citat som är hämtat ur nyhetsbyrån TT:s artikel (2017) i Svenska Dagbladet skulle 

en kriminalisering av sexköp utomlands kunna ge fler negativa konsekvenser i andra 

avseenden. Enligt lagrådet skulle detta t.ex. kunna innebära att länder med exempelvis 

striktare abortlagar anpassar dessa även på Sverige. Ett straffbeläggande av sexköp skulle 

därmed kunna innebära övriga förändringar som inte nödvändigtvis är positiva för Sverige. 

Det finns även andra skäl till att man vill förändra lagen. I dessa fall har man även uttryckt en 

önskan om att göra lagen friare. Detta berättar bl.a. följande citat om: 

 

”Men både regeringens egen utredning och tunga internationella institutioner som FN:s 

kvinnoorganisation, FN:s program mot hiv och aids, WHO och Amnesty har påpekat att den 

svenska sexköpslagen snarare gör sexarbetare mer utsatta.” (Magnusson, 2018).  

 

Citatet är ett utdrag ur Lisa Magnussons (2018) artikel som publicerats i Dagens Nyheter. 

Skribenten lyfter här fram att det finns problem i den rådande lagstiftningen, då den i nuläget 

inte skyddar de som säljer sex. Enligt artikeln gör lagstiftningen som förbjuder sexköp snarare 

det motsatta, då den snarare gör kvinnor mer utsatta. Dessa farhågor har även behandlats i 

forskning. Man har bl.a. lyft fram en oro för att straffbeläggandet av sexköp gör 

sexförsäljningen osynlig, som komplicerat att samhälleligt kunna stödja de drabbade 

(Månsson, 2018, s. 291).  

 

Samtidigt som man lyft fram att förbjudet av sexköp innebär ytterligare svårigheter för 

kvinnor har man också har lyft fram det motsatta, d.v.s. att sexköpslagen haft en positiv 

inverkan, bl.a. då den förändrat människors allmänna attityder. En sådan förändring av 

människors generella förhållningssätt kan således leda till att människor inte vill köpa sex, 

vilket således skulle minska sexhandeln.  
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Enligt Åsa Yttergren och Jenny Westerstrand (2016, s. 48) har sexköpslagen haft en inverkan 

på personers attityder till sexköp (Yttergren & Westerstrand, 2016, s. 48). Sven-Axel 

Månsson (2018, s. 291) skriver att det är motsägelsefullt att splittringen gällande 

lagstiftningen snarare riktat in sig på vilken inverkan lagen haft på de som säljer sex och inte 

på de som köper. Detta stämmer överens med de artiklar som behandlar ämnet, eftersom 

dessa oftast diskuterar vilka följder lagstiftningen haft för de som säljer sex.  

 

De positiva och negativa resultaten av sexköpslagen har ändå flera sidor, då sexköpslagens 

uppsåtliga och ouppsåtliga följder har sett olika ut. Vissa har berättat att de hamnat i fler 

hotfulla lägen och att de allmänt upplever en mer ängslig känsla samtidigt som de som köper 

sex också är mer oroliga och skrämda. En del har å andra sidan berättat att de upplever sig 

mer säkra efter att lagen tagits i bruk. Lagstiftningen innebär att säljarna kan skrämma de som 

köper sex genom att säga att de kommer att meddela polisen ifall sexköparna nekar till att 

betala eller uppträder aggressivt. (”i samarbete med HIV-Sverige och Riksförbundet för 

hivpositiva; Edlund & Jakobsson, 2014”, refererad i Månsson, 2018, s. 293) Dessa resultat 

visar alltså att sexköpslagens följder inte är ensidiga och att det är svårt att svara på vilket 

juridiskt förhållningssätt som ät det mest gynnsamma. Detta förklarar också mängden debatter 

kring ämnet. 

11.5. Coronapandemins inverkan 

I det sverigesvenska materialet kan man från de senaste åren hitta en kategori som relateras 

till coronapandemin. Det finns artiklar i det sverigesvenska materialet som visar att pandemin 

inverkat på sexförsäljningen på olika sätt. Det här är en intressant och viktig aspekt att lyfta 

fram, då coronapandemins påverkan på samhället är ett tema som är aktuellt även idag.  

 

”De reserestriktioner som pandemin inneburit har också fått konsekvensen att personer som 

kommer från utlandet för att sälja sex i Sverige i vissa fall blivit kvar i Sverige längre än 

tänkt.” (TT, 2020).  

 

Citatet kommer från nyhetsbyrån TT:s (2020) artikel i Svenska Dagbladet. Artikeln berättar 

att coronapandemin har inverkat på sexförsäljningen på sådant sätt att personerna som säljer 

sex blivit tvungna att bo kvar i landet längre än planerat. Det här sedan resulterat i att de sålt 

mer sex än vad som varit tänkt från början, då resebegränsningarna gjort att de inte haft annat 

val för att kunna försörja sig.  
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Svårigheterna att hitta nytt arbete i samband med pandemin har även varit ett faktum som 

många vittnat om. Detta har satt personerna i en situation där de varit tvungna att försörja sig 

på sexsäljande, trots att de eventuellt inte har velat. Detta visar även följande citat: 

 

”Pandemin har varit jättetuff för många av dem som lämnat prostitutionen och kommit in på 

arbetsmarknaden. De har ofta osäkra anställningar, kanske varit timanställda på hotell och 

caféer som varit tvungna att dra ner på personal. Vi har fått många samtal från kvinnor som 

förlorat sina jobb och som varit jätterädda att fastna i prostitution igen, säger Josephine 

Appelqvist på hjälporganisationen Talita.” (Wilhelmson, 2021).  

 

Citatet kommer från Annika Wilhelmsons (2021) artikel som publicerats i Dagens Nyheter. I 

artikeln berättar Josephine Appelqvist, som arbetar på hjälporganisationen Talita att pandemin 

haft många negativa konsekvenser även för dem som inte längre säljer sex men som p.g.a. 

pandemin varit oroliga för att detta är deras enda alternativ. Talita är en organisation som 

grundades i Stockholm år 2004. Organisationen riktar hjälp och skydd i form av en plan av 

behandling för personer som befinner sig i sexförsäljning. (Månsson, 2018, s. 275) Enligt 

Appelqvist är det alltså tydligt att pandemin inneburit negativa konsekvenser även på detta 

plan. Pandemin har pågått i två års tid och det är ett faktum att många haft svårt att behålla 

sina jobb till följd av detta.  

 

”Däremot märker polisen att kvinnorna inte flyttas runt mellan länder i lika stor utsträckning, 

i och med ländernas restriktioner och stängda gränser. – Men efterfrågan kvarstår och det är 

den vi ska rikta ljuset mot. Att köpa sex är fortfarande precis lika efterfrågat som innan covid-

19.” (Österström, 2020).  

 

Citatet ovan är hämtat ur Sofie Österströms (2020) artikel som publicerats i Dagens Nyheter. 

Artikeln berättar att det inte skett särskilt stora förändringar i sexförsäljningen till följd av 

coronapandemin. Sexförsäljningen har fortsatt i ganska samma utsträckning som tidigare.  

En skillnad är ändå att de som säljer sex förflyttas i mindre utsträckning, vilket beror på 

ländernas resebegräsningar. Resultatet av detta blir därför att sexsäljarna oftare stannar kvar 

på samma plats. Önskan om att köpa sex har däremot inte förändrats eller blivit mindre, utan 

är samma som tidigare. Trots ökad risk för sjukdomar och virus blir efterfrågan ändå inte 

mindre. Viljan att köpa sex kvarstår, vilket är intressant, då detta inte enbart tycks gälla risken 

för könssjukdomar utan även corona.  



 

 72 

 

Anna Kontula (2005, s. 59) lyfter fram att samhällets kulturella, samhälleliga och finansiella 

karaktärsdrag influerar omfattningen och uttrycken för sexförsäljning i någon mån. Enligt 

Kontula (2005, s. 60) kan sexförsäljningen bland finländska personer som avtog under den 

s.k. ”laman”, d.v.s. ekonomiska krisen på 1990-talet stiga på nytt, i synnerhet bland studenter 

som säljer sex. Det är därför inte helt långsökt att utgå från att covid-19 pandemin som 

inneburit samhällsförändringar därför också inneburit att fler börjat sälja sex till följd av 

exempelvis osäkra anställningar. 

 

11.6. Sexförsäljningens omfattning 

En kategori som jag också har hittat i min analys är en kategori som jag valt att kalla 

”Sexförsäljningens omfattning”. Jag har gett kategorin den här titeln, eftersom artiklarna i den 

här kategorin bl.a. berättar om sexköpens omfattning, hur antalet sexköp och sexköpare t.ex. 

har ökat eller minskat jämfört med tidigare år samt hur många som säljer sex. Ett citat som 

beskriver detta är bl.a. följande: 

 

”Antalet anmälda sexköp i Sverige under 2020 har ökat kraftigt jämfört med 2019, skriver 

Dagens Nyheter.” (TT, 2020).  

 

Enligt detta citat från nyhetsbyrån TT:s artikel (2020) i Svenska Dagbladet har mängden 

anmälda sexköp ökat avsevärt sedan föregående år, d.v.s. 2019. Detta är intressant med tanke 

på att den här artikeln är skriven år 2020, d.v.s. samma år som coronapandemin fick sin 

början. Coronapandemin kan därmed haft en central inverkan på sexförsäljningen, vilket är 

intressant då man skulle kunna tänka sig det motsatta, nämligen att antalet sexköp skulle bli 

mindre p.g.a. människors rädsla för att bli smittade. I en annan artikel som skrivits av 

nyhetsbyrån TT (2021) i Svenska Dagbladet berättar man att ovanligt många har blivit gripna 

för att ha köpt sex. Detta har skett i städerna Stockholm och Göteborg. 

 

”En anledning till ökningen är två stora riktade insatser mot sexhandel som genomfördes i 

Stockholm och Göteborg, vilket resulterade i många gripanden.” (TT, 2021).  

 

Enligt citatet har det alltså skett många gripanden av sexköpare i Stockholm och Göteborg.  
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Man lyfter fram att detta kan bero på att polisens åtgärder mot sexköp har ökat under den 

senaste tiden. Den totala andelen ökade sexköp behöver således inte nödvändigtvis bero på att 

det antalet sexköpare har ökat utan kan också grunda sig i att insatserna har ökat.  

Antalet nummer kan sammanhanget snarare visa hur polisen verkat och vad de lagt sin 

huvudvikt vid än hur många som köpt sex (Holmström, 2008, s. 314). Tydligt är i vilket fall 

att intresset för att köpa sex är stort. 

 

11.7. Självständiga aktörer 

En kategori som också har förekommit av det sverigesvenska materialet är ”självständiga 

aktörer”. Den här kategorin handlar om de personer som frivilligt valt att sälja sex och som 

berättar om sina erfarenheter och förhållningssätt till detta. 

 

”Sexarbetarna” beskriver att de valt att prostituera sig och upplever sig inte vara ofrivilligt 

utsatta för något. Även om det inte är förbjudet att sälja sex upplever de sig vara jagade av 

polisen. De upplever sig vara omyndigförklarade i och med att deras handlingar tolereras 

men deras vilja och val inte respekteras”, skriver utredaren Anna Skarhed.” (Magnusson, 

2017).  

 

Det här citatet är hämtat från Lisa Magnussons (2017) artikel som publicerats i Dagens 

Nyheter. Enligt artikeln tilldelas personer som säljer sex en offerstatus baserat på det faktum 

att de säljer sex. Vidare lyfter artikeln fram att de personer som själva valt att sälja sex känner 

sig omyndigförklarade, att valet att sälja sex ringaktas samt att deras röster inte blir hörda. 

Dessa personer uppfattar sig som självständiga, då det varit deras eget val att sälja sex. Enligt 

artikeln och citatet blir dessa personer diskriminerade till följd av Sveriges lagstiftning. 

Samtidigt förekommer det att de som understödjer straffbeläggande av sexköp har en tendens 

att förringa frågan om byråkrati och framställa alla som säljer sex som olycksoffer (Bettio et. 

al., 2017, s. 17). Det finns även andra personer som lyft fram liknande aspekter gällande 

sexsäljandet. Det som dessa personer lyfter fram är en trötthet på att ständigt uppfattas som 

offer av samhället. Det här berättar ”Vanessa” och ”Anna” om. 

 

”Vanessa och Anna upplever att de lagar som omgärdar sexhandeln inte sällan slår mot de 

kvinnor de i själva verket är ämnade att skydda.  
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De har tröttnat på den ensidiga berättelsen om sig själva som offer; en berättelse som inte är 

deras, och som alltid berättats av nån annan. 

 

Anna sammanfattar sina tankar: 

 

–Det känns inte som att samhället egentligen är ute efter att göra våra liv bättre. Jag tror 

bara de vill ta bort det de tycker är smutsigt och fult. ” (Strindlöv, 2020).  

 

”Vanessa” beskriver sin syn på sexsäljandet på följande sätt: 

 

-”Bara synen på att man säljer sin kropp och inte en tjänst är skadlig, och jag vet många 

kvinnor som känner så. Det är aldrig någon som ifrågasätter en kvinnas val om hon städar 

toaletter och inte kan få tag på ett annat jobb, det gäller bara när det handlar om att sälja 

sex. Jag är helt okej med att det finns folk som tycker att betalt sex är lika med våldtäkt, men 

vi som inte tycker det finns också och borde ha rätt till våra upplevelser, säger Vanessa.” 

(Strindlöv, 2020).  

 

”Vanessa” och ”Anna” är två kvinnor som säljer sex. Deras syn på sin situation framgår av 

Jenny Strindlövs (2020) artikel i Dagens Nyheter. Anna” och ”Vanessa” berättar att de 

upplever att lagstiftningen som förbjuder sexköp skadar istället för att skydda de som säljer 

sex. Enligt ”Vanessa” och ”Anna” har förbudet och polisens ökade insatser lett till att färre 

sexköper ger ut information om sig själva innan de träffas, vilket gör att ”Anna”, ”Vanessa” 

och andra som säljer sex har svårt att vet vem de kommer att sälja sex till. Detta ställer dem i 

sin tur i riskfyllda situationer. I en annan studie som utförts av Alexandra Lutnick och 

Deborah Cohan (2009, s. 43) har största delen av kvinnor som sålt sex uttryckt att de föredrar 

att rättsreglerna som straffbelägger sexförsäljning avlägsnas. Detta för att understödja en 

samhällelig och social omgivning där de skulle ges juridisk rätt och kunna fråga efter stöd då 

de utsatts för våld (Lutnick & Cohan, 2009, s. 43). I en lagstiftning som kriminaliserar 

sexförsäljning kan detta medföra att det blir svårt att be om hjälp. ”Anna” och ”Vanessa” 

berättar om samma problematik, d.v.s. att lagen inte skyddar dem utan tvärtom. Detta är en 

komplicerad fråga på många sätt, då det finns flera perspektiv som bekräftar olika aspekter 

och som ofta står tvärtemot varandra. ”Annas” upplevelser av att samhället inte eftersträvar 

att förbättra livet för de som säljer sex utan snarare reducera det man uppfattar som fel och 

oanständigt är en aspekt som också bör beaktas.  
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Trots att kriminaliseringen av sexköp syftar till att underlätta för de som säljer sex kan detta 

också innebära risk för att skapa känslor av omoraliskhet hos de som säljer sex. ”Annas” 

beskrivna upplevelser av att samhället tycker att sexsäljande är fel kan leda till att man har 

svårt att t.ex. söka hjälp ifall man behöver. Det här är särskilt viktigt för myndighetspersoner 

att ta i beaktande, eftersom myndighetspersoner har en mycket viktig roll i att bemöta 

personer i olika situationer. Myndighetspersoner och yrkespersonal bör därför arbeta aktivt 

för att undvika att bidra till ökad stigmatisering av sexsäljarna. Ifall man upplever sig 

diskriminerad och omoralisk är det svårt att ta kontakt. Därför är det viktigt att reflektera över 

hur man bemöter sexförsäljning och sexsäljare, då bemötandet kan vara avgörande för hur de 

som säljer sex mår. Det blir både ensidigt och problematiskt att enbart betrakta en person 

säljer sex som ett utsatt offer. Detta eftersom detta ger en väldigt svartvit bild av 

sexförsäljning. Det är av stor vikt att beakta alla som säljer sex och inte enbart dem som 

platsar i en utsedd tanke eller ett utsatt perspektiv (Doezema, 1995, s. 57). Personer som säljer 

sex befinner sig alla i olika livssituationer och omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till.  

 

11.8. Arbetet mot sexhandel och stödåtgärder 

En kategori som framgår tydligt av materialet är det arbete och de stödåtgärder som man 

riktat mot sexförsäljning. Detta innefattar bl.a. stödåtgärder för såväl de som köper och säljer 

sex samt förslag på ytterligare åtgärder som man önskar införa. Det visade stödet och den 

starka uppmuntran till att arbeta mot den här frågan syns på många platser, alltifrån politiska 

verksamheter till frivilliga insatser. 

 

”Min ambition är att bygga ett nationellt program som förebygger våld mot kvinnor och 

sexköp. Vi vet genom till exempel jämställdhetsutredningen att vi har gjort för lite i Sverige 

när det gäller att förebygga våld och rikta insatser mot män när det gäller 

jämställdhetsarbete.” (Dragic, 2016). 

 

Detta kommer från Marijana Dragics (2016) artikel i Dagens Nyheter. Citatet ovan är ett 

uttalande från jämställdhetsminister Åsa Regnér som tillsammans med regeringen har skapat 

ett program som ska öka medvetenheten kring jämställdhetens betydelse. Programmets 

huvudpoäng är att förhindra sexköp och motverka våld mot kvinnor. Programmet är inhemskt 

och vänder sig till olika former av verksamheter, bl.a. skolor, kommuner och 

hobbyaktiviteter.  
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Den här formen av stödåtgärder och arbete mot sexhandeln riktar sig således mot 

omgivningen, d.v.s. inte direkt mot de som säljer eller köper sex utan till övriga individer i 

samhället. Tanken är att personerna ska se det problematiska i sexköp och våld. De 

förebyggande insatserna som görs från ett politiskt håll har en viktig betydelse, eftersom det 

är dessa som hjälper till att forma de allmänna attityderna och förhållningssätten till 

sexförsäljning. Ifall man i ett tidigt skede inför riktade insatser i form av ett politiskt program 

som syftar till att förändra attityderna kan man åstadkomma långvarig förändring. Den 

samhälleliga och ideologiska miljön kan ha en inverkan gällande omstruktureringsförlopp, på 

det sätt som detta manifesteras i lagar, inställningar och perspektiv (Månsson, 2018, s. 251). 

En sådan typ av insats kan således spela en betydelsefull roll. Det finns även andra tydliga 

exempel på de stödåtgärder och det arbete som görs för att motverka sexförsäljningen. Detta 

innefattar hjälp- och stödinsatser för såväl de som säljer och som köper sex. Sverige är ett 

unikt land i den här aspekten, då de hjälpinsatserna även riktar sig till de som köper sex. 

 

”Den behandling som finns i Sverige för personer som vill sluta köpa sex är i stort sett 

världsunik, enligt en vetenskaplig studie som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, 

rapporterar Sveriges Radio Ekot. ” (TT, 2020).  

 

- De studierna som har gjorts är få och gjorda på ganska få personer, men visar ändå 

att de som har fått behandlingen är nöjda och tycker att deras problematiska beteende 

har minskat, säger Jenny Rangmar till Ekot. (TT, 2020).   

 

Citatet ovan är ett uttalande av Jenny Rangmar som är forskare och har intervjuats av Svenska 

Dagbladet. Citatet har hämtats från nyhetsbyrån TT:s (2020) artikel i Svenska Dagbladet.  

Enligt Rangmar är Sverige det enda landet i världen som ger sexköpare möjlighet att genomgå 

bearbetning och terapi för att de köper eller har köpt sex. Den här hjälpen erbjuds av de s.k. 

KAST (Köpare av sexuella tjänster)-klinikerna som finns runt om i landet. Rangmar lyfter 

fram att det hittills inte har gjorts så många undersökningar på ämnet och inte heller på så 

många personer. Man har ändå redan kunnat se att de som genomgått den här formen av stöd 

upplever sig tillfreds med detta och anser att deras destruktiva handlingssätt har blivit mindre. 

KAST-verksamheten tillhör den statligt bekostade socialtjänsten och tillhandahåller hjälp till 

personer som vill sluta köpa sex. Detta ges i form av handledning, terapi eller psykologisk 

bearbetning. KAST tillhandahåller hjälp till både de som köper och säljer sex.  
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Socialarbetarna tillhandahåller personligt understöd för en problematik som uppfattas ha 

föranletts av systematiska komponenter. (Grönvall, 2022, s. 3 & 10) Idén grundar sig i en 

föreställning om att det inte räcker att stoppa sexköp. Enligt idén som lyftes fram är 

undervisning för män nödvändig för att man ska skapa en insikt hos män som köper sex vad 

de låter dessa kvinnor utstå. (Månsson, 2018, s. 296) I Sverige har man också arbetat mot 

sexhandeln genom stödtjänster till de som säljer sex. Stödet för dessa har sett ut på olika sätt 

men en form som är en av de mest vanliga är olika hjälpprogram. En av dessa stödformer ges 

bl.a. av organisationen Talita som syftar till att stödja och hjälpa kvinnor som säljer eller sålt 

sex. 

 

”Talita har två skyddade boenden i Stockholm där de tar emot kvinnor som vill ha hjälp att 

lämna prostitutionen. De kan dels hjälpa till med akutboenden för utländska kvinnor som vill 

återvända till sitt hemland och dels boenden för kvinnor som vill stanna och genomgå deras 

ett år långa program för att komma ut ur prostitutionen. Då erbjuds de undervisning om 

trauma, terapi, framtidsplanering och arbetspraktik. Därefter får de flytta till 

utslussningslägenheter innan de är redo att klara sig själva.” (Wilhelmson, 2021).  

 

Citatet kommer från Annika Wilhelmsons artikel (2021) i Dagens Nyheter och berättar bl.a. 

om Josephine Appelqvist och Anna Sander som båda arbetar på organisationen Talita. 

Organisationen Talitas syfte är att erbjuda hjälp till de som vill sluta sälja sex. Detta innefattar 

att de bl.a. kan erbjuda akutboenden och mer långvariga boenden för dessa personer. 

Organisationen ordnar även ett rehabiliteringsprogram, vilket innefattar att personerna 

undervisas i trauma, ges terapi, planering inför framtiden och arbete. Efter detta ges de 

möjlighet att flytta till lägenheter innan de har möjlighet att ta hand om sig själva.  

 

Detta visar att organisationen Talita är därmed väldigt mångsidig och erbjuder flera olika 

typer av stödåtgärder. Det är tydligt att stödet som erbjuds dessa individer är mångsidigt. Det 

här syns i att de erbjuder stöd i form av rehabiliteringsprogram som pågår i ett års tid och som 

dessutom innehåller både terapikontakt och framtidsplanering. Forskare har lyft fram att de 

känslomässiga och mentala svårigheterna som sexsäljande kan innebära innefattar ett behov 

av flera år i psykoterapi för att en lyckad bearbetning ska vara möjlig (Månsson, 2018, s. 

246).  
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I en evaluering av organisationen inverkan har man kunnat konstatera att Talita haft en 

mycket stor mening för de kvinnor med erfarenhet av dess hjälpinsatser och som ingått i 

studien. Vissa av dem har lyft fram att bearbetning från Talita gjort att de överlevt (Månsson, 

2018, s. 276). Stödåtgärder som riktar sig till människor som säljer sex kan överlag se ut på 

många olika sätt. Hjälpen kan ges till personen i miljön där den befinner sig, d.v.s. genom att 

erbjuda konkret hjälp i gatumiljöer, i klubbar eller i lägenheter. I dessa sammanhang rör sig 

socialarbetarna ofta kring en specifik region beträffande sexförsäljning. Tillvägagångssätt i 

syfte att komma i kontakt med kvinnorna tillämpas. Socialarbetarna etablerarar särskilda 

arbetsmål, bl.a. genom kontroll av att kvinnorna får i sig mat samt att de använder p-piller. De 

gör även en förteckning i syfte att skapa en fastställning av läget i gatumiljön men också av 

anspråken hos kvinnorna. Syftet är att inleda kommunikation och att skapa tillit. Tanken är 

också att bjuda ut fundamentala tillgångar till kvinnan, i form av att ge stöd i att erhålla ett 

kort som gör det möjligt för henne att ges sjukvård. (Ayuste et.al., 2016, s. 209)  

 

I fall där personer som säljer sex blivit utsatta för människohandel är det särskilt viktigt från 

de professionellas sida att skapa tillit till personerna, med tanke på att det är människor som 

p.g.a. sina erfarenheter kan ha extra svårt att lita på myndigheter. Tydligt är att Sverige är ett 

land som arbetar mångsidigt för att hitta rätt insatser till alla som kan tänkas vara i behov av 

stöd i sexförsäljningen. Analysen visar att politiska och förebyggande åtgärder görs i form av 

bl.a. utbildningsprogram. Arbetet och stödinsatserna riktar sig dessutom både till de som 

köper och säljer sex, vilket visar att man prioriterar den här frågan högt. 

 

11.9. Könsaspekt 

”Könsaspekt” är även en aspekt som kan hittas i det sverigesvenska materialet. Kategorin har 

jag valt att kalla ”könsaspekt” eftersom artiklarna i den här kategorin lyfter fram perspektivet 

om kön i diskussioner av sexförsäljning. Artiklarna har bl.a. kritiserat att man ofta lyfter fram 

att sexförsäljningen delar in kvinnor i den säljande parten och män i den köpande parten, då 

det finnas många variationer och inte alltid ser ut så. 

 

”Det är som om hon fullständigt medvetet anstränger sig för att undvika att tala om män som 

säljer sex. Som om hon deltog i en tävling där man får straffpoäng om man säger m-ordet.” 

(Helmerson, 2019).  
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Citatet är hämtat ur Erik Helmersons (2019) artikel. Artikeln är en ledare i Dagens Nyheter 

och skribenten har i artikeln skrivit om sina åsikter gällande att sexförsäljningen ofta blir 

framställd som en kvinnofråga. I artikeln kritiserar skribenten särskilt Vänsterpartiets 

rättspolitiska företrädare för att inte beakta män som säljer sex. Enligt skribenten glöms män 

som säljer sex bort. Diskussionerna berör den utsatthet som sexsäljande kvinnor drabbas av 

men det är sällan som diskussionen vänds till att handla om sexsäljande män och vilka 

upplever män som säljer sex har. Det här är en intressant poäng och även något som jag själv 

lagt märke till under processen med min avhandling. Jag hade förväntat mig att läsa fler 

artiklar om män som säljer sex. Därför blev jag ganska överraskad när jag lade märke till att 

antalet artiklar som berör sexsäljande män är ganska få. Det här är fascinerande och till viss 

del motstridigt, då en del forskning lyfter fram att antalet män som säljer sex är lite fler än 

kvinnor som säljer sex. Svedin m.fl. (Svedin et. al., 2015, s. 5) undersökning visar t.ex. att 

antalet män som blivit kompenserade för sex är 0,8 % medan antalet kvinnor som blivit 

kompenserade för sex är 0,6 %.  

 

Förekomsten av män som säljer sex funnits lika länge som förekomsten av kvinnor som säljer 

sex men detta har inte blivit lika observerat av t.ex. de sociala myndigheterna.  

Anställda från socialtjänsten har lagt märke till att både män och kvinnor säljer sex men har 

endast tagit hänsyn till kvinnorna, då kvinnor ansetts uppbära det sociala arbetet. Det är 

fascinerande att se uppfattningen om vem som behöver bli hjälpt med tanke på att lagen inte 

gället ett specifikt kön (Siring, 2008, 350f, refererad i Knutagård, 2016, s. 208). Detta syns 

även i det som Hans Knutagård (Knutagård, 2016, s. 212) lyfter fram senare, d.v.s. att män 

som säljer sex mer blivit betraktade som aktiva deltagare medan kvinnor snarare betraktats 

som utsatta. Det här kan vara en förklaring till att män som säljer sex inte observerats lika 

mycket, då de således inte alltid uppfattas som hjälpbehövande i. o. m. att de betraktas vara 

aktiva.  

 

Detta är problematiskt, eftersom män som säljer sex kan ha upplevt lika mycket våld som 

kvinnor som befinner sig i samma situation och bör därför bemötas därefter. Den 

homosexuella formen av sexförsäljning, dess orsaker samt inverkan är sannolikt flerdelad på 

samma sätt som den heterosexuella (Taipale, 1995, s. 11). Informationsbärare för oftast den 

stereotypiska diskussionen om kvinnor som säljer sex utifrån en mans synvinkel.  
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Enligt detta verkar det som att det finns en uppfattning om att kvinnor är de som behöver 

hjälp och män klarar sig, vilket också skulle kunna förklara varför män som säljer sex inte 

uppmärksammas på samma sätt. Det framgår också att största delen av de män som säljer sex 

har meddelat att de upplevt stigmatisering förknippat med sexsäljandet. Detta har framkallat 

svår ångest hos en del av dessa personer. (Koken et. al., 2004, s. 28–29) Detta faktum visar att 

synliggörandet av män som säljer sex bör bli mer omfattande, då stigmatiseringen kan ha flera 

allvarliga konsekvenser som t.ex. ångest. Genom att synliggöra män som säljer sex kan man 

således bidra till att stigmatiseringen minskar, vilket kommer att underlätta för männen som 

säljer sex. 

 

11.10. Rättsliga påföljder 

Den här kategorin har jag valt att kalla ”rättsliga påföljder”, eftersom artiklarna i den här 

kategorin berättar om olika typer av juridiska konsekvenser som olika former av sexköp har 

lett till. Detta kan ses i bl.a. följande exempel: 

 

”Svea hovrätt delar tingsrättens bedömning att en 69-årig man gjorde sig skyldig till oaktsam 

våldtäkt när han köpte sex av en ung kvinna utsatt för människohandel.” (Nekham/TT 2019).   

 

Detta är ett citat ur Erika Nekham och nyhetsbyrån TT:s (2019) artikel som publicerats i 

Svenska Dagbladet. Artikeln berättar att en 69-årig man först blivit dömd i tingsrätten och 

sedan även i Svea hovrätt för att ha köpt sex av en kvinna som fallit offer för människohandel. 

Detta har slutat i att mannen dömts för ”oaktsam våldtäkt”. I Sverige kan man bli dömd för 

oaktsam våldtäkt ifall det framgått att man är ”är grovt oaktsam beträffande omständigheten 

att den andra personen inte deltar frivilligt” (SFS 2018: 618, 6 kap. 3 §). I detta exempel 

dömdes mannen för oaktsam våldtäkt baserat på det faktum att mannen känt till att kvinnan 

vid tidpunkten för sexköpet var utsatt för människohandel. Mannen visste därmed att kvinnan 

inte befann sig i situationen av fri vilja. Detta exempel skulle vara intressant att undersöka ur 

en finländsk kontext, eftersom den finska lagstiftningen förbjudit sexköp av 

människohandelsoffer också i de fall där det borde ha funnits aningar om människohandel 

(Lag om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel 2022/723). Det skulle därför 

vara intressant att se ifall detta fall hade dömts på liknande sätt i Finland. Ett annat exempel 

på en dom som blivit fastställda berättar följande citat från Dagens Nyheter om: 
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”Men när Stockholms tingsrätt meddelade dom i målet på onsdagen framkom det att 

polismannen frias från koppleribrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott eftersom det inte 

är ställt utom rimligt tvivel att han har gjort sig skyldig till brott.” (Hjertén & Nordström, 

2020).   

 

Citatet kommer från Linda Hjertén och Andreas Nordströms (2020) artikel i Dagens Nyheter. 

Artikeln berättar ingående om hur det som utifrån sett ut att vara en hälsomassagesalong i 

själva verket handlat om renodlad sexhandelsverksamhet. Salongen har bedrivits av ett par 

som skött verksamheten i två års tid. Fallet har blivit mycket uppmärksammat, särskilt 

eftersom mannen varit anställd som polis. Den slutgiltiga domen frigav mannen, eftersom 

man enligt rättens ordförande inte kunnat förevisa att mannen skulle haft för avsikt att begå 

brotten som nämns. Mannens fru blev däremot dömd till tre och ett halvt års fängelse för 

grovt koppleri och grovt bokföringsbrott. Detta eftersom det enligt rättens ordförare tydligt 

kunnat bevisas att hon anordnat och kontrollerat verksamheten. Här uppstår också en 

intressant könsaspekt, eftersom det är kvinnan som blivit dömd för att ha organiserat 

sexförsäljningen. Detta är intressant att nämna, då de exempel som hittills lyfts fram snarare 

pekat på att män utsätter kvinnor för brott. I detta exempel har enbart kvinnan dömts för 

brottet medan mannen frigivits. 

 

11.11. Exempel från andra länder 

En kategori som också har kunnat urskiljas ur det sverigesvenska materialet är kategorin som 

jag valt att kalla ”exempel från andra länder”. Kategorin berättar om artiklar som lyfter fram 

olika exempel på sexförsäljning som pågått i andra länder, vilka rättsliga påföljder som 

sexförsäljning utomlands inneburit samt hur detta tagit sig uttryck.  

 

”En anställd vid Storbritanniens konsulat i Hongkong misstänks för inblandning i 

prostitution.” (TT-Reuters, 2019).   

 

Detta citat kommer från nyhetsbyrån TT-Reuters (2019) artikel i Svenska Dagbladets artikel. 

Personen som artikeln berättar om har alltså arbetat på Storbritanniens konsulat i Kina och 

gripits p.g.a. misstanke om inblandning i sexköp och sexsäljande.  



 

 82 

 

Alla former av sexförsäljning, d.v.s. både köpande och säljande av sex är olagligt i Kina 

(Utrikesministeriet, 2022) och eftersom misstanke om att personen varit inblandad i detta har 

väckts har denne gripits. 

 

11.12. Kritik av egen och andras lagstiftningar 

En kategori som också kan hittas i materialet är kritik av den egna lagstiftningen men också 

av övriga länders lagstiftningar. Ett exempel på kritiken som riktats till Sveriges lagstiftning 

är ett exempel som jag använt mig av tidigare. Artikeln som gav upphov till den här kategorin 

kunde delas in i såväl ”självständiga aktörer” som ”kritik av egen och andras lagstiftningar” 

och därför har jag valt att använda exemplet en gång till. 

 

”Vanessa och Anna upplever att de lagar som omgärdar sexhandeln inte sällan slår mot de 

kvinnor de i själva verket är ämnade att skydda. De har tröttnat på den ensidiga berättelsen 

om sig själva som offer; en berättelse som inte är deras, och som alltid berättats av nån 

annan.” (Strindlöv, 2020).   

 

Citatet är hämtat ur Jenny Strindlövs (2020) artikel i Dagens Nyheter från år 2020. I artikeln 

berättar ”Vanessa” och ”Anna” som säljer sex att de anser att lagstiftningen som berör 

sexförsäljning inte skyddar utan tvärtom förvärrar situationen för sexsäljarna. ”Vanessa” och 

”Anna” hör till dem som säljer sex av egen vilja. Deras upplevelser är att polisens strikta 

insatser mot sexförsäljningen gjort de som köper sex mer avvaktande, vilket innebär risker för 

de som säljer sex.  

 

”- I vanliga fall försöker jag screena nya kunder innan jag träffar dem. Jag kanske kollar upp 

deras namn eller så hörs vi innan på telefon. Men nu är många så nojiga att jag ibland får 

varken deras riktiga namn eller nummer. Förr hade jag inte accepterat det men nu när jag 

tappat stammisar måste jag söka nya kunder och det är alltid mer nojigt att inte veta vem jag 

kommer möta, säger Anna.” (Strindlöv, 2020).  

 

”Anna” lyfter i exemplet fram att många av de som brukat köpa sex av henne inte längre gör 

detta, vilket gjort att hon måste söka nya intresserade. Flera av dem vill inte uppge någon 

information efter polisens ökade insatser och detta innebär en säkerhetsrisk för ”Anna” när 

hon väl träffar dem, då detta innebär att hon inte vet vad hon kommer att mötas av.  
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Enligt en undersökning har polisens ökade insatser inneburit att färre personer köper sex 

(Holmström & Skilbrei, 2017, refererad i Månsson, 2018, s. 292). Detta innebär i sin tur att 

intäkterna hos de som säljer sex blir mindre. Detta kan sätta de som säljer sex i större 

risksituationer, då de på så sätt inte har samma möjlighet att säga nej till köpare. (”i samarbete 

med HIV-Sverige och Riksförbundet för hivpositiva; Edlund & Jakobsson., 2014”, refererad i 

Månsson, 2018, s. 292˗293) Samtidigt är svaren på huruvida Sveriges lagstiftning hjälpt eller 

stjälpt säkerheten hos de som säljer sex eller förvärrat situationen är komplex, då det finns 

svar som bekräftar båda sidorna.   

 

En annan artikel lyfter också upp kritik mot Sveriges lagstiftning. Artikeln är skriven av 

Lovisa Herold (2021) i Dagens Nyheter. I artikeln diskuteras bl.a. förbudet mot sexköp som 

råder i Sverige samt olika tankar om detta relaterat till att man i Tyskland diskuterat 

möjligheten att förbjuda sexköp. Artikelns titel visar i sig att diskussionen varit livlig. I 

artikeln hörs framförallt två olika röster, Leni Breymaier och ”Madame Kali”.  

”Madame Kali” är själv en av dem som säljer sex i Tyskland. Hon har tidigare jobbat i en 

egen lokal där hon sålt sex men blivit tvungen att stänga p.g.a. coronapandemin. 

 

”För henne står den svenska modellen för ökad utsatthet och stigmatisering av de som säljer 

sex. Till skillnad från Leni Breymaier är Madame Kali övertygad om att de som faller offer 

för människohandel inte blir hjälpta av ett förbud.” (Herold, 2021). 

 

Detta citat sammanfattar ”Madame Kalis” tankar om ett eventuellt förbud av sexköp i 

Tyskland. Enligt henne innebär ett förbud mer skada än nytta. Enligt Susanne Dodillet (2009, 

s. 519) har legaliseringen av sexförsäljning i Tyskland baserat sig på en tanke om att detta 

skulle innebära mindre påverkan från de som styr sexhandeln samt större självsäkerheten hos 

de har sex mot ersättning (Dodillet, 2009, s. 519).  

 

”Målet var att prostituerade skulle slippa stigmatiseras och vara beroende av hallickar, att 

de skulle kunna ställa krav på ersättning och få tillgång till välfärdssystemet. Sverige valde en 

annan väg. Jag menar att Tyskland har misslyckats, eftersom målen inte har uppnåtts, säger 

Leni Breymaier.” (Herold, 2021). 

 

I detta citat från samma artikel lyfter Leni Breymaier fram att Tysklands tillvägagångssätt inte 

har fungerat.  
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Enligt Breymaier har Tysklands målsättning att reducera stigmatiseringen av de som säljer 

sex inte lyckats utan tvärtom. Det är därför tydligt att Breymaier och ”Madame Kalis” åsikter 

går mycket isär och att de har helt olika syn på vad som är det bästa sättet att gå till väga. 

Detta visar hur mycket åsikterna och förhållningssätten kan variera inom samma land. De 

stora variationerna i åsikter och förhållningssätt som finns inom samma land bör nämnas med 

tanke på att generella slutsatser lätt dras om ett visst lands förhållningssätt. Artikeln berör 

främst Tysklands lagstiftning och de tillvägagångssätt som de valt i sitt land. Det är ändå 

intressant att se hur samma tema diskuteras i en svensk tidning. Detta tyder även på att 

intresset för den här typen av diskussion även finns i Sverige. 

 

11.13. Sexsäljandets historia 

En annan kategori som jag även hittat i det sverigesvenska materialet berör sexförsäljningen 

förr i tiden, hur sexförsäljning såg ut då och hur det betraktades rent juridiskt. Magnus 

Västerbros (2019) artikel i Dagens Nyheter berättar om ett gammalt fall där det framgått att 

en ung flicka sålt sex. Kontakterna till männen skedde via en annan kvinna som skötte 

kontakterna. Enligt Västerbro sågs det inträffade som mycket brottsligt samtidigt som det var 

svårt att betrakta ur en juridisk synvinkel.  

”Det som framkom var ett allvarligt brott mot tidens moral. Att sälja sex i sig var inget brott, 

men att ha samlag utan att vara gift var det. Koppleri, som Lovisa von Plat anklagades för, 

var också straffbart. Men hur skulle rätten egentligen se på det som Lena Cajsa Bohman hade 

erkänt?” (Västerbro, 2019).  

Citatet i artikeln uttrycker att det vid den här tiden, d.v.s. på 1700-talet var svårt att bemöta 

sex mot ersättning, eftersom det inte var olagligt att sälja sex medan sex utanför äktenskapet 

var kriminaliserat. Det är mycket länge sedan kriminaliseringen av utomäktenskapligt sex 

togs bort och problematiken gällande hur man ska bemöta sexförsäljning påverkas därför inte 

av detta förbud. Det komplexa som går att urskilja i det här exemplet som artikeln ger kan 

ändå även sammankopplas med dagens debatter, då diskussionerna kring sexförsäljning inte 

heller idag är okomplicerade, även om de inte påverkas av att sex utanför äktenskapet utövas.  

12. Sammanfattning av resultaten 

I detta kapitel beskriver jag sammanfattningen av mina resultat. I kapitlet bifogar jag även 

tabell 3 som visar slutresultatet av min analys.  
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Tabell 3 visar resultaten av de jämförelser som jag gjort mellan Finland och Sverige samt 

mellan Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.  

 

12.1. Likheter mellan Finland och Sverige 

I detta kapitel beskriver jag de likheter som kunnat hittas i analysen av Finland och Sveriges 

förhållningssätt till sexförsäljning. En tydlig gemensam faktor som framkommer av analysen 

av både det finländska och det sverigesvenska materialet är utsatthet. Den här utsattheten kan 

se ut på många sätt men utsattheten verkar se ganska likadan ut i båda länderna. Artiklarna 

berättar bl.a. om människohandel och tvång på att sälja sexuella handlingar. Såväl de 

finländska som de sverigesvenska artiklarna berättar om fall där människor blivit lurade in i 

ett nytt land och därefter tvingats sälja sex. Utsattheten kan också se ut på andra sätt. Allmänt 

svåra levnadsomständigheter har också kunnat leda till att människor börjat sälja sex. Här har 

t.ex. fattigdom uppgetts som en central orsak i både det finländska och sverigesvenska 

materialet. En stor ekonomisk resursbrist och allmänt begränsade resurser kan göra det svårt 

att t.ex. betala sjukvård i det egna hemlandet eller att försörja sin familj. Människor på flykt 

från sina hemländer nämns även i utsatthetskategorin. Sexsäljande har då varit det enda 

fungerande alternativet för att överleva. 

 

 

Utsattheten berör även sexförsäljning bland minderåriga, d.v.s. det som i praktiken är ett 

sexuellt utnyttjande av minderåriga mot ersättning. Minderåriga barn och ungdomar blir 

automatiskt extra utsatta, då de inte alltid betraktar sexförsäljningen som problematisk 

(Sundelin, 2020, 20).  

Likheter mellan Finland och Sverige Skillnader mellan Finland och 

Sverige 

Jämförelser mellan HBL och 

HS 

 Utsatthet; fattigdom, människohandel, 

människor på flykt, minderåriga offer 

"Överraskande exempel" färre i Finland HBL: fler exempel på sexförsäljning 

i Sverige 

 Självvalt, frivilligt sexsäljande Stödformer beskrivs mer omfattande i 

Sverige 

HBL: ännu fler artiklar om utsatthet 

 Kritik mot sexköpsförbud i båda länderna Betoning på att förändra lagen ännu mer 

i Sverige 

HS: fler exempel på sexförsäljning i 

andra länder 

 Samma typer av dolda miljöer; 

massagesalonger, air bnb, hotell 

Inte lika mycket sexförsäljning på gator i 

Finland 

HS: termen "sexarbete" mer 

förekommande 
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Det finländska och det sverigesvenska materialet visar flera exempel på att den här formen av 

utsatthet sker både i Finland och i Sverige. Utmaningen att arbeta med den här problematiken 

är stor i båda länderna. En annan likhet mellan Finland och Sverige är kategorin 

”självständiga aktörer”. Detta innebär att analysen av ländernas tidningsartiklar båda berättar 

om människor som frivilligt och självständigt säljer sex. Dessa personers erfarenheter ser 

ganska likadan ut i båda länderna. Personerna ifråga beskriver bl.a. en irritation över att 

ständigt betraktas som offer till följd av att de säljer sex. Personerna berättar även att de själva 

valt att ägna sig åt sexförsäljning och att makten är deras egen. Analysen av materialet visar 

att det finns uppfattningar om att den frivilliga delen av sexförsäljning inte hörs eller ges 

tillräckligt mycket uppmärksamhet.  

 

Man har även lyft fram att ett straffbeläggande av sexköp innebär fler negativa än positiva 

följder för sexsäljarna. De finländska artiklarna som berättar om temat ”självständiga aktörer” 

tenderar även att beskriva ämnet mer ingående. Det här syns bl.a. i att en del artiklar ger mer 

omfattande information om de tankar och uppfattningar som personen som säljer sex har om 

sin situation. De sverigesvenska artiklarna är inte riktigt lika ingående och är även mer 

anonymiserade. I samband med detta tema har även kritik mot förbudet av att köpa sex riktats 

i båda länderna. Kritiken som bl.a. har lyfts fram har gällt att man inte anser att ett förbud 

kommer att trygga de som säljer sex utan att det snarare finns risk för att det motsatta sker.  

 

Det finns även röster som talar för att förbudet inte haft önskvärd inverkan, d.v.s. att 

kriminaliseringen av sexköp inte bidragit till ökad trygghet utan snarare ökad otrygghet bland 

sexsäljarna. En annan gemensam faktor mellan Finland och Sverige är att analysen av båda 

ländernas material berättar om sexförsäljning som sker dolt, i s.k. ”dolda miljöer”. De dolda 

miljöerna där den sortens sexförsäljning ser i princip likadan ut i båda länderna. Artiklarna 

talar om sexförsäljning som sker under täckmantel av en annan verksamhet, såsom bl.a. 

massagesalonger, hotell samt uthyrda lägenheter. I sammanhang där detta pågått har 

sexförsäljningen i de flesta fall rört sig om människohandels- eller koppleriverksamhet och 

detta gäller i båda länderna. Detta är alltså en central problematik som förekommer både i 

Finland och i Sverige. I Finland kan detta tolkas som en nästan ännu svårare problematik att 

hantera, eftersom det inte är olagligt att köpa eller sälja sex.  
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Det här kan göra det mycket svårt för polisen att veta huruvida sexförsäljning i exempelvis en 

lägenhet sker frivilligt eller kontrolleras av en annan part, som då enligt finländsk lag är 

olagligt (Lag om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel 2015/384).  

Eftersom alla köp av sexuella handlingar är förbjudet i Sverige är sexköpen som sker i 

lägenheter alltid olagliga. Dolda koppleribrott kan däremot vara ännu svårare att upptäcka i 

Finland, vilket därmed skapar en ytterligare problematik 

 

12.2. Skillnader mellan Finland och Sverige 

I detta kapitel beskriver jag de skillnader som jag hittat i min analys av det finländska och det 

sverigesvenska materialet. En tydlig skillnad som är lätt att upptäcka går att hitta under 

rubriken ”överraskande exempel”. Dessa exempel har berört fall av sexköp där personer med 

en specifik yrkestitel eller offentlighet köpt sex. Det har bl.a. varit personer som varit 

anställda som poliser, chefer samt undervisare. Jag nämnde redan tidigare att det här temat 

förekommer både i det sverigesvenska och i det finländska materialet. Den intressanta och 

högst väsentliga skillnaden är ändå att kategorin inte är alls lika omfattande i Finland som i 

Sverige. I Finland kan jag endast hitta några artiklar som går att kopplas samman med den här 

kategorin. Dessa finländska artiklar berättar bl.a. om f.d. polisen Jari Aarnios koppling till 

kvinnan ”Saara” som vid tidpunkten för deras kontakt sålt sex (Gustafsson, 2019). När Jari 

Aarnio dömdes för bl.a. narkotikasmuggling framkom det att den kontakt som ”Saara” hade 

med Aarnio grundat sig i att hon sålt sex till honom. I Sverige finns det flera artiklar som 

berättar om fall där poliser köpt sexuella handlingar, så handlingen i sig är inte särskilt unik. 

Det intressanta är hur olikt media i Finland och i Sverige berört polisers sexköp.  

 

I de finländska artiklarna som berättar om Jari Aarnios sexköp av ”Saara” kommenteras och 

observeras detta inte alls lika starkt som när motsvarande hänt i Sverige.  Det framgår att 

”Saara” berättat att hon sålt sex till Aarnio men till skillnad från Sveriges exempel nämns 

detta mer som ett tillägg som inte följs upp särskilt ingående. I Sverige har ett sexköp som 

utförts av en polis väckt mycket större skandal, vilket syns i antalet artiklar och i de ordval 

som man valt att använda i artiklarna. I Finland nämns ett sådant faktum mer i förbifarten, 

vilket visar en väsentlig skillnad i hurdan uppmärksamhet ett sexköp väcker i länderna. Ett 

annat ”överraskande exempel” från Finland är ett fall där en universitetslektor köpt sex av en 

14-årig flicka (HBL-FNB, 2016).  
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Det här fallet kan beskrivas som unikt för Finlands del, då jag inte hittat fler artiklar som 

berättat om andra konkreta exempel på sexköp av minderåriga medan detta ämne behandlats 

betydligt mer i Sverige. De sverigesvenska artiklarna berättar t.ex. om en SVT-chef som 

försökt köpa sex av vad han trodde var en minderårig person (TT, 2017) samt om en polis 

som köpt sex (TT, 2018). Beror avsaknaden av exempel på sådana sexköp i Finland på att 

detta inte sker i lika stor utsträckning eller på att fallen inte kommit till allmänhetens 

kännedom? Finns det något annat som gör att fall som dessa inte uppdagas lika mycket i 

Finland? Detta har inget tydligt svar men det är värt att reflektera kring. Eftersom 

omständigheterna runt sexköp och sexsäljande generellt sett verkar se ganska likadan ut i 

båda länderna är det svårt att tro att sådana överraskande exempel inte skulle ske i Finland. 

 

En annan aspekt där skillnader förekommer är kategorin som berättar om stödåtgärder för 

personer som både säljer och köper sex. Den här kategorin, som jag valt att kalla ”arbetet mot 

sexhandel och stödåtgärder” hittas i både det finländska och det sverigesvenska materialet. 

Såväl de finländska som de sverigesvenska artiklarna berättar om att stödåtgärder behövs för 

personer som säljer sex. Stödåtgärderna gällande sexförsäljning verkar behandlas mer 

omfattande i Sverige än i Finland, eftersom de sverigesvenska artiklarna berättar mer 

ingående hur deras stödinsatser ser ut samt hur man arbetar för att skydda individerna som 

säljer sex. I en artikel som skrivits av Annika Wilhelmson (2021) i dagens Nyheter berättas 

det om organisationen Talita och om organisationens ettåriga rehabiliteringsprogram för de 

som sålt sex och som vill ha hjälp med att sluta. 

 

Det finns även finländska organisationer som arbetar med att stödja personer som säljer sex 

men dessa har inte berörts så mycket i de artiklar som jag hittat. Stödåtgärder för de som 

säljer sex finns det exempel på även i de finländska artiklarna men antalet är ändå inte lika 

omfattande och innehållet om stödåtgärdernas omfattning behandlas inte helt lika ingående 

som i Sverige. Detta syns t.ex. i att man i Sverige har en egen stödorganisation som riktas till 

människor som vill ha hjälp att sluta köpa sex, den s.k. KAST-verksamheten. KAST-

verksamheten berättar både artiklarna och övrig forskning om (Månsson, 2018, s. 296–298), 

(Grönvall, 2022, s. 5–6 & 8). Det här förklarar även tydligt hur man ser på sexköp i Sverige. 

Det anses oftare något som man behöver hjälp för medan den här aspekten egentligen inte 

berörs i de finländska artiklarna. Stödåtgärder riktade till de som köper sex verkar inte heller 

finnas till samma utsträckning i Finland, vilket också kan tyda på detta.  
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Det här är extra intressant, eftersom man i Hufvudstadsbladet analyserat hur en offentlig 

persons sexköp skulle betraktas i Finland. I artikeln kommer skribenten fram till att 

handlingen knappast hade bemötts med samma avståndstagande som i Sverige. I den analys 

som jag gjort kan man även konstatera att det i Sverige finns en något starkare önskan att 

förändra den nuvarande lagstiftningen samt en viss kritik mot andra länders lagstiftningar. 

Detta gäller både önskan om att göra lagen mer strikt och att göra lagen mindre strikt. Det här 

är något som även nämns i Finland i en viss mån men inte i lika hög utsträckning. Överlag är 

det tydligt att tankar om etik och moral väcks mer till liv när ämnet diskuteras i en 

sverigesvensk kontext än i en finländsk. Frågan om det etiska och det lagliga i att köpa och 

sälja sex blir inte lika omdiskuterat i Finland utan ämnet diskuteras på ett mer neutralt sätt. En 

annan aspekt som också bör nämnas är att det verkar som att köpande och säljande av 

sexuella handlingar ganska automatiskt blir förknippat med utsatthet i Sverige.  

 

Det finns förstås sverigesvenska artiklar som talar om ämnet utanför utsatthet men det är ändå 

tydligt att utsatthet och sexförsäljning verkar höra ihop ganska automatiskt i Sverige. En 

intressant aspekt är också att man i finländska artiklar mer ofta säger att någon 

”työskentelee”, d.v.s. arbetar med att sälja sex. Visst finns det artiklar som diskuterar ämnet 

utifrån termen ”sexarbete” i Sverige men dessa är betydligt färre. Skillnaden i hur man 

betraktar fenomenet syns här ganska tydligt. Ett annat konkret exempel på skillnader som 

lyfts fram är skillnader i dolda miljöer där sexförsäljning pågår. Polisen Kenneth Eriksson 

lyfter fram att sexförsäljning i lägenheter inte är ett lika stort problem i Finland som i Sverige 

(Berg, 2016). Sexförsäljning i lägenheter förekommer även i Finland men situationen har 

enligt Eriksson inte förändrats så mycket de senaste åren, vilket är en skillnad från Sverige där 

detta snarare verkar ha ökat. 

 

12.3. Jämförelser mellan Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 

I den här delen av kapitlet går jag igenom de fynd som jag hittat i analysen av den 

finskspråkiga tidningen Helsingin Sanomat och den finlandssvenska tidningen 

Hufvudstadsbladet samt jämför dessa fynd med varandra. I början av min analys var jag rädd 

för att antalet finlandssvenska artiklar skulle vara för få för att kunna analyseras och jämföras 

med den finskspråkiga tidningen. Efter noggrann genomgång kan jag ändå konstatera att min 

oro inte bekräftats utan att jag fått resultat som kunnat ge en helhetsbild av olika perspektiv.  
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Det som Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet främst har gemensamt är att de båda 

beskriver fall av sexförsäljning i Finland samt omständigheterna runt dessa. Kategorierna som 

jag redogjort för i tidigare kapitel går att hitta i analyserna av både Helsingin Sanomat och 

Hufvudstadsbladet. De teman som berörs framgår således av båda tidningarna och 

perspektiven på sexförsäljning ser relativt likadana ut.  

 

En intressant skillnad som jag märkte är att Hufvudstadsbladet i allmänhet skriver fler artiklar 

som berör exempel på sexförsäljning i Sverige. Detta syns i att man i framtagit artiklar från 

sverigesvenska tidningar och publicerat dem i den egna tidningen. Det är också tydligt att en 

stor del av artiklarna i Hufvudstadsbladet skriver om sexförsäljning som kopplas till utsatthet. 

Beskrivningarna som ges av utsatthet ser relativt likadan ut som den som beskrivs i Sverige. 

Det gör man också i de finskspråkiga artiklarna men Hufvudstadsbladets artiklar om utsatthet 

kopplat till sexförsäljning är ändå något fler. En annan relevant aspekt som framgår är att man 

i Helsingin Sanomat mer ofta beskriver sexförsäljning som i termer av arbete mer än vad man 

gör i Hufvudstadsbladet. Detta är intressant, då valet av beskrivande ord kan säga något om 

hur fenomenet betraktas. Jag reagerade också på att man i Helsingin Sanomats artiklar om 

människohandel ofta diskuterar människohandel i form av utnyttjande av arbetskraft. I 

Hufvudstadsbladet diskuteras människohandel däremot främst i form av människohandel för 

sexuella ändamål. Det verkar som att man i Helsingin Sanomat mer ofta lyft fram 

människohandel som inte ”enbart” handlat om att utnyttjas sexuellt utan också i andra former. 

Helsingin Sanomats artiklar har även ofta skrivit om fall av sexförsäljning som skett 

utomlands. I Hufvudstadsbladet förekommer detta också men största delen av de artiklar som 

beskrivits har berört sexförsäljning i Sverige och Finland. 

 

13. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I det här kapitlet sammanfattar jag min avhandling och den analys som jag gjort. I detta 

kapitel kommer jag även att mer ingående diskutera slutsatserna mot bakgrund av min 

teoretiska utgångspunkt. Här kommer jag också att svara på min avhandlings 

forskningsfrågor. Min första forskningsfråga, d.v.s. ”Vilka aspekter och perspektiv lyfts fram 

i diskussionen om sexköp och sexsäljande i Finland och i Sverige?” kan besvaras med att det 

finns många olika perspektiv och att de ibland står i stor kontrast till varandra. Ett mycket 

centralt perspektiv som lyfts fram är att sexförsäljning innebär utsatthet och att det finns fall 

där sexförsäljning sker under hemska omständigheter.  
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Utsattheten kopplas samman med fattigdom och allmänt svåra förhållanden där sexsäljande 

framstår som den enda möjligheten att överleva. Vidare beskrivs utsattheten förstärkas av att 

personerna kommit till Finland och Sverige från andra länder, vilket gör att deras 

språkkunskaper och allmänna kännedom om ländernas system varit bristfälliga. Det framgår 

också att de ibland lockats in i länderna utan vetskap om att de förväntas sälja sex. Detta har 

inneburit bl.a. att de tvingats sälja sex under hemska omständigheter, att de fått behålla endast 

en liten andel av pengarna samt att de ofta inte klarat sig på egen hand. Detta perspektiv kan 

kopplas samman med den feministiska teorins utgångspunkter om att män ges privilegier på 

bekostnad av kvinnor (Payne & Nilsson, 2015, s. 442). 

Detta syns i att de olyckliga omständigheter och de svaga positioner som dessa kvinnor 

befinner sig i ignoreras i syfte av att tillgodose män som vill köpa sex. Det är förvisso inte 

enbart kvinnor som säljer eller köper sex men majoriteteten av de som säljer sex är ändå 

kvinnor, vilket ställer kvinnor i centrum i frågan om utnyttjande. 70 % av kvinnor som sålt 

sex i San Francisco, Kalifornien blivit utsatta för tvångssex (Silbert & Pines, 1982, refererad i 

Farley et. al., 2003, s. 35). Enligt Melissa Farley m.fl. (2003, 35) hör misshandel till 

standarden hos kvinnor som säljer sex. Den feministiska teorin utgår även från att personer av 

feminint kön undertrycks av samhälleliga uppbyggnader och förhållanden. Dessa gör att 

personer av maskulint kön får en särskilt gynnad ställning samt att det som personer av 

maskulint kön tycker ges förtur, vilket medför undertryckande av personer av feminint kön, 

särskilt personer vars finansiella och samhälleliga auktoritet är liten. (Payne & Nilsson, 2015, 

s. 442) Detta kan relateras till utsattheten som berör sexförsäljning på så vis att kvinnor blir 

tvungna att sälja sex, då samhällets förtryck gör att de saknar resurser för att klara sig på ett 

annat sätt.  

Feminismen har dessutom anmärkt på civilisationer för att kvinnor förväntas godta uppgifter 

som innefattar omvårdnad samt att de också ska vårda den kollektiva strukturen i hushållet 

och i övriga kontexter (Payne & Nilsson, 2015, s. 442). Detta bekräftar en del av fynden i 

analysen, eftersom flera kvinnor vittnat om att de haft ansvar att försörja familjen i hemlandet, 

vilket gjort att de börjat sälja sex. Det lyfts även fram att sårbarheten bland fattiga kvinnor än 

större än hos män (Payne & Nilsson, 2015, s. 443). Sexsäljandet kan således bli en 

konsekvens av fattigdomen som lättare drabbar kvinnor. Det faktum att de dessutom ofta 

tilldelas ansvar för både sig själva och sina familjer bidrar dessutom till större fattigdom. 

Utsattheten som beskrivs karaktäriseras även av minderåriga som blir sexuellt utnyttjade mot 

ersättning.  
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Den feministiska teoretikern Bell Hooks utgångspunkt om att västvärldens samhälle 

kännetecknas av en stark patriarkal föreställning om dominans som utnyttjar och undertrycker 

andra kan även kopplas samman med detta (Foss et.al., 1999, s. 76). Detta eftersom de som 

köper sex har ett mycket stort maktövertag över de som säljer sex, särskilt då det handlar om 

minderåriga och personer som befinner sig i allmänt sköra tillstånd, vilket således utnyttjas av 

personen som köper sex.  

Enligt Hooks syns accepterandet av det ”naturliga i dominansen” i olika kriser som smärtar 

planeten (Foss et. al. 1999, s. 76). Det ”naturliga” i den här formen av dominans, d.v.s. då en 

person med stort maktövertag köper sex av en person i underläge bekräftar Hooks 

utgångspunkt om olika kriser som smärtar planeten. Detta kan även sammankopplas med de 

fall där en person som auktoritetsmässigt befunnit sig i en maktposition över personen som 

denne köpt sex av, t.ex. fall där poliser köpt sex, eftersom poliser till följd av sitt yrke 

automatiskt befinner sig i en maktställning.  

Ett annat perspektiv som tydligt lyfts fram är att det finns personer som vill sälja sex och som 

gör detta självständigt. Detta perspektiv står i motsats till utsatthetsperspektivet och lyfter 

fram att sexsäljandet också är ett sätt att uttrycka den egna sexualiteten och att göra sig mer 

frigjord. Det här perspektivet kan även sammankopplas med den feministiska teorins 

utgångspunkter, då den feministiska teorin också uppmanat kvinnor till sexuell frigjordhet 

(Hooks, 1984, s. 147). Sveriges lagstiftning om förbud mot köp av sexuella handlingar har 

ifrågasatts för att vara antifeministisk (Erikson, 2017, s. 3). Detta gör därför det komplext att 

bemöta ämnet ur samma feministiska synvinkel, eftersom det feministiska teoretiska 

perspektivet alltså kan tala för aspekter som står emot varandra.  

Man kan argumentera för att sexsäljande kan vara både förtryckande och feministiskt ur en 

feministiskt teoretisk synvinkel. Genom att sälja sex går man således emot den förtryckta 

position man befunnit sig i tidigare, då man på detta sätt ”tar makten tillbaka” och äger sig 

själv. Detta innebär ändå inte att de som väljer att sälja sex och ser detta som en form av 

självständighet inte bemöts av problematiska aspekter. Patriarkatet har fortfarande ett starkt 

styre över samhället, vilket påverkar mycket i samhället överlag. Patriarkatets styrande 

bevaras då personer av feminint kön inte blir inkluderade i skapande möjligheter och då det 

sexuella begränsas (Carlsson et.al., 1983, s. 58). Det här är viktigt att beakta, eftersom 

föreställningar som dessa även inverkar på samhällets bemötande av dessa personer. Det 

sexuella kan begränsas t.ex. genom att en persons val att sälja sex kritiseras.  
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Föreställningarna om att sexsäljande eller överlag sexuellt beteende inte passar för en kvinna 

kan även inverka på hur professionella bemöter personer som säljer sex och riskera att de inte 

får det stöd som de behöver. Enligt Dan Egonsson (2016, s. 344) finns det en tanke om att 

sexualiteten ses som lovlig uteslutande när man yttrar den i ett särskilt tillstånd i vilken man 

känner förälskelse och närhet. Detta är ett faktum som bör kommas ihåg, då idéer om 

sexualitet och vad sexualitetens betydelse är kan inverka på hur professionella bemöter 

personer som säljer och köper sex. Det intressanta är att sexköp och sexsäljande delas in i 

antingen ”utsatthetsperspektivet” eller ”självständig aktör-perspektivet” och att det verkar 

saknas ett ”mellanting”. Ifall personer som säljer sex själva uppger att ”sexsäljandet är som ett 

extraknäck” eller ”bättre än ett jobb som kontorist” finns det inte mycket man kan uttrycka, 

eftersom man inte befunnit sig i samma situation (Cole, 1995, s. 122). 

Ett klart perspektiv som framgår här är att det är ett ämne som är svårt att förhålla sig till och 

att det finns fler sidor av samma mynt. I en artikel lyfts personer som själva vill sälja sex fram 

och av en annan framgår hemska exempel sexförsäljning där människor utnyttjats 

hänsynslöst. Det som man kan urskilja här är en viss sorts komplexitet, då aspekterna som 

lyfts fram ofta kan beskrivas som raka motsatser. Detta är sannolikt också ett resultat av det 

som Susan G. Cole (1995, s. 121) uttrycker, d.v.s. att diskussionen om sexförsäljning är 

någon av de mest hätska inom den feministiska strömningen. Diskussionen kvarstår enligt den 

här synen till de som tidigare sålt sex, d.v.s. de som talar om att avgå från sexförsäljningen 

som en flykt. Det är de som ska föra diskussionen utgående från sin egen mening och för att 

försvara sitt utrymme i detta. (Cole, 1995, s. 122) Cole (1995, s. 123) skriver att det är dessa 

personer som förenar motsättningen mellan de sex-kritiska feministerna och de som står för 

sexsäljarnas lagliga rätt. Debatten huruvida sexsäljande är ett förtryck eller en frihet verkar 

förbli både evig och svår. Detta har jag konstaterat efter att ha studerat de artiklar som jag 

analyserat men också efter att ha studerat litteratur och tidigare forskning om ämnet.  

Det verkar finnas en tendens att lägga mycket vikt vid att diskutera huruvida köpande och 

säljande av sex är rätt eller fel istället för att diskutera olika aspekter relaterade till fenomenet 

samt de olika sidor som fenomenet kan ta sig uttryck. Det här blir problematiskt, då detta gör 

att ämnet blir svårt att diskutera som ett fenomen. Istället börjar diskussionen kretsa kring vad 

som är rätt förhållningssätt, vilket riskerar att leda till att ämnet inte studeras närmare utan 

enbart etiska frågor som visserligen är relevanta att beakta men fenomenet innehåller 

samtidigt många fler aspekter. Ett annat perspektiv som också lyfts fram är att man uttrycker 

behov av stöd för dem som säljer sex men också för dem som köper sexuella handlingar. 
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Detta syns på flera sätt, då man diskuterar olika stödformer i artiklarna, vilka effekter dessa 

haft samt uttrycker vilken betydelse dessa stödformer har. Detta perspektiv tyder på att man 

anser att sexförsäljning bör innefatta stödåtgärder samt att personer som säljer sex bör ha rätt 

till detta stöd. Artiklarna som diskuterar ämnet från den här synvinkeln berättar om personer 

som fallit offer för bl.a. människohandel för sexuella ändamål. I detta fall är det givet att de 

personer som fallit offer för detta är i behov av mycket stöd. Sven-Axel Månsson (2018, s. 

295) lyfter fram att dessa fall medför en begäran på att de som stödjer dessa personer finns 

nära till hands i omgivningen samt att det finns medel för samhälleliga satsningar.  

En av den feministiska teorins utgångspunkter är eftersträvan att kvinnor ska uppleva 

”empowerment” samt att känna för människors, speciellt kvinnors erfarenheter i den 

omgivning eller det samhälleliga sammanhang de befinner sig i så att det privata blir 

samhälleligt och det samhälleliga blir privat (Payne & Nilsson, 2015, s. 454). Detta syns i de 

artiklar som diskuterar stödåtgärder, eftersom det ”privata”, d.v.s. att köpa eller sälja sex 

synliggörs genom att man tydligt lyfter fram behovet av stöd för dessa personer och diskuterar 

detta som en samhällelig fråga. Det ”privata” blir också samhälleligt, ifall tillgången till 

stödåtgärder inom sexförsäljning finns tillgängliga och blir allmänt kända i samhället. 

Köpande och säljande av sex kan på många sätt ses som privat, eftersom detta är ett ämne 

som ogärna diskuteras högt och som är stigmatiserat. Detta kan förändras i samband med att 

ämnet lyfts fram utifrån att man diskuterar behovet av stöd.  

I den feministiska teorin syftar man även till att göra både män och kvinnors insikt om i 

vilken grad samhälleliga uppbyggnader framkallar oförrätter kopplade till kön större (Payne 

& Nilsson, 2015, s. 454). De tankar om vikten av stödåtgärder som artiklarna lyft fram går 

även att hitta i den feministiska teorins utgångspunkter, eftersom den feministiska teorin 

strävar efter att skapa empowerment hos kvinnor, (Payne & Nilsson, 2015, s. 454) d.v.s. så att 

de själva kan vara aktörer och påverka sin egen situation. Den feministiska teorins syfte är 

även att göra människor insiktsfulla om hur samhälleliga uppbyggnader bidrar till 

könsrelaterade missförhållanden (Payne & Nilsson, 2015, s. 454). Detta syns också i KAST-

verksamhetens arbete med män som köpt sex, då mycket i deras verksamhet handlar om att 

skapa medvetenhet hos männen och få dem att sluta köpa sex. Detta kan även kopplas till en 

av den feministiska teorin, då det också hör till den feministiska teorins synsätt ”att få ett slut 

på patriarkatet” (Payne & Nilsson, 2015, s. 454).  



 

 95 

 

Detta kan kopplas samman, då att köpa sex enligt den här synen kan ses som något som sker 

p.g.a. det patriarkala, d.v.s. mansdominerade samhälle som finns. Ett perspektiv som också 

framgår är att man uttrycker behov av att förändra nuvarande lagstiftning och att man 

upplever att den inte stöder de som säljer sex. Det är tydligt att man anser att en lagförändring 

är nödvändig trots att man inte är ense om hur lagen bör förändras, bör lagstiftningen bli 

strängare eller mer liberal? Tydligt är också att man anser att det bör finnas en juridisk 

kontroll över sexförsäljningen men att det är oklart hur den här kontrollen bör se ut. Detta är 

ytterligare ett exempel på att diskussionen om köpande och säljande av sex är komplex och att 

argumenten för att antingen skärpa eller mildra lagstiftningen är flera. Min andra 

forskningsfråga, d.v.s. ”Finns det likheter och skillnader mellan de finländska och de 

sverigesvenska artiklarna? Hur ser dessa skillnader ut?” besvaras med ja, det finns både 

likheter och skillnader mellan Finland och Sveriges artiklar. Likheterna som går att hitta är att 

både de finländska och de sverigesvenska tidningarna lyfter fram att det finns en 

utsatthetsaspekt som kan kopplas till sexförsäljning och att denna utsatthet ser ut på olika sätt.  

En poäng som båda länderna lyfter fram är att sexförsäljning sker under hemska 

omständigheter. En annan aspekt som är gemensam för båda länderna är att man lyfter fram 

att sexförsäljning pågår i dolda utrymmen och att detta ofta sker utan att allmänheten känner 

till detta. De dolda utrymmena verkar dessutom vara ganska identiska i båda länderna. Man 

lyfter bl.a. fram dold sexförsäljning som pågått i lägenheter, på hotell och massagesalonger.  

Tydligt är att sexförsäljning verkar vara ett fenomen som man sällan stolt presenterar utan att 

detta snarare hålls dolt i båda länderna. Detta är lättare att förstå i en sverigesvensk kontext, 

eftersom sexköp är förbjudet i Sverige (SFS 2022: 1043). I Finland är det lagligt att köpa sex 

under förutsättning att både den köpande och den säljande parten vill detta. Trots att sexköp 

inte är olagligt i Finland verkar dold sexförsäljning förekomma ungefär lika mycket i båda 

länderna. Detta visar att fenomenet är tabubelagt. Trots att det inte är olagligt att köpa sex i 

Finland verkar det ändå som att man ogärna vill att en sådan verksamhet syns utåt. Det finns 

flera exempel på då man upptäckt människohandel för sexuella ändamål som skett i bl.a. 

lägenheter och i massagesalonger. Detta är en viktig påminnelse till allmänheten om att 

mycket kan pågå utanför omvärldens kännedom. Det här är särskilt viktigt att komma ihåg i 

en finländsk kontext. Det är inte säkert att en person som säljer sex i en lägenhet vill göra 

detta och det är inte heller säkert att massagessalongen enbart ägnar sig åt 

massageverksamhet.  



 

 96 

 

Detta kan göra det svårt att upptäcka fall där sexsäljandet inte är frivilligt utan tvärtom 

påtvingat. Lika som att man är mån om att lyfta fram utsatthet och sexsäljande är man också 

mån om att lyfta fram motsatsen, d.v.s. att sexsäljande också kan vara självvalt. Båda 

ländernas tidningar argumenterar även för detta perspektiv och det verkar även som att 

debatterna mellan utsatthets- och självständigaktör-perspektivet förekommer i båda länderna. 

De skillnader som jag upptäckt har sett ut ungefär såsom jag föreställt mig även om det också 

framgått aspekter som jag inte hade anat. Skillnaderna syns i att Sverige betraktar 

sexförsäljning från ett centralt utsatthetsperspektiv. En stor del av de sverigesvenska 

artiklarna diskuterar ämnet från den här synvinkeln, d.v.s. ger fler exempel på fall och 

omständigheter där den som sålt sex utnyttjats på hemska sätt. I Finland förekommer detta 

också men exemplen som de sverigesvenska artiklarna lyfter fram är ännu fler. Huruvida detta 

beror på att man inte lyft fram sådana perspektiv i Finland eller att antalet artiklar inte är lika 

många som i Sverige går att spekulera kring. Faktum är att de finländska artiklarna som 

handlar om sexförsäljning inte är lika många som de i Sverige. Ämnet sexförsäljning verkar 

överlag inte väcka lika mycket uppmärksamhet i Finland som i Sverige, där diskussionerna är 

många och intensiva.  

En intressant aspekt som jag också lagt märke till är att de finländska artiklarna, särskilt de 

finskspråkiga diskuterar ämnet i en ganska neutral ton. I största delen av artiklarna beskriver 

man vad som hänt, vilka personer som berörts och vilka eventuella följder som innehållet 

inneburit. I de sverigesvenska artiklarna tenderar man att beskriva fenomenet med ordval som 

visar starka känslor. De finländska artiklarna är mer neutralt skrivna än de sverigesvenska, 

vilket också kan vittna om att Sverige generellt sett har ett mer tydligt och starkare 

förhållningssätt till fenomenet. Enligt Niklas Jakobsson och Andreas Kotsadam (2011, s. 31) 

har Sverige länge betonat jämlikhet mellan könen starkt, vilket kan vara en förklaring till att 

man förhåller sig mer negativt till sexköp. Detta är en intressant aspekt, eftersom detta kan 

förklara varför Sverige generellt sett valt att ta ett starkt avstånd från sexköp. En stor del av de 

sverigesvenska artiklarna visar att man anser att sexköp är förkastligt. Detta går att konstatera 

baserat på det innehåll som artiklarna har och på vilka sätt man beskrivit fenomenet. Detta 

faktum kan också konstateras baserat på hur man i Sverige förhållit sig då en offentlig person 

eller en person med en särskild yrkestitel köpt sex.  

Detta har väckt stor skandal i Sverige medan sådana fall inte uppmärksammats lika mycket i 

Finland. De finländska tidningarna berättar om ett fall där en universitetslektor köpt sex av en 

minderårig flicka, vilket väckt stor uppmärksamhet.  
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Överlag framkommer ändå inte exempel som dessa alls lika mycket som i Sverige. Ifall 

avsaknaden av sådana exempel i Finland beror på att detta inte inträffar lika ofta som i 

Sverige eller att det händer utan allmänhetens kännedom är svårt att svara på men skillnaden 

är tydlig. Samtidigt är det intressant att se hur stor skandal ett sexköp av en offentlig eller 

särskild yrkesperson överlag väcker. Blir diskussionen lika intensiv ifall en icke-offentlig 

person eller någon utan en viss yrkestitel köper sex? Betraktas sexköp vara lika fel oavsett 

vem som köper eller är det enbart intressant att diskutera då en känd person gjort detta? Detta 

är intressant att reflektera kring, då det är ett faktum att kända personers sexköp väcker stor 

uppmärksamhet i media. 

Frågan huruvida det är sexköpet eller den specifika personen som är omoralisk kan spekuleras 

i. En väsentlig skillnad som bör tas hänsyn till är förstås skillnaden i de juridiska aspekterna. 

Eftersom sexköp är kriminaliserat i Sverige blir vilket sexköp som helst ett brott. En offentlig 

persons sexköp blir således mer uppmärksammat p.g.a. den brottsliga handlingen. Eftersom 

sexköp inte är kriminaliserat i Finland kanske man därmed inte heller fäster lika stor 

uppmärksamhet vid detta oavsett vem som köpt sex. En intressant skillnad är också att man 

särskilt i den finskspråkiga tidningen några gånger diskuterar sexförsäljning i form av ett 

arbete, då man bl.a. skrivit att ”Naiset työskentelivät useissa asunnoissa Helsingissä ja 

Vantaalla”, d.v.s. ”Kvinnorna jobbade i några bostäder i Helsingfors och i Vanda”.  

Denna artikel handlar om ett fall av människohandel, där kvinnor tvingats sälja sex i olika 

bostäder i huvudstadsregionen. Den sexförsäljning som kvinnorna ägnat sig åt har således inte 

handlat om frivilligt arbete men i artikeln beskrivs sexförsäljningen ändå som ett arbete. 

(Moilanen, 2018) I Sverige nämns fenomenet inte som ett arbete ifall det inte är så att man 

uttryckligen skrivit en artikel om att sexsäljande borde ses som ett yrke. Skillnaden i hur man 

beskrivit fenomenet är intressant, då detta ger en viss bild av hur ämnet betraktas. Det att 

ordet ”arbete” använts även i ett sammanhang där man diskuterat människohandel visar att 

det finns ett visst sätt att betrakta fenomenet, trots att fenomenet i detta sammanhang inte 

handlat om ”frivilligt arbete”. Gällande forskningsfråga tre, d.v.s. ”Förekommer det skillnader 

i perspektiven på sexköp och sexsäljande även mellan den finskspråkiga och den 

finlandssvenska tidningen?” är svaret ”ja”, till viss del. Utgående från den analys som jag 

gjort kan jag konstatera att den finlandssvenska tidningens perspektiv verkar ha en del 

gemensamt med de sverigesvenska tidningarna.  
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Den finlandssvenska tidningen har t.ex. framtagit flera artiklar från sverigesvenska tidningar 

och diskuterar ämnet också från ett perspektiv som är ganska likt Sveriges, d.v.s. diskuterar 

sexförsäljning till stor del ur ett utsatthetsperspektiv. Artiklarna i Hufvudstadsbladet 

behandlar också mycket av utsatthetsperspektivet och nämner flera exempel på tragiska fall 

av sexförsäljning som också nämnts i Sverige. Sådana exempel tas även upp i den 

finskspråkiga tidningen Helsingin Sanomat men min uppfattning är ändå att 

Hufvudstadsbladet lutar ännu starkare mot detta perspektiv, då de nämner ännu fler exempel 

på detta. Vad det här beror på är att intressant att reflektera kring. Den analys som jag gjort av 

detta konstaterande är att finlandssvenskar kan ha relativt lätt att relatera till Sverige och de 

debatter som pågår i de sverigesvenska samhällena.  

Det verkar också finnas ett intresse att skriva om hur diskussionerna om sexförsäljning går i 

Sverige. Detta kan ha sin grund i en så enkel aspekt som det språkliga. Det gemensamma 

språket kan medföra ett större engagemang för vad som händer i grannlandet. Detta kan även 

medföra att man således lättare formas av samma sorters tankegångar och förhållningssätt, 

som kan vara fallet i det här exemplet. När jag valde att använda mig av den här 

forskningsfrågan var min hypotes att Hufvudstadsbladet kommer att ha mycket gemensamt 

med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, vilket alltså inte visade sig vara helt fel. Det 

behöver förstås inte nödvändigtvis vara så att detta är orsaken till likheterna mellan den 

finlandssvenska tidningen och de sverigesvenska tidningarna men likheterna är i alla fall 

intressanta.  

Gällande diskussionen om huruvida sexförsäljning är ett uttryck för frihet eller förtryck finns 

det några aspekter som jag kommit att tänka på. Perspektiven som lyfts fram är ofta väldigt 

varierande och vissa av dem kan definieras som varandras motsatser. En stor del av 

perspektiven handlar om att sexförsäljning lyfts fram som antingen ett självständigt alternativ 

eller som ett förtryck. Det verkar vara svårt att hitta en balans mellan dessa, då de studier som 

man hänvisat till visar olika sorters resultat som ofta verkar stå i strid med ett resultat från en 

annan undersökning. Det kan således bli svårt att veta vilka studier som är mest tillförlitliga, 

då en stor del av dem talar emot varandra. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de 

studier som utförts har använt olika typer av datainsamlingsmetoder, vilket kan ge olika 

resultat. En intervjuundersökning med personer som själva valt att sälja sex kommer sannolikt 

att representera resultat som talar till sexförsäljningens fördel medan en annan typ av 

undersökning kan ge andra utfall. Det problematiska här är stigmatiseringen av ämnet, 

eftersom detta kan göra det svårt att undersöka fenomenet.  



 

 99 

 

Ett annat faktum är att alla som berörs av ämnet inte har möjlighet att delta i studier. Därmed 

är det inte heller säkert att alla nyanser av fenomenet framgår. Några som säljer sex har 

undertryckts eller lockats till att göra detta medan andra som säljer sex har utsett sin 

profession och känt till vilken verksamhet detta är. (Kauppinen, 2003, s. 16) De som blivit 

undertryckta till att sälja sex har inte samma möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter 

som de som utsett sexsäljandet till sin profession. Undersökningarnas olika utfall kan därmed 

visa att omständigheterna runt sexförsäljning varierar och att det inte finns ett definitivt svar 

på vilka uttryck sexförsäljning tar sig.  

En aspekt som är mycket viktig att beakta är även vilken roll det sociala arbetet har i att 

bemöta och stödja personer som säljer och även köper sex. Detta är viktigt, eftersom de 

personer som säljer och köper sex befinner sig i olika positioner och livssituationer. 

Personerna bör därmed bemötas och stödjas på olika sätt, där det sociala arbetet kan ha en 

betydelsefull inverkan. Stödåtgärderna för sexsäljarna måste därmed också variera beroende 

på hur den unika individens situation ser ut. Samhälleliga stödsatsningar har enligt Månsson 

(Månsson, 2018, s. 272) vuxit till följd av att övriga agerande personer har framkommit 

bredvid den allmänna branschen och den offentliga socialen, där idén är att varje person ska 

ges stöd oavhängigt hur den lagliga statusen ser ut och förutan att uppsöka svenska 

ämbetsverk via meddelanden till polisen.   

Samtidigt finns det också problematiska aspekter när det kommer till att ta emot stödformer. 

Kvinnor med ursprung i länder utanför EU har t.ex. svårigheter i att få stöd. Detta beror på att 

man bör kunna framföra att man har en ”hederlig” försörjning, vilket sexsäljande inte anses 

vara. (Månsson, 2018, s. 266) Dessa personer blir därför svåra att hjälpa, då de därför inte 

anses ha samma rättigheter som andra. Det här är särskilt svårt i fall där utländska personer 

utsatts för människohandel. Kvinnor som har det extra svårt är de som framhärdar att deras 

vistelse är temporär, på eget bevåg samt att utan att en tredje person lockat eller tvingat dem 

att sälja sex i Sverige. Dessa saknar rätt till välfärdskonstruktionen förutom den omvårdnad 

som ges akut. (Månsson, 2018, s. 266) Det här är ytterst problematiskt, eftersom enbart en 

utsago om att man inte tvingats att sälja sex inte betyder att detta inte är fallet eller att hjälp 

inte behövs. Ett centralt problem kan också vara att personer inte vill ta emot hjälp. Ifall 

sexförsäljningen även kopplas samman med annat som t.ex. en beroendeproblematik kan 

detta också vara problematiskt, då dessa i första hand behöver stöd för beroendet, vilket kan 

göra att sexsäljandet inte prioriteras i evaluering av nödvändiga stödformer. 
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Eftersom sexförsäljning i sig är komplext kan det därför vara svårt att veta hurdana 

stödåtgärder som passar specifikt för en viss individ. Här måste man också beakta att alla 

individer inte nödvändigtvis önskar stöd. Frivilliga s.k. självständiga aktörer önskar sannolikt 

inte likadant stöd som personer som säljer sex i syfte att självskada. Självständiga aktörer kan 

t.ex. mer önska stöd i att kunna etablera sig själva som företagare, vilket är helt annat än de 

som t.ex. är i behov av traumaterapi. För att man ska kunna utveckla det sociala arbetet med 

sexsäljare och bidra med varierande stödåtgärder måste därför en utveckling ske på en hög 

nivå. Det sociala arbetet måste ges fler resurser och tillgångar samt ökad kunskap om 

sexförsäljning för att kunna erbjuda det stöd som behövs.  

För att kunna nå detta behövs samtidigt samarbeten på fler områden samt kunskapsutbyten 

mellan många olika professionella. En bra idé skulle därför vara att olika professioner som 

kommer i kontakt med sexsäljare och sexköpare samarbetar för att tillsammans fundera vad 

som kunde stödja personerna bäst. Detta kan t.ex. innefatta samarbete mellan frivilliga 

organisationer och mellan anställda från social- och hälsovården. Variationerna i sexsäljares 

livssituationer och komplexiteten i fenomenet är på många sätt utmanande att arbeta med. 

Därför är det av stor vikt att komma ihåg att det är svårt att få ett definitivt svar på hur man 

bör bemöta fenomenet och de berörda. Analysen har tydligt visat att både de som säljer och 

de som köper sex befinner sig i mycket varierande ställningar och omständigheter samt att 

deras villkor och förutsättningar ser olika ut.  

Hur fenomenet betraktas beror samtidigt mycket på vilken infallsvinkel man väljer och ifall 

man utgår från den som köper eller den som säljer sex. Beroende på vilken ställning man 

beaktar varierar också förhållningssättet, eftersom situationen varierar. Ett visst bemötande 

och en viss metod kommer därmed inte heller att passa alla. Därför finns det skäl att 

synliggöra olika typer av grupper och utgå från deras specifika ställning och villkor för att 

bäst hitta den metod och de arbetssätt som stödjer dem på bästa sätt.  

14. REFLEKTERANDE SLUTSATSER 

Min avhandling har behandlat perspektiv på sexförsäljning i två finländska och två 

sverigesvenska dagstidningar. Detta har på många sätt varit ett intressant ämne att undersöka, 

då ämnet i sig är tabubelagt. Skrivarbetet har också inneburit en del utmaningar men jag har 

lärt mig mycket och är nöjd över slutresultatet. Efter att avhandlingen är slutförd kan jag 

konstatera att det finns behov av att utföra fler studier i detta ämne för att utöka kunskapen.  
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Dodillet, S. (2009). Är sex arbete: svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet. 

[Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. Vertigo.  

 

Doezema, J. (1995). Choice in prostitution. I M. Jyrkinen (Red.), Changing faces of 

prostitution Helsinki 3-5 May. (s. 56–68). Unioni- the League of Finnish Feminists.  

 

Eduards, M. (2002). Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori. 

Liber AB. 

 

Egonsson, D. (2016). ”Debatt: »Det eneste jeg savner er lidt kærlighed. « - om prostitution”. 

Socialvetenskaplig tidskrift, 4(4), 336–347. https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.4.2948 

 

Erikson, J. (2017). Criminalising the client: institutional change, gendered ideas and feminist 

strategies. Rowman & Littlefield International.  

 

 

https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.4.2948


 

 104 

 

Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M. E., Alvarez, D., & 

Sezgin, U. (2003). Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and 

posttraumatic stress disorder. I M. Farley (red.), Prostitution, trafficking and traumatic stress. 

(s. 33–74). Routledge.  

 

Foss, K. A., Foss, S. K., & Griffin, C. L. (1999). Feminist Rhetorical Theories. SAGE.  

 

Fredlund, C., Wadsby, L., & Jonsson, L. S. (2020). Motives and Manifestations of Sex as 

Self-Injury. The Journal of Sex Research, 57(7), 897-905. 

https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1689377 

 

Grönvall, Y., & Holmström, C. (2019). Sweden: Young people selling sex: knowledge base, 

social initiatives and legal measures. I C. Holmström, M. Seikkula, J. Bjønness, M. Birk 

Jensen, H. Fjóla Antonsdóttir, M-L. Skilbrei, T. Søderholm & Y. Grönvall (Red.), Young 

People, Vulnerabilities and Prostitution/Sex for Compensation in the Nordic Countries A 

Study of Knowledge, Social Initiatives and Legal Measures. (s. 163–199). Nordic  Councils of 

Ministers. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364835/FULLTEXT01.pdf 

 

Grönvall, Y. (2022). Social Workers’ navigation between repression and social support for 

men purchasing sex. European Journal of Social Work, (volym och upplaga saknas), 1–12. 

https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2083587  

 

Hayes‐Smith, R., & Shekarkhar, Z. (2010). Why is prostitution criminalized? An alternative 

viewpoint on the construction of sex work. Contemporary Justice Review, 13(1), 43-55. 

https://doi.org/10.1080/10282580903549201 

 

Heinälä, P. (1995). Workshop 6: Drug abuse and prostitution. I M. Jyrkinen (Red.), Changing 

faces of prostitution Helsinki 3-5 May. (s. 132–133). Unioni-the League of Finnish Feminists.  

 

Holmström, C. (2008). Prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige: 

Omfattning, förekomst och kunskapsproduktion. I C. Holmström & M-L. Skilbrei (Red.), 

Prostitution i Norden Forskningsrapport. (s. 299–381). Nordiska ministerrådet. 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702704/FULLTEXT01.pdf 

 



 

 105 

 

Hooks, B. (1984). Feminist theory: From margin to center. South End Press.  

 

Hrafn Atlason, G., & Guðmundsdóttir, K. A. (2008). Prostitution og kvindehandel i Island. I 

C. Holmström & M-L. Skilbrei (Red.), Prostitution i Norden Forskningsrapport. (s. 183–

208). Nordiska Ministerrådet. http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:702704/FULLTEXT01.pdf 

 

Hulusjö, A. (2013). The multiplicities of prostitution experience Narratives about power and 

resistance. [Doktorsavhandling, Malmö universitet]. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1404209/FULLTEXT01.pdf 

 

Jakobsson, N., & Kotsadam, A. (2011). Gender Equity and Prostitution: An Investigation of 

Attitudes in Norway and Sweden. Feminist Economics, 17(1), 31–58. 

https://doi.org/10.1080/13545701.2010.541863 

 

Järvinen, M. (1990). Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokontroll. 

[Doktorsavhandling, Åbo Akademi]. Åbo Akademis Förlag. 

 

Kauppinen, J. (2003). Alkusanat. I S. Thorbek, B. Pattanaik, & S-A. Ahvonen (Red.), Rajat 

ylittävä prostituutio Globaalinen toimintamallien muuttuminen.  (s. 9–10). Like.  

 

Knutagård, H. (2016). Sexualitet och socialt arbete. Studentlitteratur.  

 

Koken, J. A., Bimbi, D. S., Parsons, J. T., & Halkitis. P. N.  (2004). The Experience of Stigma 

in the Lives of Male Internet Escorts. Journal of Psychology & Human Sexuality, 16(1), 13-

32. https://doi.org/10.1300/J056v16n01_02 

 

Kontula, A. (2005). Prostituutio Suomessa. Sexpo-säätiö. https://annakontula.fi/wp-

content/uploads/2017/11/prostituutiosuomessa.pdf 

 

Kontula, A. (2008). Punainen Eksodus: Tutkimus Seksityöstä Suomessa. Like.  

 

Kramer, L. A. (2004). Emotional Experiences of Performing Prostitution. Journal of Trauma 

Practice, 2(3-4), 186-197. https://doi.org/10.1300/J189v02n03_10 



 

 106 

 

 

Leidholdt, D. A. (2003). Prostitution and trafficking in women: An intimate relationship. I M. 

Farley (Red.), Prostitution, trafficking, and traumatic stress. (s. 167–183). Routledge. 

 

Levy, J. (2015). Criminalising the purchase of sex: lessons from Sweden. Routledge.  

 

Lewis Herman, J. (2003). Introduction: hidden in plain sight: clinical observations on 

prostitution. I M. Farley (Red.), Prostitution, trafficking, and traumatic stress. (s. 1–13). 

Routledge.  

 

Lindqvist, M. (1995). Justice and human dignity in the ethics of prostitution. I M. Jyrkinen 

(Red.), Changing faces of prostitution Helsinki 3-5 May. (s. 50–55). Unioni- the League of 

Finnish Feminists. 

 

Lutnick, A., & Cohan, D. (2009). Criminalization, legalization or decriminalization of sex 

work: what female sex workers say in San Francisco, USA. Reproductive Health Matters, 

17(34), 38–46. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(09)34469-9 

 

Mai, N., Macioti, P. G., Bennachie, C., Fehrenbacher, A. E., Giametta, C., Hoefinger, H., & 

Musto, J. (2021). Migration, sex work and trafficking: The racialized bordering politics of 

sexual humanitarianism. The Sexual Politics of Border Control, 44(9), 123–144. 

https://doi.org/10.4324/9781003251750-7 

 

Marttila, A-M. (2008). Transnationell prostitution och gränser för välfärd i Finland. I C. 

Holmström & M-L. Skilbrei. (Red.), Prostitution i Norden Forskningsrapport. (s. 123–150). 

Nordiska Ministerrådet. http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:702704/FULLTEXT01.pdf 

 

McCausland, K., Lobo R., Lazarou, M., Hallett, J., Bates, J., Donovan, B., & Selvey, L. A. 

(2022). 'It is stigma that makes my work dangerous': experiences and consequences of 

disclosure, stigma and discrimination among sex workers in Western Australia. Cult Health 

Sex, 24(2), 180-195. https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1825813 

 

 



 

 107 

 

Middleton, J. S., Gattis, M. N., Frey., L.M., & Roe-Sepowitz, D. (2018).  Youth Experiences 

Survey (YES): Exploring the Scope and Complexity of Sex Trafficking in a Sample of Youth 

Experiencing Homelessness. Journal of Social Service Research, 44(2), 141-157. 

https://doi.org/10.1080/01488376.2018.1428924 

 

Monk-Turner, E., & Turner, C. G. (2017). Thai massage and commercial sex work: A 

phenomenological study. International Journal of Criminal Justice Sciences, 12(1), 57-68. 

https://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=sociology_crimin

criminalj_fac_pubs 

 

Monzini, P., & Camiller, P. (2005). Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation. White 

Lotus; Black Point, N.S.  

 

Månsson, S-A. (1981). Könshandelns främjare och profitörer: om förhållandet mellan hallick 

och prostituerad. [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. Doxa.  

 

Månsson, S-A. (2018). Prostitution: Aktörerna, relationerna och omvärlden. Studentlitteratur 

AB.  

 

Niemi, J., Aaltonen, J. (2013). Seksikaupan kohteen hyväksikäyttö: Seksinostokiellon 

toimivuuden arviointi. Justitieministeriet. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76492/omso_39_2013_seksikaupan

_kohteen_hyvaksikaytto.pdf?sequence=1 

 

Payne, M., & Nilsson, B. (2015). Modern teoribildning i socialt arbete. (3. Uppl.). Natur & 

Kultur. 

 

Polisen. (2021, 24 augusti). Sexualbrott – lagar och fakta. https://polisen.se/lagar-och-

regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/ 

 

Raymond, J. G. (2003). Ten reasons for not legalizing prostitution and a legal response to the 

demand for prostitution. I M. Farley (Red.), Prostitution, trafficking and traumatic stress. (s. 

315–332). Routledge.  



 

 108 

 

Regushevskaya, E., Haavio-Mannila, E., Tuormaa, T., & Hemminki, E. (2017). Prostitution 

and Health in Finland. Institutet för hälsa och välfärd. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131902/URN_ISBN_978-952-302-821-

0.pdf?sequence=1&isAllowed=y    

 

Seikkula, M. (2019). Finland: Young people, sex for compensation and vulnerability. I C. 

Holmström, J. Bjønness, M. Birk Jensen, M. Seikkula, H. Fjóla Antonsdóttir, M-L. Skilbrei, 

T. Søderholm, C & Y. Grönvall (Red.), Young People, Vulnerabilities and Prostitution/Sex 

for Compensation in the Nordic Countries A Study of Knowledge, Social Initiatives and Legal 

Measures. (s. 67–96). Nordic Councils of Ministers. http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1364835/FULLTEXT01.pdf 

 

Skaffari, P. (2010). RAJAT YLITTÄVÄ PROSTITUUTIO – Tutkimus naisten kokemuksista 

pohjoisen itäprostituutiossa. [Doktorsavhandling, Lapin yliopisto]. 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61727/Skaffari%20DORIA.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Skilbrei, M-L. (2008). Rettslig håndtering av prostitusjon og menneskehandel i Norge. I C. 

Holmström & M-L. Skilbrei (Red.), Prostitution i Norden Forskningsrapport. (s. 235–297). 

Nordiska Ministerrådet. http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:702704/FULLTEXT01.pdf 

 

Skilbrei, M.-L., & Holmström, C. (2011). Is There a Nordic Prostitution Regime? Crime and 

Justice, 40(1), 479–517. https://doi.org/10.1086/659841 

 

Stark, C.,  & Hodgson, C. (2003). Sister oppressions: A comparison of wife battering and 

prostitution. I M. Farley (Red.), Prostitution, trafficking, and traumatic stress. (s. 17–32). 

Routledge. 

 

Sundelin, E. (2020). Minderåriga kroppar till salu – att ersätta ett sexuellt utnyttjande. 

[Kandidatavhandling, Helsingfors universitet]. 

https://ethesis.helsinki.fi/repository/handle/123456789/29899?show=full 

 

 



 

 109 

 

Svedin, C. G., Jonsson, L., Kjellgren, C., Priebe, G., & Åkerman, I. (2012). Prostitution i 

Sverige Huvudrapport Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser 

samt erfarenheter och attityder i befolkningen. Linköpings universitet, Linköping University 

Electronic Press. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:506410/FULLTEXT01.pdf 

 

Taipale, V. (1995). Prostitution is a human-rights issue. I M. Jyrkinen (Red.), Changing faces 

of prostitution Helsinki 3-5 May. (s. 9–13). Unioni- the League of Finnish Feminists.  

 

Thorbek, S. (2003). Johdanto Prostituutio globaalina ilmiönä: Toimintamallien muuttuminen. 

I S. Thorbek, B. Pattanaik, & Ahvonen, S-A (Red.), Rajat ylittävä prostituutio: globaalien 

toimintamallien muuttuminen. (s. 16–28). Like. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Gummerus 

kirjapaino Oy 

. 

Tveit, M., & Skilbrei, M-L. (2008). Kunskap om prostitusjon og menneskehandel i Norge. I 

C. Holmström & M-L. Skilbrei (Red.), Prostitution i Norden Forskningsrapport. (s. 213–

234). Nordiska Ministerrådet. http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:702704/FULLTEXT01.pdf 

 

Ugarte, M. B., Zarate, L., & Farley, M. (2003). Prostitution and trafficking of women and 

children from Mexico to the United Sates. I M. Farley (Red.), Prostitution, trafficking, and 

traumatic stress. (s. 147–165). Routledge.  

 

Upadhyay, S. (2021). Sugaring: Understanding the World of Sugar Daddies and Sugar 

Babies. The Journal of Sex Research, 58(6), 775-784. 

https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1867700 

 

Utrikesministeriet. (2022, 9 november). Kina: resemeddelande. 

https://um.fi/resemeddelande/-/c/CN 

 

Vuolajärvi, N. (2018). Precarious intimacies – Europeanised border regime and migrant sex 

work. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(7), 1090–1107. 

https://doi.org/10.1080/1369183x.2018.1430558  



 

 110 

 

Yttergren, Å., & Westerstrand, J. (2016). The Swedish Legal Approach to Prostitution. 

Trends and Tendencies in the Prostitution Debate. NORA - Nordic Journal of Feminist and 

Gender Research, 24(1), 45-55. https://doi.org/10.1080/08038740.2016.1143252 

Lagstiftning 

Finlands lag 

Lag om erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person 743/2006. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220723#Pidm45949342410208 

Lag om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel 384/2015. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220723#Pidm45949342410208 

Sveriges lag 

Motion 2005/06:Ju334. Sexköpslagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/sexkopslagen_GT02Ju334 

 

SFS 2018:618. Lag om oaktsam våldtäkt. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700#K6 

SFS 2019:806. Lag om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700#K6 

SFS 2022: 1043. Lag om köp av sexuell tjänst. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700#K6 

 

DATAINSAMLINGSMATERIAL 

 

Helsingin Sanomat – 2016  



 

 111 

 

Ahonen, A. (2016, 22 maj). Kymmenet seksityöntekijät uhreina bordellihyökkäyksissä 

Pietarissa. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002902452.html  

Hämtad 20.1.2022 

Auvinen, T. (2016, 13 april). Seksin oston kieltäminen tehoaa – prostituoitu on rikoksen 

kohde, jota on tuettava. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/mielipide/art-

2000002895917.html       

Hämtad 20.1.2022 

Berg, A. (2016, 8 februari). DN: Airbnb-asuntoja käytetään prostituutioon Tukholmassa – 

”Ihmiset ovat sinisilmäisiä”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000002884841.html    

Hämtad 21.1.2022 

Berg, A. (2016, 8 februari). Poliisi: Helsingissä Airbnb ei ole muuttanut prostituutiota 

Tukholman tapaan – ”Tällaista se on ollut vuodesta 2000 lähtien”. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002884920.html  

Hämtad 21.1.2022 

Hannula, T. (2016, 1 februari). Tuhansien kadonneiden pakolaislasten kohtalo on epäselvä – 

osa välttelee viranomaisia, osa ajautuu tai pakotetaan myymään itseään. Helsingin Sanomat, 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002883504.html      

Hämtad 17.2.2022 

HS. (2016, 9 februari). Poliisi: Airbnb ei ole muuttanut prostituutiota. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002884966.html 

Hämtad 21.1.2022 

Kerkelä, L. (2016, 19 januari). Prostituoitu kertoi oikeudessa: ”Aarnion käyntien syy oli 

seksi”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ilta/art-2000002880847.html  

Hämtad 21.1.2022 



 

 112 

 

Kerkelä, L., &. Niemeläinen, J. (2016, 11 juni). Suuri osa Suomen prostituoiduista tulee 

Tšekistä – Suomessa houkuttaa mahdollisuus hyviin tuloihin. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002905694.html        

Hämtad 21.1.2022 

Kokko, T. (2016, 17 juni).  Poliisi tutkii törkeää pahoinpitelyä Helsingin keskustassa – syyksi 

epäillään ”prostituoitujen reviiririitaa”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002906696.html    

Hämtad 21.1.2022 

Passi, M. (2016, 7 mars). Virolainen Veiko todisti Aarniolle luovutetusta rahakuoresta – 

puolustuksen mukaan kertomus on puppua. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002890001.html 

Hämtad 21.1.2022 

Passi, M. (2016, 16 mars). Aarnio ja Saara puhuvat ristiin – Aarnio: Seksi¬ammattilaiselle ei 

voi lähettää ”pyhäkoulujuttuja”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000002891487.html 

Hämtad 21.1.2022 

Passi, M. (2016, 3 juni). Käräjäoikeus: Yliopiston lehtori piti nuorta tyttöä seksi¬orjanaan – 

yli yhdeksän vuoden vankeus¬rangaistus. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000002904517.html 

Hämtad 21.1.2022 

Passi, M. (2016, 4 juni). Käräjäoikeus: Yliopiston lehtori piti nuorta tyttöä seksi¬orjanaan – 

yli yhdeksän vuoden vankeus¬rangaistus. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000002904572.html  

Hämtad 21.1.2022 

Reinboth, S HS. (2016, 3 februari). Virolaisen Veikon kertomus horjuttaa Jari Aarnion 

selitystä rahoistaan. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002883930.html 



 

 113 

 

Hämtad 21.1.2022 

Salomaa, M. (2016, 20 april). Tutkija: Suomessa puolet ihmiskaupasta liittyy seksiin, puolet 

unelmaan paremmasta elämästä. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002897331.html       

Hämtad 21.1.2022 

Salomaa, M. (2016, 16 juni). Vantaan ihmiskauppatapaus hovioikeuteen – poliisi kiirehtii 

tuomittujen intialaismiesten karkotusta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002904820.html   

Hämtad 21.1.2022 

Sillanpää, S (2016, 7 april). Ranskassa saa nyt 1500 euron sakot seksin ostamisesta – kiistelty 

laki hyväksyttiin. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002895096.html      

Hämtad 21.1.2022  

Tiainen, M. (2016, 9 augusti). The Guardian: Nigerialaisnaisten ihmiskauppa Euroopassa on 

kriisitasolla – rikolliset käyttävät vastaanottokeskuksia tilapäisinä sijoituspaikkoina. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002915017.html     

Hämtad 21.1.2022 

Tuohinen, P. (2016, 29 februari). Indonesia kitkee prostituutiota: Jakartan suurin punaisten 

lyhtyjen alue maan tasalle. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000002888665.html      

Hämtad 21.1.2022 

Tuohinen, P. (2016, 9 april). Prostituutio ei kadonnut kieltolaeilla – ”Eivät lait mitään 

ratkaise”, sanoo norjalainen prostituoitu. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000002895457.html            

Hämtad 21.1.2022 



 

 114 

 

Vilén, J. (2016, 10 juni). Rajut rikosepäilyt – Espanjan huippumaalivahti liitetty 

prostituutioon ja ihmiskauppaan. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/urheilu/art-

2000002905728.html       

Hämtad 21.1.2022 

Helsingin Sanomat – 2017 

Ala-Risku, P HS. (2017, 17 november). Sexpon puheenjohtaja ja seksityöntekijä kertoo, 

millaisia ovat ihmisten noloimmat seksikysymykset: ”Nykyään asiakkaat kyllä pyytävät 

huomattavan reippaasti”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/elama/art-

2000005451990.html 

Hämtad 23.1.2022 

Bäckgren, N. (2017, 3 juli). Poliisi: ”Se on varma, että tästä kaupungista ei prostituutio häviä” 

– Aleksis Kiven kadun seksikauppa on silti poliisin mukaan vähäisempää kuin ennen. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005277514.html 

Hämtad 23.1.2022 

Bäckgren, N. (2017, 3 december). ”Minä lähinnä katson, että prostituoidut ovat 

säänmukaisesti pukeutuneita”, kertoo Aleksis Kiven kadulla asuva Kyllikki Torkkel, 76 – hän 

ja kuusi naapuria esittelevät kotinsa ja elämänsä. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/koti/art-2000005473153.html 

Hämtad 23.1.2022 

Elfving, E., & Perttula, S. (2017, 22 maj). Mielipide | Sosiaalityöntekijää ei voi valjastaa 

epäinhimillisen turvapaikkapolitiikan toteuttajaksi. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005220142.html 

Hämtad 24.1.2022 

Gronow, K HS. (2017, 12 november). Prostituoituja oli Helsingissä sata vuotta sitten niin 

paljon, että heitä varten perustettiin pakkohoitola – Kaupunkilaisten karttamassa 

”Kuppalassa” toteltiin ankaraa kuria, tapeltiin ja opetettiin ammatin saloja. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005445673.html 



 

 115 

 

Hämtad 24.1.2022 

HS. (2017, 3 juli). Aleksis Kiven kadulla seksikauppa toimii täysin avoimesti – miksi siihen 

ei puututa?. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005276327.html 

Hämtad 25.1.2022 

HS-AFP. (2017, 21 april). Kanadassa pidätetty yli sata miestä, jotka yrittivät ostaa seksiä 

lapsilta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005180571.html 

Hämtad 24.1.2022 

HS-Reuters. (2017, 19 juli). Järjestö: Pohjois-Korea teloittaa ihmisiä julkisesti varkauksista, 

prostituutiosta ja etelän median jakamisesta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005296547.html 

Hämtad 25.1.2022  

HS-Reuters. (2017, 19 juli). Thaimaassa tuomittiin kymmeniä maan suurimmassa 

ihmiskauppa-oikeudenkäynnissä. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000005296847.html 

Hämtad 25.1.2022 

Mac Dougall, D. (2017, 27 januari). Pamela päivystää illasta toiseen kaduilla myymässä 

seksiä – tällaista on afrikkalaisten katuprostituoitujen arki Helsingissä. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005062346.html 

Hämtad 25.1.2022 

Oksanen, S. (2017, 12 oktober). ”Sinun hiljaisuutesi on valanut sementtiin itätytön 

stereotypian, ja se myy lisää poikamiesmatkoja”, kirjoittaa kirjailija Sofi Oksanen avoimessa 

kirjeessään Melania Trumpille. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000005404708.html 

Hämtad 25.1.2022 



 

 116 

 

Onali, A HS. (2017, 8 augusti). Milanossa kidnapatun mallin tarinassa on aukkoja, jotka 

epäilyttävät poliisia – naisen asianajaja kiistää kaikki syytökset. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005319009.html 

Hämtad 25.1.2022 

Jokinen, P HS. (2017, 6 augusti). Brittimalli kaapattiin Italiassa, kiinnitettiin käsiraudoilla 

lipastoon ja yritettiin huutokaupata verkossa seksityöläiseksi. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005316252.html 

Hämtad 25.1.2022 

Kauhanen, A-L. (2017, 6 juni). Saksalaismiehet tunnustavat maksusta raskaana olevien 

ulkomaalaisnaisten lapsia – lapsi saa Saksan kansalaisuuden ja äiti voi jäädä maahan. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005243103.html 

Hämtad 26.1.2022 

Kerkelä, L. (2017, 15 mars). Syyttäjät vaativat nigerialaisnaisille vuosien vankeustuomioita 

törkeästä ihmiskaupasta – uhri myi seksiä Suomessa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005127951.html 

Hämtad 26.1.2022 

Kerkelä, L. (2017, 23 mars).  Nigerialaisnainen sai törkeästä ihmiskaupasta yli kolme vuotta 

vankeutta – uhri myi seksiä Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005138693.html 

Hämtad 26.1.2022 

Kokko, T. (2017, 23 november). 40 ihmiskaupasta epäiltyä pidätettiin ja 500 uhria pelastettiin 

Interpolin operaatiossa Länsi-Afrikassa – vapautetuista liki puolet alaikäisiä. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005461982.html 

Hämtad 26.1.2022 

 



 

 117 

 

Kähkönen, V HS. (2017, 26 september). Nettisivusto houkuttelee yliopistoissa opiskelevia 

nuoria naisia suhteisiin varakkaiden miesten kanssa – Suomessakin toimiva Sugardaddy-

palvelu joutui viranomaisten hampaisiin Belgiassa ja Norjassa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005384177.html 

Hämtad 26.1.2022 

Mykkänen, P HS. (2017, 12 april). Komissaarit HS:lle: Eurooppaan pakolaisina saapuvat 

teinipojat vaarassa radikalisoitua – uusilla ohjeilla pyritään kiilaamaan jihadistivärvääjien 

edelle. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005168023.html 

Hämtad 27.1.2022 

Niemi, L. (2017, 22 september). Helsingissä on jopa 12-vuotiaita seksinmyyjiä – Alaikäisten 

seksikaupasta ei juuri hiiskuta, mutta ilmiö on tuttu nuorten kanssa työskenteleville. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005377708.html 

Hämtad 27.1.2022 

Pajuriutta, S HS. (2017, 30 september). Tuntematon mies rahoitti tuhansilla euroilla nuoren 

Sannan kauneusleikkauksia – Näin ”sugar daddy -ilmiö” toimii Helsingissä. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005389048.html 

Hämtad 27.1.2022 

Passi, M. (2017, 9 februari). Kahta nigerialaista epäillään ihmiskaupasta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005081568.html 

Hämtad 27.1.2022 

Reinboth, S HS. (2017, 7 juli). Arto haki 60 eurolla venäläisiä naisia supermarketin pihalta, 

tuomittiin sakkoihin – tapaus on tätä nykyä harvinainen. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005282571.html     

Hämtad 27.1.2022 

Rimaila, E HS. (2017, 25 januari). Salakuljettajat pakottivat afrikkalaisia siirtolaisnaisia 

prostituoiduiksi Italiassa. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000005060782.html 



 

 118 

 

Hämtad 27.1.2022 

Rimaila, E HS. (2017, 24 augusti). Europol: Nigerialaisia naisia Eurooppaan prostituoiduiksi 

tuonut liiga pidätettiin Espanjassa – Helsingin poliisi otti kiinni johtajanaisen. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005339487.html 

Hämtad 27.1.2022 

Sarhimaa, J HS. (2017, 24 januari). Tämän opin seksityöntekijöiden arjesta Suomessa kun 

katsoin uuden kotimaisen dokumentin. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/nyt/art-

2000005058327.html 

Hämtad 27.1.2022 

Similä, V HS. (2017, 24 november). Beyoncé, Rihanna ja Snoop Dogg nousivat 

puolustamaan prostituutioon pakotettua 16-vuotiasta, joka tappoi ”asiakkaansa” – 

mahdollisuus ehdonalaiseen 67-vuotiaana. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005462552.html 

Hämtad 28.1.2022 

Vasantola, S. (2017, 7 maj). Irakilaismies vei HS:n toimittajan seksiluolaan, jossa suomalaiset 

miehet maksavat palveluista – moni turvapaikanhakija ja paperiton on päätynyt seksityöhön. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005198660.html 

Hämtad 28.1.2022 

Vihavainen, S. (2017, 31 januari). Yliopiston lehtori piti nuorta tyttöä seksiorjana – sai 

hovissa 11 vuotta vankeutta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000005067950.html 

Hämtad 28.1.2022 

 

 

 

 



 

 119 

 

Helsingin Sanomat – 2018 

Dahlbom, T HS. (2018, 4 november). Kansallissankari Snellmanin pojat rikkoivat bordellin 

ikkunan ja löivät poliisiakin – Helsingin punaisten lyhtyjen historia vilisee merkki¬henkilöitä. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005887505.html    

Hämtad 4.4.2022 

Ervasti, A-E HS. (2018, 13 juni). Syyte törkeästä ihmis¬kaupasta: Miehen epäillään 

pakottaneen naisen myymään seksiä eri puolilla Suomea. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005717933.html 

Hämtad 30.1.2022 

Hakkarainen, K HS. (2018, 10 januari). Siperialainen ex-poliisi oikeuteen 59 murhasta – 

”Ihmissusi” on aiemmin tuomittu 22 naisen murhasta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005519879.html 

Hämtad 30.1.2022 

HS–Reuters. (2018, 15 februari). Prostituutioskandaalin keskellä olevan Oxfamin ex-johtaja: 

”En kiistä kaikkea, mutta on myös monia valheita”. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005568440.html 

Hämtad 30.1.2022 

Kerkelä, L HS. (2018, 30 januari). Entinen jengipomo Keijo Vilhunen pysyy Aarniolle 

vahingollisessa kertomuksessa – HS seurasi istuntoa hetki hetkeltä. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005544928.html 

Hämtad 31.1.2022 

Kokko, T HS. (2018, 16 maj). Prostituutioskandaalin ympäröimän avustusjärjestö Oxfamin 

toimitusjohtaja luopuu tehtävästään. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000005682836.html 

Hämtad 31.1.2022 



 

 120 

 

Kunnas, K. (2018, 12 januari). Teinityttö värvättiin prostituoiduksi baarissa, johon 

suomalaiset tulivat perjantaisin takseilla – Näin pyöri Tallinnan seksikauppa, joka on siirtynyt 

bordelleista nettiin. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005521211.html 

Hämtad 31.1.2022 

Kunnas, K. (2018, 12 januari). Saiko naisen Tallinnassa sukkahousuilla? Asiantuntijat 

arvioivat kolmen myytin toden¬mukaisuutta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005521196.html 

Hämtad 31.1.2022 

Laine, L HS. (2018, 19 februari). Avustusjärjestö Oxfamin prostituutioskandaali paisuu: osa 

epäillyistä uhkaili ja pelotteli todistajaa Haitilla. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005572958.html 

Hämtad 1.2.2022 

Moilanen, K HS. (2018, 27 november). Naisia houkuteltiin Suomeen töihin, mutta pakotettiin 

perillä prostituutioon – 37-vuotias mies on vangittu pääepäiltynä ihmiskaupasta. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005913466.html 

Hämtad 1.2.2022 

Mäki, I., & Velling, J. (2018, 8 mars). Mielipide | Pelko päihteidenkäytön paljastumisesta voi 

estää nuorta kertomasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005594992.html 

Hämtad 1.2.2022 

Paakkanen, M HS. (2018, 18 april). Ruotsin televisio: Naisia pakotettiin prostituutioon 

voodoo-rituaaleilla, kahdelle syytteet Ruotsissa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005646677.html 

Hämtad 2.2.2022 

 



 

 121 

 

Parikka, V HS. (2018, 17 februari). Oxfamin työntekijöiden seksiskandaali on vain 

”jäävuoren huippu”, sanoo Haitin presidentti – avustusjärjestön pääjohtaja pitää kritiikin 

laajuutta kohtuuttomana. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000005571542.html 

Hämtad 2.2.2022 

Parikka, V HS. (2018, 21 februari). Hollannin poliisiyhdistys kaipaa lisäresursseja – 

järjestäytyneet rikollisryhmät eivät ole hallinnassa, raportti kertoo. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005577039.html 

Hämtad 2.2.2022 

Passi, M. (2018, 16 januari). Nigerialaisnaisen ihmiskauppatuomio lyheni hovioikeudessa – 

Painosti 17-vuotiaan seksikauppaan Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005526269.html 

Hämtad 2.2.2022 

Pystynen, V. (2018, 14 januari). Thaimaassa naisen tulee palvella miestä, mutta seksityö on 

silti moraalisesti paheksuttua – Suomen thaiyhteisön voimanainen Vanitsri Tirkkonen kertoo 

kulttuurierosta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005522614.html 

Hämtad 3.2.2022 

Pystynen, V. (2018, 14 februari). Suomalaista seksiturismia ei voi pitää pelkkänä sikailuna, 

kertoo uutuuskirja – kirjoittajat ohittavat tyystin seksi¬turismin pimeän puolen. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005566171.html 

Hämtad 3.2.2022 

Reinboth, S HS. (2018, 11 juni). Prostituutioon pakotettu nigerialainen nainen voidaan 

palauttaa Suomesta Espanjaan – KHO:lta poikkeuksellinen linjanmuutos. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005715072.html 

Hämtad 2.2.2022 



 

 122 

 

Tammi, S HS. (2018, 30 juli). Ihmiskaupan uhreja paljastuu entistä enemmän – 

”Paperittomien työperäinen hyväksikäyttö tuntuu olevan systemaattista”. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005774706.html  

Hämtad 3.2.2022 

Vilen, J HS. (2018, 20 augusti). Neljä japanilaiskoripalloilijaa lähetettiin kotiin Aasian 

mestaruuskisoista prostituutioskandaalin vuoksi: ”Urheilijoiden pitäisi olla yhteiskunnan 

esikuvia”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005796843.html 

Hämtad 3.2.2022 

Helsingin Sanomat – 2019 

El Kamel, S. HS. (2019, 9 december). Uutistoimisto: Japanin armeija pyysi hallitusta 

välittämään seksiorjia Kiinan-tukikohtiinsa toisen maailmansodan aikana. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006337852.html 

Hämtad 4.2.2022 

Frilander, A. HS. (2019, 6 mars). Ihmissalakuljettajat käyttivät Venäjän jalkapallon MM-

kisoja hyväkseen tuodakseen maahan seksiorjia, kertovat nigerialaiset prostituoidut. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006025922.html 

Hämtad 4.2.2022 

Frilander, A HS. (2019, 21 mars). Amsterdam sai tarpeekseen seksi¬työläisiä pällistelevistä 

turisti¬ryhmistä. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006042593.html 

Hämtad 4.2.2022    

Gustafsson, M. HS. (2019, 27 juni). Jari Aarnion virka-ajalla harrastama seksi prostituoituna 

työskennelleen Saaran kanssa ei ollut rikos, hovioikeus päätti. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006155478.html 

Hämtad 4.2.2022   
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Jeskanen, J. (2019, 23 april). Vuoden jutut: ”Epämiellyttäviä tapauksia on ollut” – Kristina, 

22 myy nettiseksiä suomalaistenkin suosimalla sivustolla. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006080456.html 

Hämtad 5.2.2022 

Kerkelä, L. HS. (2019, 26 mars). Suomen suosituin seksin¬myynti¬sivusto Sihteeri¬opisto 

meni yllättäen kiinni netissä. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000006048931.html 

Hämtad 5.2.2022 

Kerkelä, L. HS. (2019, 25 april). Sihteeriopisto-sivuston sulkeminen hiljensi Suomen 

seksikauppaa hetkellisesti, mutta toiminta siirtyi nopeasti muualle. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006083922.html 

Hämtad 5.2.2022 

Lehmusvesi, J. HS. (2019, 13 mars). Pietarin kaduilla rehottavaa seksikauppaa mainostetaan 

”lepohetkenä” miehille, vaikka kyse on raiskauskulttuurista, sanoo pietarilaisopettaja ja laittoi 

miehet poseeraamaan kadulle. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000006032408.html 

Hämtad 6.2.2022 

Lehmusvesi, J. (2019, 27 april). Lauantaiessee | Robotteihin on helppo suhtautua viileästi, 

kunnes kumppani tuo taloon tuhmia puhuvan seksirobotin. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006085208.html 

Hämtad 6.2.2022 

Lehtinen, T. HS. (2019, 27 mars). Suljetun Sihteeriopisto-sivuston ylläpitäjä on ollut 

mysteeri: taustalla suomalainen bordelli¬motelleja pyörittänyt liikemies. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006050304.html 

Hämtad 6.2.2022 
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Mahlamäki, H. HS. (2019, 21 november). Prostituoidut ovat äitejämme, veljiämme ja 

siskojamme, Thaimaassa vieraileva paavi sanoi ja pyysi kunnioitusta ihmiskaupan uhreille. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006316668.html 

Hämtad 6.2.2022 

Markkanen, K. (2019, 17 februari). ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio¬miesten ja 

perheen-isien kanssa” – Pienessä suomalais¬kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja 

ihmis¬kaupan uhri. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006003001.html 

Hämtad 7.2.2022 

Markkanen, K. (2019, 30 december). Karhumainen rikosetsivä ei paljasta toimittajalle 

nimeään, sillä salanimen suojissa italialaispoliisi kirjoittaa kirjoja – uusi teos kertoo 

nigerialaisesta mafiasta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000006357219.html 

Hämtad 6.2.2022 

Onali, A. HS. (2019, 4 juli). Turistien sikailu ja rehottava ihmiskauppa on Amsterdamin 

uudelle pormestarille liikaa, ja siksi punaisten lyhtyjen alueen on muututtava. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006163121.html 

Hämtad 7.2.2022 

Paajanen, O-P. HS. (2019, 5 juni). Ihmiskauppa rehottaa Suomessa aiempaa laajempana, uhrit 

pakotetaan usein prostituutioon. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000006131856.html 

Hämtad 7.2.2022  

Paakkanen, M. HS. (2019, 1 mars). Mies paritti kuutta naista ja pelasi satojatuhansia euroja 

kasinolla, oikeus määräsi vankeutta ihmiskaupasta ja parituksesta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006020086.html 

Hämad 8.2.2022 
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Peltonen, T. (2019, 7 februari). Seksiorjakauppa loppuu vain, jos EU kriminalisoi seksin 

oston, todetaan illan dokumentissa. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000005991884.html 

Hämtad 7.2.2022 

Riihinen, E. HS. (2019, 3 augusti). Neitsyttyttö käyttöön ulkomailta tai puoliso kuin kaupan 

hyllyltä: Onko rakkaus muuta kuin kaupankäyntiä? Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006192259.html 

Hämtad 7.2.2022 

Similä, V. HS. (2019, 5 april).  ”Sokerideittailua” Suomeenkin levittänyt norjalaismies saa 

Belgiassa syytteen siveettömyydestä. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000006060953.html 

Hämtad 7.2.2022 

Similä, V. HS. (2019, 21 maj). Raportti: Jopa kymmeniä¬tuhansia pohjois¬korealaisia naisia 

ja tyttöjä joutuu vuosittain seksi¬orjiksi Kiinaan, lapsia pakotetaan netti¬seksi¬tehtaisiin. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006113071.html 

Hämtad 8.2.2022    

Sjöholm, E-L. (2019, 23 maj). Vuoden jutut: Tiia Forsström myy seksiä espoolaisessa 

omakotitalossa ja tietää, mikä monessa suomalaisessa makuuhuoneessa on pielessä. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/elama/art-2000006114698.html 

Hämtad 6.2.2022 

Teittinen, P. HS. (2019, 21 mars). Selvitys: Lapset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi myös 

Suomessa. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006042498.html 

Hämtad 8.2.2022 

Tuohinen, P. HS. (10 april 2019). Amsterdam sai tarpeekseen seksi¬työläisiä pällistelevistä 

turisteista: nyt kymmenet¬tuhannet hollantilaiset vetoavat seksin ostamisen 

kriminalisoimiseksi. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006065599.html 
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Hämtad 9.2.2022 

Varpula, S. HS. (2019, 13 november). Poliisi epäilee naista parituksesta kajaanilaisessa 

hierontapaikassa. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006306423.html 

Hämtad 9.2.2022 

 

Helsingin Sanomat – 2020 

Bäckgren, N. HS. (2020, 14 oktober). Paritusrinkien kulisseissa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006668693.html 

Hämtad 9.2.2022 

Bäckgren, N. HS. (2020, 15 oktober). Ensin naisen outoon käytökseen havahtuivat kollegat, 

sitten Kenneth Eriksson – 20 vuotta seksityöläisten parissa työskennellyt poliisi kertoo 

uutuuskirjassa Helsingin katujen pimeästä puolesta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006669956.html 

Hämtad 10.2.2022 

HS. (2020, 24 februari). Olen vastuullinen seksiä ostava nainen, älkää tehkö minusta 

rikollista. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006417010.html 

Hämtad 11.2.2022 

Huhtamäki, H HS., & Mykkänen, P HS. (2020, 15 december). Muotimiljonääri Peter Nygård 

on pidätetty Kanadassa: Epäillään seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta, vaaditaan 

luovuttamista USA:an. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000007684830.html 

Hämtad 11.2.2022 

Huusko, J. HS. (2020, 10 april). Koronavirus sammutti punaiset lyhdyt, ja seksityöntekijät 

ajautuivat entistäkin turvattomampiin olosuhteisiin. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006471058.html 

Hämtad 11.2.2022   
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Kuokkanen, K. HS. (2020, 30 juli). Alaikäisiä on alistettu pakkotöihin, seksin myyntiin ja 

avioliittoihin: Ihmiskaupan nuoret uhrit ovat kokeneet Suomessakin hyvin raakaa 

hyväksikäyttöä. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006585773.html 

Hämtad 12.2.2022 

Kuokkanen, K HS. (2020, 19 oktober). Helsingissä jäi kiinni romanialaisten pyörittämä 

poikkeuksellinen paritusrinki – Tällaisissa oloissa uhrit ovat eläneet. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006674368.html 

Hämtad 12.2.2022 

Mykkänen, P HS. (2020, 16 december). Seksuaali¬rikoksista syytetty Peter Nygård vietiin 

käsi- ja jalkaraudoissa tuomarin eteen Kanadassa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007686869.html 

Hämtad 12.2.2022 

Mäntylä, E HS. (2020, 16 december). Maksumuurin takana. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/nyt/art-2000007684618.html 

Hämtad 13.2.2022 

Niskakangas, T HS. (2020, 9 december). Keväällä Airbnb:n bisnes romahti – Nyt yhtiö 

listautuu pörssiin ja hinaa osakkeiden hintaa kohti taivaita. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/talous/art-2000007670950.html 

Hämtad 14.2.2022 

Oksanen, K. HS & Viljamaa, A. HS. (2020, 19 februari). Kaksi miestä vangittuna epäiltynä 

törkeästä ihmiskaupasta Helsingissä, pakottivat naisen seksin myyntiin. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006412649.html 

Hämtad 14.2.2022 

Rajamäki, K. (2020, 12 mars). Ihmiskauppa on nykyajan orjakauppaa. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006435481.html 

Hämtad 14.2.2022 



 

 128 

 

Reinboth, S. HS. (2020, 31 januari). Ihmiskaupan uhrin sortamiseen ei aina tarvita lukkoja, 

vaan uhri voi olla näennäisesti vapaa, sanoo tutkija Minna Viuhko. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006390584.html 

Hämtad 14.2.2022 

Reinboth, S. HS. (2020, 8 oktober). Romanialaisen liigan epäillään pyörittäneen paritusrinkiä 

Suomessa yli seitsemän vuoden ajan. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000006663025.html 

Hämtad 15.2.2022 

Sippola, J & Laupa, M. (2020, 27 november). HS-reportaasi|Tukholman halutuin 

opiskelijatalo paljastui seksikaupan keskukseksi. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007638493.html 

Hämtad 15.2.2022 

Teittinen, P. (2020, 15 januari). Viranomaiset tunnistivat viime vuonna ennätysmäärän 

Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneita. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006373523.html  

Hämtad 15.2.2022 

Teittinen, P. (2020, 28 februari). Ihmiskauppa on julmaa hyväksikäyttöä ja hyvä bisnes – 

Venla Roth on virkamies, jonka tehtävä on kitkeä ilmiötä Suomesta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006421600.html 

Hämtad 16.2.2022 

Teittinen, P. (2020, 1 november). Sisäministeri Ohisalo HS:lle: Poliisiin perustetaan iso 

ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä – ”Tämä hallitus ottaa asian vakavasti”. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006707920.html 

Hämtad 16.2.2022   

Uusitupa, I. HS. (2020, 5 april). Valioliigatähti Kyle Walker järjesti seksijuhlat, ja heti 

seuraavana päivänä kannusti ihmisiä pysymään kotona ja pitämään etäisyyttä toisiinsa. 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006465142.html 
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Hämtad 16.2.2022 

Helsingin Sanomat – 2021 

Huhtanen, J. HS. (2021, 27 november). Ennätysmäärä ihmiskaupan uhreja haki Suomessa 

viime vuonna apua: uusista asiakkaista yli puolet oli pakkotyöhön joutuneita. Helsingin 

Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007765700.html 

Hämtad 18.2.2022 

Ilkola, V. HS. (2021, 5 januari). Mitä seuraa, kun aivan tavallinen työssäkäyvä alkaa myydä 

verkossa alastonkuvia itsestään? Vantaalainen Nina, 38, päätti kokeilla. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007718772.html 

Hämtad 20.2.2022 

Piiroinen, A. (2021, 31 januari). Seksin ostaminen pitää kieltää kokonaan prostituution ja 

ihmiskaupan vähentämiseksi. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/mielipide/art-

2000007773170.html 

Hämtad 20.2.2022 

Sutinen, E HS. (2021, 1 februari). Amsterdam aikoo siirtää kuuluisan Punaisten lyhtyjen 

alueen pois kaupungin keskustasta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000007777034.html  

Hämtad 21.2.2022 

Helsingin Sanomat – 2022 

STT, Loula P. HS. (2022, 21 januari). Ihmiskaupan uhrien auttamis¬järjestelmään 

ohjautuneiden alaikäisten määrä yli kaksin¬kertaistui. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008555832.html 

Hämtad 24.2.2022 

Suominen Satakunnan Kansa, M. (2022, 1 januari). Omasta halusta. Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008509901.html 

Hämtad 24.2.2022 
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Hufvudstadsbladet – 2016 

Bäck, J. (2016, 17 augusti). ”Vi är rädda att hon dödas om hon åker”. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/50b9e59f-f054-4827-98bb-21b4f7cad970 

Hämtad 26.2.2022 

FNB. (2016, 31 januari). Tusentals barn försvunna i Europa. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/db0b4704-6e79-4619-ba65-79d1e09f8aed 

Hämtad 27.2.2022 

FNB. (2016, 9 augusti). Många nigerianska kvinnor tvingas bli prostituerade i Europa. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/af3f503a-9844-41e4-afac-9b3ee0784ea9   

Hämtad 28.2.2022 

FNB. (2016, 14 augusti). Long Play: Finland avvisar offer för människohandel. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/a8359493-70af-45fe-a0aa-c238231e81fb 

Hämtad 2.3.2022 

FNB–Felicia Bredenberg. (2016, 7 oktober). ”Inte omöjligt att prostitution förekommer på 

Åland”. Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/e0740a12-5532-4058-b044-

ffbc3d08b7f1 

Hämtad 2.3.2022 

FNB-TT. (2016, 8 februari). DN: Airbnb-hyr för bordellverksamhet. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/395f8128-3d51-443d-bda4-fe7b11650b45 

Hämtat 26.2.2022 

FNB–TT. (2016, 3 maj). TV 4: Taxi Stockholm insyltat i utbredd sexhandel. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/ecb31b29-3ff9-4df8-ac99-213d8b555614 

Hämtad 2.3.2022 

FNB–TT. (2016, 16 juni). DN: Prostituerade hyr rum via hotellsajt. Hufvudstadsbladet, 

https://www.hbl.fi/artikel/f0165dd2-d1f1-4a9e-9824-e55193156632 
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Hämtad 1.3.2022 

FNB–TT. (2016, 20 juni). Grovt kriminella driver asylboenden i Sverige. Hufvudstadsbladet, 

https://www.hbl.fi/artikel/bb45b0ec-b8b5-403d-aa0d-cab6773eb7fc  

Hämtad 2.3.2022 

FNB-TT. (2016, 12 september). SVT: 13 gripna i sexköpsrazzia i Jönköping. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/ad19534a-9972-4cdd-a2c9-cebdc5515250 

Hämtad 4.3.2022 

FNB-TT. (2016, 19 december). Efter avslag på asylansökningar – ensamkommande pojkar 

säljer sex i Göteborg. Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/89e9539c-b0b1-4767-

828a-6547e2cae55a 

Hämtad 2.3.2022 

TT-AFP. (2016, 14 april). Jättetillslag mot tysk megabordell. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/808299e2-0a85-45c5-8eb0-d9e685f813d7 

Hämtad 1.3.2022 

TT-FNB-AFP. (2016, 3 mars). Frankrike förbjuder sexköp. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/f25f4b21-2553-42f2-9f30-ea8518f32340    

Hämtad 28.2.2022 

 

Hufvudstadsbladet – 2017 

Alm, F. (2017, 5 juni). En spanares kamp mot prostitutionen. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/f6289635-7254-43ff-a18a-1fcc1e8f2ca2 

Hämtad 3.3.2022 

FNB. (2017, 9 februari). Två kvinnor misstänks för grov människohandel – offer pressades 

till prostitution. Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/5ed999fa-16ba-4929-94c1-

ce5f6b227af5 
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Hämtad 3.3.2022 

FNB. (2017, 23 mars). Kvinna fick knappa fyra år för människohandel. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/49457aa9-377e-42b4-93a4-f8ed558158f1 

Hämtad 4.3.2022 

FNB. (2017, 24 augusti). Hjärnan bakom människosmugglarliga gripen i Helsingfors. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/5a5264bb-8692-4940-b2ad-80b08931f906 

Hämtad 4.3.2022 

FNB. (2017, 14 september). SVT-chef misstänks ha försökt köpa sex av tonåring. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/8618c995-ef59-4eee-b5c4-4b623c03069b  

Hämtad 4.3.2022 

FNB. (2017, 15 september). Aarnio bestrider sex med prostituerad – ”Har inte ens rört 

henne”. Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/a7a4da7f-be68-48a3-829f-

d36f75dd0bd4  

Hämtad 5.3.2022 

FNB. (2017, 22 september). Vuxna män köper sex av ungdomar i Helsingfors. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/e3ce6f95-0a78-4d3b-8e50-197ac4b5fb37 

Hämtad 5.3.2022 

FNB. (2017, 24 september). Centerledamöter vill förbjuda sexköp. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/e144b62f-0ed9-4df3-ba36-f29397c7feae 

Hämtad 4.3.2022 

FNB-TT. (2017, 13 mars). Barn utnyttjas för tiggeri och sex – 50 fall av misstänkt 

människohandel i Sverige. Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/4234d79d-7d34-

44a3-b16f-5811628f529b 

Hämtad 3.3.2022 
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FNB–TT-Johannes Cleris. (2017, 14 september). SVT-chef avgår – försökte köpa sex av barn. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/cbb98817-fa09-4c07-98e2-85d35b51e97e 

Hämtad 4.3.2022 

TT. (2017, 23 februari). Sexköp blir brottsligt i Irland. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/e00b0a84-be4e-4601-b815-e4a2adbe785b 

Hämtad 5.3.2022 

Von Wendt, J. (2017, 5 juli). Italienska polisen slog till mot beryktade ’Ndranghetan. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/1436e6fa-6542-4198-a17c-d005fd8d487f 

Hämtad 5.3.2022 

Hufvudstadsbladet – 2018 

Bäck, J. (2018, 30 januari). ”Det var som en tortyr, en ständig smärta”. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/bc0971d1-3192-47d1-9a98-3956b4ae23bc 

Hämtad 6.3.2022 

HBL-TT. (2018, 24 januari). Sålde sex i Migrationsverkets lokaler. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/4ed83c90-cfbd-478a-a6e3-207f88798c71 

Hämtad 6.3.2022 

HBL-TT. (2018, 15 april). Unga på anstalt lurades i övergreppshärva. Hufvudstadsbladet. 

https://www.hbl.fi/artikel/ffc3951a-e006-4d4e-8424-a839da0a7147 

Hämtad 6.3.2022 

Lönnqvist, N. (2018, 15 november). Bordell med sexdockor öppnades i Helsingfors. 

Hufvudstadsbladet. https://www.hbl.fi/artikel/a984a809-a608-47c6-a282-08a50195a2a1 
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Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/valet-tjanar-bara-till-att-legitimera-diktaturen/ 

Hämtad 27.2.2022 

By, U. (2017, 8 maj). Mamman om mordet: Som en skräckfilm. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/mamman-om-mordet-som-en-skrackfilm/ 

Hämtad 25.2.2022 

Canoilas, V. (2017, 25 juli). Fallgroparna du måste känna till innan du hyr ut din bostad. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/fallgroparna-du-maste-kanna-till-innan-du-hyr-

ut-din-bostad/ 

Hämtad 26.2.2022 
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Canoilas, V. (2017, 26 juli). Hyrde ut sin lägenhet – kom hem till misstänkt bordell. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/hyrde-ut-sin-lagenhet-kom-hem-till-misstankt-

bordell/ 

Hämtad 26.2.2022 

Cederblad, J/TT. (2017, 12 mars). Människohandel med barn ökar. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/manniskohandel-med-barn-okar/ 

Hämtad 26.2.2022 

Dahl, A. (2017, 11 december). Nu ställer de mest utsatta krav. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/stockholm/nu-staller-de-mest-utsatta-krav/ 

Hämtad 28.2.2022 

DN. (2017, 10 december). Kvinnor och flickor från prostitution beskriver sin verklighet med 

egna ord under #intedinhora. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/kvinnor-och-flickor-

fran-prostitution-beskriver-sin-verklighet-med-egna-ord-under-intedinhora/ 

Hämtad 1.3.2022 

DN/”Gabriella”, &. ”Amanda”. (2017, 5 december). Ledare: ”Vi kräver stärkt lagstiftning 

mot sexköp”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/arkiv/ledare/vi-kraver-starkt-lagstiftning-

mot-sexkop/ 

Hämtad 28.2.2022 

Holmgren, M. (2017, 1 mars). Lägren i Libyen ”helvetet på Jorden”. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/lagren-i-libyen-helvetet-pa-jorden/ 

Hämtad 24.2.2022 

Kullving, C-J. (2017, 16 maj). Amsterdams borgmästare öppnar ny sorts bordell. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/amsterdams-borgmastare-oppnar-ny-sorts-bordell/ 

Hämtad 24.2.2022 

Lagerwall, K. (2017, 14 mars). Stor ökning av grovt kriminella grupper i EU. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/stor-okning-av-grovt-kriminella-grupper-i-eu/ 
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Hämtad 26.2.2022 

Lisinski, S. (2017, 6 januari). Stor ökning av misstänkt människohandel. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/stor-okning-av-misstankt-manniskohandel/ 

Hämtad 23.2.2022 

Magnusson, L. (2017, 1 december 2017). Ledare: Feministerna måste lyssna på vad 

sexarbetarna säger. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/arkiv/ledare/feministerna-maste-

lyssna-pa-vad-sexarbetarna-sager/ 

Hämtad 28.2.2022 

Ohlsson, E. (2017, 7 mars). Unichef-chef slår larm om flyktingbarnen. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/varlden/unicef-chef-slar-larm-om-flyktingbarnen/ 

Hämtad 24.2.2022 

Pandevski, S. (2017, 10 augusti). Tiotusentals utsätts för modernt slaveri i Storbritannien. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/tiotusentals-utsatts-for-modernt-slaveri-i-

storbritannien/ 

Hämtad 27.2.2022 

Schreiber, E. (2017, 14 september). Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/ledare/signerat/evelyn-schreiber-rik-aldre-herre-soker-sugar-baby/ 

Hämtad 27.2.2022 

Säll, A. (2017, 4 juli). Kommuner saknar plan för försvunna barn. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/stockholm/kommuner-saknar-plan-for-forsvunna-barn/ 

Hämtad 26.2.2022 

TT. (2017, 7 januari). Barn ofta offer för människohandeln. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/barn-ofta-offer-for-manniskohandeln/ 

Hämtad 23.2.2022 
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TT. (2017, 21 februari). Chef avgår efter prostitutionsskandal. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/ekonomi/chef-avgar-efter-prostitutionsskandal/ 

TT. (2017, 5 juli). Sexslavar befriade på spanska solkusten. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/sexslavar-befriade-pa-spanska-solkusten/ 

Hämtad 26.2.2022 

TT. (2017, 15 september). SVT-chef lämnar – försökte köpa sex av barn. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/svt-chef-lamnar-forsokte-kopa-sex-av-barn/ 

Hämtad 28.8.2022 

TT. (2017, 25 november). Hundratals räddade från smugglare. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/varlden/hundratals-raddade-fran-smugglare/ 

Hämtad 1.3.2022 

TT. (2017, 28 november). Metoo når drogvärlden och de prostituerade. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/metoo-nar-drogvarlden-och-de-prostituerade/ 

Hämtad 28.2.2022 

TT. (2017, 29 november). Utsatta vittnar om grova övergrepp. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/utsatta-vittnar-om-grova-overgrepp/ 

Hämtad 28.2.2022 

TT-Reuters. (2017, 10 augusti). Medan du sov: Världen i korthet den 10 augusti. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/medan-du-sov-varlden-i-korthet-den-10-augusti-

1/ 

Hämtad 27.2.2022 

Wagner, K. (2017, 16 juni). När dagen är slut har de räddats från en säker död. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/nar-dagen-ar-slut-har-de-raddats-fran-en-saker-

dod/ 

Hämtad 24.2.2022 
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Wilhelmson, A. (2017, 8 mars). Minst 19 flickor döda i brand i Guatemala. Dagens Nyheter. 

Tillgänglig: https://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-19-flickor-doda-i-brand-i-guatemala/ 

Hämtad 25.2.2022 

Wilhelmson, A. (2017, 9 mars). 34 döda efter barnhemsbranden i Guatemala. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/34-doda-efter-barnhemsbranden-i-guatemala/ 

Hämtad 25.2.2022 

 

Dagens Nyheter – 2018 

Andersson, M. (2018, 6 mars). Tonåringar på Östermalm misstänkta för narkotikabrott. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/tonaringar-pa-ostermalm-misstankta-for-

narkotikabrott/ 

Hämtad 3.3.2022 

Andersson, M. (2018, 16 mars). Birgitta Ohlsson ska utreda sexköp i Haiti. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/birgitta-ohlsson-ska-utreda-sexkop-i-haiti/ 

Hämtad 3.3.2022 

Bodin, A. (2018, 13 september). Gabriella Kärnekull Wolfe blev en viktig röst med 

#intedinhora. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-hade-inte-nagot-annat-

satt-att-hantera-angest-pa/ 

Hämtad 2.3.2022 

By, U. (2018, 20 mars). Polisen sprängde misstänkt nationell prostitutionsring. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-sprangde-misstankt-nationell-

prostitutionsring/ 

Hämtad 28.2.2022 

Canoilas, V. (2018, 13 april). Experternas kritik: Politik går före juridik. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/experternas-kritik-politik-gar-fore-juridik/ 
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Hämtad 4.3.2022 

Canoilas, V. (2018, 17 april). Regeringen skrotar förslag om lag mot sexköp utomlands. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-skrotar-forslag-om-sexkop-

utomlands/ 

Hämtad 4.3.2022 

Carp, O., &. Dragic, M. (2018, 1 april). ”Folk kollar på mig som jag vore ett monster”. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/folk-kollar-pa-mig-som-jag-vore-ett-monster/ 

Hämtad 4.3.2022 

Carlsson Tenitskaja, A., &. Ewald, H. (2018, 13 december). Kvinnohat och uppmuntran till 

våldtäkt spreds från SD-toppens konto. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/kvinnohat-och-uppmuntran-till-valdtakt-spreds-fran-sd-

toppens-konto/ 

Hämtad 4.3.2022 

Carlsson Tenitskaja, A., &. Ewald, H. (2018, 14 december). Annie Lööf: Blir väldigt illa 

berörd av kontot. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/politik/annie-loof-blir-valdigt-

illa-berord-av-kontot/ 

Hämtat 3.3.2022 

Dahl, A. (2018, 31 juli). Rapport varnar för sexbrott bland hjälparbetare. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/rapport-varnar-for-sexbrott-bland-hjalparbetare/ 

Hämtad 4.3.2022 

DN:s ledarredaktion. (2018, 13 april). Ledare: Regeringen måste sluta leka med lagen. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/regeringen-maste-sluta-leka-med-lagen/ 

Hämtad 4.3.2022 

Eckerman, I. (2018, 3 juli). Insändare. Regeringen smusslar undan 4.000 ensamkommande 

som också borde få stanna. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/asikt/4000-ungdomar-

omfattas-inte-av-nya-gymnasielagen/ 



 

 151 

 

Hämtad 2.3.2022 

Grösshög, H. (2018, 4 januari). ”Aldrig varit med om ett liknande fall.” Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/aldrig-varit-med-om-ett-liknande-fall/ 

Hämtad 26.2.2022 

Gyllenkrok, C. (2018, 31 augusti). Hovrätten sänker straff i voodoomål. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/tvingade-kvinnor-till-prostitution-under-hot-om-juju-

doms-for-manniskohandel/ 

Hämtad 2.3.2022 

Gyllenkrok, C. (2018, 11 november). Polisen i internationell insats mot människohandel. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-i-internationell-insats-mot-

manniskohandel/ 

Hämtad 3.3.2022 

Holmberg, K. (2018, 20 februari). Ytterligare 26 fall där Oxfammedarbetare misstänks för 

sexuella övergrepp. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/ytterligare-26-fall-

dar-oxfammedarbetare-misstanks-for-sexuella-overgrepp/ 

Hämtad 4.3.2022 

Holmberg, K. (2018, 1 maj). Försvaret i Fittjafallet: Mobilen kommer att undersökas. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/forsvaret-i-fittjafallet-ratta-mobilen-kommer-att-

undersokas/ 

Hämtad 4.3.2022 

Holmgren, M. (2018, 16 februari). Oxfam granskas externt efter sexköpen. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/oxfam-granskas-externt-efter-sexkopen/ 

Hämtad 4.3.2022 

Holmgren M., &. TT. (2018, 24 februari). Över 20 har sparkats av Röda korset för sexköp. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/over-20-har-sparkats-av-roda-korset-for-

sexkop/ 
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Hämtad 3.3.2022 

Lagerwall, K. (2018, 17 november). Kö till bordell med sexdockor i Helsingfors. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/ko-till-bordell-med-sexdockor-i-helsingfors/ 

Hämtad 2.3.2022 

Lindholm, A. (2018, 19 mars). M: Kartlägg barn som försvinner. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/m-kartlagg-barn-som-forsvinner/ 

Hämtad 27.2.2022 

Magnusson, L. (2018, 6 april). Lisa Magnusson: Den svenska sexköpslagen är inget att vara 

stolt över. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-den-svenska-

sexkopslagen-ar-inget-att-vara-stolt-over/ 

Hämtad 3.3.2022 

Nandorf, T. (2018, 17 april). Polis: Sexhandel och skattefusk på vanliga massagesalonger. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/polis-sexhandel-och-skattefusk-pa-vanliga-

massagesalonger/ 

Hämtad 28.2.2022 

Nandorf, T. (2018, 28 april). Ylva Johansson om arbetslivskriminaliteten: Politikerna har 

mycket kvar att göra. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/ylva-johansson-om-

arbetslivskriminaliteten-politikerna-har-mycket-kvar-att-gora/ 

Hämtad 1.3.2022 

Petersson, T. (11 januari). Tatueringar avslöjade japansk maffiaboss efter 15 år på rymmen. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/tatueringar-avslojade-japansk-

maffiaboss-efter-15-ar-pa-rymmen/ 

Hämtad 27.2.2022 

Sjödin Öberg, H. (2018, 28 april). Helena Sjödin Öberg: Enda svenskan var ”kalsongerna på”. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/helena-sjodin-oberg-enda-svenskan-var-

kalsongerna-pa/ 
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Hämtad 1.3.2022 

Svahn, C. (2018, 14 februari). Sida kände till anklagelser om sexköp – betalade ut pengar 

ändå. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/sida-kande-till-anklagelser-om-

sexkop-betalade-ut-pengar-anda/ 

Hämtad 3.3.2022 

TT. (2018, 12 februari). Oxfamchef beklagar uppgifter om sexköp. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/oxfamchef-beklagar-uppgifter-om-sexkop/ 

Hämtad 4.3.2022 

TT. (2018, 19 februari). Oxfamchef erkände sexköp. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/oxfamchef-erkande-sexkop/ 

Hämtad 4.3.2022 

TT. (2018, 25 februari). Utländska spår i sexköpsrazzia i Luleå. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/utlandska-spar-i-sexkopsrazzia-i-lulea/ 

Hämtad 3.3.2022 

TT. (2018, 18 april). Jätterazzia i Tyskland – polisen slog till mot trafficking. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/jatterazzia-i-tyskland-polisen-slog-till-mot-

trafficking/ 

Hämtad 28.2.2022 

TT. (2018, 8 juni). Fängelse för människohandel under voodoohot. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/dom-i-voodoomal-faller-idag/ 

Hämtad 28.2.2022 

TT. (2018, 4 oktober). Vintern sprider skräck i Lesbos flyktingläger. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/vintern-sprider-skrack-i-lesbos-flyktinglager/ 

Hämtad 3.3.2022 
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Wilhelmson, A. (2018, 22 februari). Brittiska Oxfam stängs av i Haiti efter sexköpsskandal. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/oxfam-stangs-av-i-haiti-efter-

sexkopsskandal/ 

Hämtad 27.2.2022 

Winiarski, M. (2018, 13 februari). Sexköpsskandal skakar hjälporganisation. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/sexkopsskandal-skakar-hjalporganisation/ 

Hämtad 27.2.2022 

Wolodarski, P. (2018, 16 december). Peter Wolodarski: Ännu en dag i SD:s skandalfabrik. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-annu-en-dag-i-sds-skandalfabrik/ 

Hämtad 1.3.2022 

Dagens Nyheter – 2019 

Bouvin, E., & Delin, M. (2019, 20 februari). Polisen jagar prostituerade: ”Vi jobbar med att ta 

bort varan”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/polisen-jagar-prostituerade-vi-

jobbar-med-att-ta-bort-varan/ 

Hämtad 8.3.2022 

Bouvin, E., & Delin, M. (2019, 20 februari). ”Vi håller på att se över utbildningarna i hela 

gränspolisområdet”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-haller-pa-att-se-

over-utbildningarna-i-hela-granspolisomradet/ 

Hämtad 9.3.2022 

Carlsson Tenitskaja, A. (2019, 22 maj). Centerpartiet vill satsa miljoner mot trafficking i EU. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/politik/centerpartiet-vill-satsa-miljoner-mot-

trafficking-i-eu/ 

Hämtad 8.3.2022 

de la Reguera, E. (2019, 24 oktober). Erik de la Reguera: Det finns ett system bakom 

dödsfallen. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-de-la-reguera-det-finns-

ett-system-bakom-dodsfallen-i-lastbilen/ 
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Hämtad 9.3.2022 

Delin, M., & Bouvin, E. (2019, 21 februari). Kritik mot polisens jakt på prostituerade. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-polisens-jakt-pa-prostituerade/ 

Hämtad 10.3.2022 

Delin, M., & Bouvin, E. (2019, 21 februari). Kärnekull Wolfe: ”Jag tycker att det är 

fruktansvärt”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/karnekull-wolfe-jag-

tycker-att-det-ar-fruktansvart/ 

Hämtad 10.3.2022 

DN. (2019, 5 mars). Skistars vd Mats Årjes till ifrågasatt resmål. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/ekonomi/skistars-vd-mats-arjes-till-ifragasatt-resmal/ 

Hämtad 10.3.2022 

Ewald, H., &. Lindström, R. (2019, 16 december). Flera fall där minderåriga sålt sex på 

sugardejtningsajter. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/flera-fall-dar-minderariga-

salt-sex-pa-sugardejtningsajter/ 

Hämtad 5.3.2022 

Flores, J. (2019, 13 juli). Nya anklagelser mot miljardären: Betalade för tystnad. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/nya-anklagelser-mot-miljardaren-betalade-for-

tystnad/ 

Hämtad 7.3.2022 

Fritzon, C. (2019, 15 juli). Hovrätten fastställer dom mot man i unikt våldtäktsfall. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/hovratten-faststaller-dom-mot-man-i-unikt-valdtaktsfall/  

Hämtad 7.3.2022 

Gripenberg, P. (2019, 5 juli). Amsterdams red light district ska rensas upp. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/amsterdams-red-light-district-ska-rensas-upp/ 

Hämtad 5.3.2022 
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Helmersson, E. (2019, 31 oktober). Erik Helmersson: Vänsterpartiet struntar i män som säljer 

sex. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-vansterpartiet-struntar-i-man-

som-saljer-sex/ 

Hämtad 6.3.2022 

Johnsson, B., Paulsrud, C., Streetway, E., Lejonroos, E., Thunberg, L., &. Sunna, L. (2019, 14 

november). ”Vem är född hora? Martina Montelius pjäs handlar inte om oss”. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/kultur-noje/vem-ar-fodd-hora-martina-montelius-pjas-handlar-

inte-om-oss/ 

Hämtad 7.3.2022 

Jones, E. (2019, 7 februari). Här skapas några av världens mest avancerade sexrobotar. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/sexrobot-fabriken-i-san-diego/ 

Hämtad 6.3.2022 

Karlsson, A., & By, U. (2019, 7 oktober). RÅ: Högsta domstolen bör pröva prostituerads rätt 

till intjänade pengar. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/kvinna-far-tillbaka-intakter-

fran-prostitution-i-unik-dom/ 

Hämtad 6.3.2022 

Kuronen, A., & Lindström, R. (2019, 29 maj). Rapport: Många börsbolag saknar policy mot 

sexhandel. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/rapport-manga-borsbolag-saknar-

policy-mot-sexhandel/ 

Hämtad 7.3.2022 

Lagerwall, K. (2019, 10 juli). USA:s arbetsmarknadsminister dras in i härvan med 

sexbrottsdömd miljardär. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/usas-

arbetsmarknadsminister-dras-in-i-harvan-med-sexbrottsdomd-miljardar/ 

Hämtad 6.3.2022 

Lerner, T. (2019, 24 januari). ”Alla som säljer sex behöver mer stöd och hjälp”. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/insidan/alla-som-saljer-sex-behover-mer-stod-och-hjalp/ 
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Hämtad 6.3.2022 

Lerner, T. (2019, 24 januari). ”Vi pratar inte om den manliga sexhandeln”. Dagens Nyheter. 

https://www.dn.se/insidan/vi-pratar-inte-om-den-manliga-sexhandeln/ 

Hämtad 6.3.2022 

Lindström, R, Ewald, H., &. Tedesjö, E. (2019, 12 december). Åtalad toppchef misstänkt ha 

köpt sex av Paula på sugardejtningsajt. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/atalad-

toppchef-kopte-sex-av-paula-pa-sugardejtingsajt/ 

Hämtad 5.3.2022 

Lindström, R. (2019, 16 december). Han byggde upp ett sugardejtningimperium. Dagens 

Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/han-byggde-upp-ett-sugardejtningimperium/ Hämtad 

5.3.2022 

Mossige-Norheim, T. (2019, 26 april). Unik dom i våldtäktsmål kopplat till människohandel. 
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Hämtad 24.2.2022 

TT. (2016, 9 maj 2016).  Frias från sexköp – tänkte på frun. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/ddkyX/frias-fran-sexkop-tankte-pa-frun 

Hämtad 25.2.2022 

TT. (2016, 24 maj). Information ska minska ungas sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/oAn1K/information-ska-minska-ungas-sexkop 

Hämtad 25.2.2022 

TT. (2016, 31 maj). Män åtalas för våldtäkt på 14-åring. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6z49O/man-atalas-for-valdtakt-pa-14-aring 

Hämtad 25.2.2022 

TT. (2016, 14 juni 2016). “Ingen kallar sig sexarbetare.” Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/y66xe/ingen-kallar-sig-sexarbetare 

Hämtad 25.2.2022 

TT. (2016, 14 juni). FN: Många ensamkommande barn i fara. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/699B0/fn-manga-ensamkommande-barn-i-fara 

Hämtad 26.2.2022 

TT. (2016, 15 juni). Prostituerade hyr rum via hotellsajt. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0Q6AA/prostituerade-hyr-rum-via-hotellsajt 

Hämtad 26.2.2022 



 

 181 

 

TT. (2016, 16 juni). Nej till att straffa sexköp utomlands. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/rPloA/nej-till-att-straffa-sexkop-utomlands 

Hämtad 24.2.2022 

TT. (2016, 16 juni). Två åtalas för människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/onoER/tva-atalas-for-manniskohandel 

Hämtad 26.2.2022 

TT. (2016, 21 juni). Malmösalonger säljer “penismassage.” Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/pPwMV/malmosalonger-saljer-penismassage 

Hämtad 24.2.2022 

TT. (2016, 15 juli). Par döms för människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/J6Q04/par-doms-for-manniskohandel 

Hämtad 27.2.2022 

TT. (2016, 3 augusti). Svårare upptäcka sexsäljande unga. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/pre5R/svarare-upptacka-sexsaljande-unga 

Hämtad 28.2.2022 

TT. (2016, 6 augusti). Flyktingbarn utnyttjas i sexhandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/n0gem/flyktingbarn-utnyttjas-i-sexhandel 

Hämtad 26.2.2022 

TT. (2016, 9 augusti). Sambo sålde fästmön till 24 män. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/yxRQa/sambo-salde-fastmon-till-24-man 

Hämtad 27.2.2022 

TT. (2016, 5 september). Fler fall av människohandel upptäcks. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/AkGnz/fler-fall-av-manniskohandel-upptacks 

Hämtad 23.2.2022 



 

 182 

 

TT. (2016, 5 september). Man döms för att ha sexsålt sin sambo. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/4vE6V/man-doms-for-att-ha-sexsalt-sin-sambo 

Hämtad 23.2.2022 

TT. (2016, 12 september). 13 gripna vid sexköpsrazzia. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/gxwE1/13-gripna-vid-sexkopsrazzia 

Hämtad 25.2.2022 

TT. (2016, 22 september). Barnsexdömd jobbade i barnorganisation. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/RB5jO/barnsexdomd-jobbade-i-barnorganisation 

Hämtad 5.2.2022 

TT. (2016, 30 september). Kommunalråd får avgå efter sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/130bl/kommunalrad-far-avga-efter-sexkop 

Hämtad 28.8.2022 

TT. (2016, 26 oktober). Kritik mot att införa grovt brott vid sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/KA66o/kritik-mot-att-infora-grovt-brott-vid-sexkop 

Hämtad 28.2.2022 

TT. (2016, 4 november). Två inför rätta för sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/arkiv/2016-11-04/16 

Hämtad 24.2.2022 

TT. (2016, 30 november). Kartläggning: “Omfattande sexhandel i norr.” Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/4wWW6/kartlaggning-omfattande-sexhandel-i-norr 

Hämtad 26.2.2022 

von Hall, G. (2016, 3 januari). Madagaskars flickor tvingas till sexhandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/cec453a4-8ba6-4582-98b5-78720ecfd299/madagaskars-flickor-tvingas-

till-sexhandel 

Hämtad 27.2.2022 



 

 183 

 

Zeilon Lund, A. (2016, 9 maj). Se upp för fällorna på Airbnb: ”Folk är blåögda”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/jPLoz/se-upp-for-fallorna-pa-airbnb-folk-ar-blaogda 

Hämtad 27.2.2022 

Svenska Dagbladet – 2017 

Braw, M. (2017, 16 november). Nordkorea gör livet surt för Japans koreaner. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/5mPVb/nordkorea-gor-livet-surt-for-japans-koreaner 

Hämtad 2.3.2022 

Bränström, S. L. (2017, 8 december). Bolund skakad av vittnesmål om kokain och 

prostitution. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/jPd280/bolund-skakad-av-vittnesmal-

om-kokain-och-prostitution 

Hämtad 2.3.2022 

Carlsson, C. (2017, 9 september). ”Normalisering av sexköp suddar ut gränserna”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/62MMz/normalisering-av-sexkop-suddar-ut-granserna 

Hämtad 3.3.2022 

Cederquist, C. (2017, 9 mars). Prostitution upptäcktes på vandrarhem i Göteborg. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/OKlRq/prostitution-upptacktes-pa-vandrarhem-i-goteborg 

Hämtad 3.3.2022 

Efendić, N. (2017, 22 oktober). Tvingades sälja sex – blev sedan jagad av svensk polis. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/e2lQa/tvingades-salja-sex-blev-sedan-jagad-av-

svensk-polis 

Hämtad 6.2.2022 

Georgieva, M. (2017, 18 januari). Putin: Ryska prostituerade är ”de bästa i världen”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/OOakV/putin-ryska-prostituerade-ar-de-basta-i-varlden 

Hämtad 6.3.2022 



 

 184 

 

Gudmundson, P. (2017, 20 april). Tiggeri front för stölder, knark och prostitution. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/K58GX/tiggeri-front-for-stolder-knark-och-prostitution 

Hämtad 13.3.2022 

Haglund, A./TT. (2017, 29 november). Utsatta kvinnor vittnar om övergrepp. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/arkiv/2017-11-29/10 

Hämtad 18.3.2022 

Höglund, S., &. Gerdén, L Cuf. (2017, 6 september). ”Sexarbetarnas rätt går före konservativ 

moralism”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/yPKea/sexarbetarnas-ratt-gar-fore-

konservativ-moralism 

Hämtad 13.3.2022 

Kino, N. (2017, 2 november). ”Alla utom en hade utsatts för övergrepp”. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/l8m3o/alla-utom-en-hade-utsatts-for-overgrepp 

Hämtad 18.3.2022 

Lönegård, C. (2017, 4 april). Stridsfrågorna inom S: ”Förbjud sexköp utomlands”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/G7nWJ/stridsfragorna-inom-s-forbjud-sexkop-utomlands 

Hämtad 10.3.2022 

Majlard, J. (2017, 21 november). Tvingade landsmän tigga: ”Hårda men rimliga straff”. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/wE6ndn/tvingade-landsman-tigga-harda-men-

rimliga-straff 

Hämtad 10.3.2022 

Nordling Blanco, S., Rantala Bonnier, A. (2017, 27 oktober). ”Kvinnofridslagen måste gå 

före utlänningslagen”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/KEloX/kvinnofridslagen-

maste-ga-fore-utlanningslagen 

Hämtad 10.3.2022 



 

 185 

 

Qarlsson, A., Hedberg, G., Pethrus, D., Jarl, S., & Forslund Mustaniemi, M. L. (2017, 12 

juni). ”Ny myndighet slår ut hjälp för utsatta kvinnor”. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8ywWx/ny-myndighet-slar-ut-hjalp-for-utsatta-kvinnor 

Hämtad 11.3.2022 

Schultz, M. (2017, 8 december). Mårten Schultz: Flera skäl talar emot förbud mot sexköp 

utomlands. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/kaJrGB/flera-skal-talar-emot-forbud-

mot-sexkop-utomlands 

Hämtad 18.3.2022 

SvD. (2017, 2 maj). Få åtal för människohandel med barn. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/PbO1e/fa-atal-for-manniskohandel-med-barn 

Hämtad 18.3.2022 

Svensson, F. (2017, 12 mars). Nya siffror: Människohandeln med barn i Sverige ökar. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/8aPgw/nya-siffror-manniskohandeln-med-barn-i-

sverige-okar 

Hämtad 10.3.2022 

Svensson, F. (2017, 13 mars). Larmen om utnyttjande av unga ökar. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/arkiv/2017-03-13/8 

Hämtad 18.3.2022 

Svensson, F. (2017, 5 juli). ”Skriver att de kan betala mycket för sex i Almedalen”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/aV8v2/skriver-att-de-kan-betala-mycket-for-sex-i-almedalen 

Hämtad 19.3.2022 

TT. (2017, 6 januari). Stor ökning av misstänkt människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/B97B7/stor-okning-av-misstankt-manniskohandel 

Hämtad 11.3.2022 

TT. (2017, 12 januari). Fängelse för man som sålde flickvän. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/wz8bM/fangelse-for-man-som-salde-flickvan 



 

 186 

 

Hämtad 11.3.2022 

TT. (2017, 2 februari). Polisen utreder sexhandel i massagesalonger. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/PlbG5/polisen-utreder-sexhandel-i-massagesalonger 

Hämtad 11.3.2022 

TT. (2017, 7 februari).  “Fröken Frimans krig” visas för FN i New York. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/44MRE/froken-frimans-krig-visas-for-fn-i-new-york 

Hämtad 12.3.2022 

TT. (2017, 11 februari). Sexhandel oroar fastighetsägare. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/ne5nL/sexhandel-oroar-fastighetsagare 

Hämtad 12.3.2022 

TT. (2017, 21 februari). Chef avgår efter prostitutionsskandal. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6a9dO/chef-avgar-efter-prostitutionsskandal 

Hämtad 17.3.2022 

TT. (2017, 10 mars). Schweizare misstänkt för övergrepp på över 80 pojkar. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/koeXX/schweizare-misstankt-for-overgrepp-pa-over-80-

pojkar 

Hämtad 17.3.2022 

TT. (2017, 16 mars). 22-åring åtalas för människohandel i Västsverige. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6ad98/22-aring-atalas-for-manniskohandel-i-vastsverige 

Hämtad 19.3.2022 

TT. (2017, 27 mars). Flyktingströmmen tilltar från Libyen till EU. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6aGjr/flyktingstrommen-tilltar-fran-libyen-till-eu 

Hämtad 18.3.2022 

TT. (2017, 27 mars). Hyrde ut i andra hand till bordell i Malmö. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6aJge/hyrde-ut-i-andra-hand-till-bordell-i-malmo 



 

 187 

 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 29 mars). En häktad efter razzia mot sexhandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/XmmAn/en-haktad-efter-razzia-mot-sexhandel 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 31 mars). Uppsala-kopplerska fick 2,5 år. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8ayoQ/uppsala-kopplerska-fick-25-ar 

Hämtad 18.3.2022 

TT. (2017, 9 maj). Läkare åtalad för sexköp av barn i Asien. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/yAXqe/lakare-atalad-for-sexkop-av-barn-i-asien 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 3 juli). Nio åtalas för sexköp av minderåriga. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/WVoPr/nio-atalas-for-sexkop-av-minderariga 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 5 september). Miljöpartiet: Tiggeriförbud – en ovärdig politik. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/ejepy/miljopartiet-tiggeriforbud-en-ovardig-politik 

Hämtad 15.3.2022 

TT. (2017, 14 september). Polisen om "sugardating": Förklädda övergrepp. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/1K9VJ/polisen-om-sugardating-forkladda-overgrepp 

Hämtad 19.3.2022 

TT. (2017, 14 september). S-kvinnor polisanmäler sugardating. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/XKQdx/s-kvinnor-polisanmaler-sugardating 

Hämtad 19.3.2022 

TT. (2017, 14 september). SVT-chef lämnar – försökte köpa sex av barn. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/RkQ4x/svt-chef-lamnar-forsokte-kopa-sex-av-barn 



 

 188 

 

Hämtad 10.3.2022 

TT. (2017, 27 september). Utredning mot sexköpande SVT-chef nerlagd. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/2Emvq/utredning-mot-sexkopande-svt-chef-nerlagd 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 10 oktober). Många söker stöd för sexövergrepp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/BAb6e/manga-soker-stod-for-sexovergrepp 

Hämtad 14.3.2022 

TT. (2017, 30 oktober). Man åtalas för koppleri – tog hälften av pengarna. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/l8XQA/man-atalas-for-koppleri-tog-halften-av-pengarna 

Hämtad 14.3.2022 

TT. (2017, 28 november). Starka reaktioner på vittnesmål i #utanskyddsnät. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/bKKay5/starka-reaktioner-pa-vittnesmal-i-utanskyddsnat 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 11 december). Ensamkommande riskerar att hamna på gatan. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/9mvJ1p/ensamkommande-riskerar-att-hamna-pa-gatan 

Hämtad 13.3.2022 

TT. (2017, 10 december). Utsatta kvinnor: Hör vårt rop. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/J1o9l4/utsatta-kvinnor-hor-vart-rop 

Hämtad 15.3.2022 

TT. (2017, 20 december). Lagrådet sågar förslag mot sexköp utomlands. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/zLgm51/lagradet-sagar-forslag-mot-sexkop-utomlands 

Hämtad 14.3.2022 

TT-AFP. (2017, 5 juli). Sexslavar befriade på spanska solkusten. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/k5Kvv/sexslavar-befriade-pa-spanska-solkusten 



 

 189 

 

Hämtad 13.3.2022 

TT-AFP. (2017, 14 augusti). Skönhetsdrottningar blev traffickingoffer. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/jqol0/skonhetsdrottningar-blev-traffickingoffer 

Hämtad 12.3.2022 

TT-AFP. (2017, 25 augusti). 24 gripna i spansk prostitutionshärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/82G61/24-gripna-i-spansk-prostitutionsharva 

Hämtad 14.3.2022 

TT-AP. (2017, 24 november). Hundratals räddade från människosmugglare. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/dd5y6A/hundratals-raddade-fran-manniskosmugglare 

Hämtad 13.3.2022 

TT-Reuters. (2017, 23 februari). Sexköp blir brottsligt i Irland. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/3ap6P/sexkop-blir-brottsligt-i-irland 

Hämtad 13.3.2022 

TT-Reuters. (2017, 9 augusti 2017). Våldtäktsliga döms för åratal av utnyttjande. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/011dJ/valdtaktsliga-doms-for-aratal-av-utnyttjande 

Hämtad 13.3.2022 

Vanhainen, I. (2017, 16 oktober). ”Genom ett förbud löser vi inte utsattheten”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/6m4xz/genom-ett-forbud-loser-vi-inte-utsattheten 

Hämtad 20.3.2022 

Svenska Dagbladet – 2018 

 

AFP-TT. (2018, 5 november). Festival för prostituerade hålls i Frankrike. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/1kJl9l/festival-for-prostituerade-halls-i-frankrike 

Hämtad 24.3.2022 



 

 190 

 

Arvidsson, J., &. Aprea Malmqvist, M. (2018, 30 oktober). Justitieministern öppnar för 

översyn av sexköpslagen. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/0Edx82/justitieministern-

oppnar-for-oversyn-av-sexkopslagen 

Hämtad 27.3.2022 

Benér, T. (2018, 29 december). Vem har rätt att gestalta urfolkets trauma? Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/Xwk4bb/vem-har-ratt-att-gestalta-urfolkets-trauma 

Hämtad 29.3.2022 

Delling, H. (2018, 31 oktober). Vägrar prata – men borde kunna enas i viktiga frågan. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/ddeGzw/vagrar-prata-men-borde-kunna-enas-i-viktiga-

fragan 

Hämtad 24.3.2022 

Hallhagen, E. (2018, 28 oktober). Metoouppropen till regeringen: ”Vad är detta för 

ickesvar?!”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/a29dj4/metoouppropen-till-regeringen-

vad-ar-detta-for-ickesvar 

Hämtad 22.3.2022 

Harrison, D. (2018, 23 mars). Prostituerade hade bra ställning – sen ändrades allt. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/7l4XKV/prostituerade-hade-bra-stallning-sen-andrades-allt 

Hämtad 26.3.2022 

Johansson, S. (2018, 12 augusti). Så vände staden – efter gigantiska konkursen. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/G1mOd9/sa-vande-staden-efter-gigantiska-konkursen 

Hämtad 29.3.2022 

Kudo, P. (2018, 16 mars). Rapport: Myndigheterna missar brottsutsatta barn. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/ngOobn/rapport-myndigheterna-missar-brottsutsatta-barn 

Hämtad 28.3.2022 

Küchler, T. (2018, 18 februari). FN utreder sexhandel med flickor i flyktingläger. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/zLOvOq/fn-utreder-sexhandel-med-flickor-i-flyktinglager 



 

 191 

 

Hämtad 26.3.2022 

Svensson, F. (2018, 15 mars). Köparna gör kvinnors kroppar till business | Frida Svensson. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/EWRyj/koparna-gor-kvinnors-kroppar-till-business 

Hämtad 29.3.2022 

Treijs, E. (2018, 8 mars). Var stolta – men det är patriarkatet som styr | Erica Treijs. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/RxE1OA/var-stolta-men-det-ar-patriarkatet-som-styr 

Hämtad 25.3.2022 

TT. (2018, 24 januari). Sålde sex i Migrationsverkets lokaler. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/qnR9zL/salde-sex-i-migrationsverkets-lokaler 

Hämtad 28.3.2022 

TT. (2018, 14 februari). Sida fryser bistånd efter sexköpsskandal. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/9mpVM5/sida-fryser-bistand-efter-sexkopsskandal 

Hämtad 26.3.2022 

TT. (2018, 15 februari). 37 anmälda övergrepp inom SOS barnbyar. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/a2O58O/37-anmalda-overgrepp-inom-sos-barnbyar 

Hämtad 29.3.2022 

TT. (2018, 15 februari). Tutu lämnar Oxfam efter sexskandalen. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/A2b6Jz/tutu-lamnar-oxfam-efter-sexskandalen 

Hämtad 29.3.2022 

TT. (2018, 16 februari). Oxfam granskas externt efter sexskandal. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/9mky7l/oxfam-granskas-externt-efter-sexskandal 

Hämtad 30.3.2022 

TT. (2018, 23 februari). Pojke häktad för våldtäkt mot man. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/7lmr7o/pojke-haktad-for-valdtakt-mot-man 
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Hämtad 29.3.2022 

TT. (2018, 24 februari). Över 20 har sparkats av ICRC för sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/m68JvO/over-20-har-sparkats-av-icrc-for-sexkop 

Hämtad 28.3.2022 

TT. (2018, 25 februari). Utländska spår i sexköpsrazzia i Luleå. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/m68k6p/utlandska-spar-i-sexkopsrazzia-i-lulea 

Hämtad 31.3.2022 

TT. (2018, 8 mars) Gravida traffickingoffer får inte rätt vård. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/EoL2K2/gravida-traffickingoffer-far-inte-ratt-vard 

Hämtad 29.3.2022 

TT. (2018, 10 mars). Polis köpte sex – skyller på tvillingbror. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/wE0QP5/polis-kopte-sex-skyller-pa-tvillingbror 

Hämtad 1.4.2022 

TT. (2018, 13 mars). Fortsatt Sidastöd till Oxfam. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/l1ly2G/fortsatt-sidastod-till-oxfam 

Hämtad 1.4.2022 

TT. (2018, 16 mars). Fyra häktade i prostitutionshärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/m6ymyl/fyra-haktade-i-prostitutionsharva 

Hämtad 25.3.2022 

TT. (2018, 20 mars). Nätverk sålde kvinnor i lägenhetsbordeller. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/vmzabL/natverk-salde-kvinnor-i-lagenhetsbordeller 

Hämtad 29.3.2022 

TT. (2018, 17 april). Ett kasserat lagförslag som rosats och risats. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8woLmE/ett-kasserat-lagforslag-som-rosats-och-risats 
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Hämtad 26.3.2022 

TT. (2018, 17 april). Åtal: Tvingades till prostitution med voodoo. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/WLBXdK/atal-tvingades-till-prostitution-med-voodoo 

Hämtad 27.3.2022 

TT. (2018, 24 april). Få dömda till fängelse för sexköp av barn. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/P3B8we/fa-domda-till-fangelse-for-sexkop-av-barn 

Hämtad 26.3.2022 

TT. (2018, 30 april). Misstänkt för våldtäkt och koppleri på skola. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0El5GG/misstankt-for-valdtakt-och-koppleri-pa-skola 

Hämtad 26.3.2022 

TT. (2018, 7 maj). Fler svenska sexköp i Tyskland. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6n0nBz/fler-svenska-sexkop-i-tyskland 

Hämtad 1.4.2022 

TT. (2018, 12 maj). Polis åtalas för sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/A2mv7n/polis-atalas-for-sexkop 

Hämtad 2.4.2022 

TT. (2018, 5 juni). Kvinna drev lägenhetsbordeller – åtalas. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/G1bEBB/kvinna-drev-lagenhetsbordeller-atalas 

Hämtad 30.3.2022 

TT. (2018, 8 juni). Fängelse för människohandel under voodoohot. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/MgkVr0/fangelse-for-manniskohandel-under-voodoohot 

Hämtad 30.3.2022 

TT. (2018, 21 juni). Två misstänkta efter tillslag mot bordell. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/p6knVW/tva-misstankta-efter-tillslag-mot-bordell 
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Hämtad 2.4.2022 

TT. (2018, 28 augusti). Demonstrationer efter mord på prostituerad. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/1kpK7B/demonstrationer-efter-mord-pa-prostituerad 

Hämtad 2.4.2022 

TT. (2018, 28 augusti). Man döms till fängelse för koppleri. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/BJXgKE/man-doms-till-fangelse-for-koppleri 

Hämtad 2.4.2022 

TT. (2018, 5 september). Man åtalad för försök till sexköp av barn. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/G1L339/man-atalad-for-forsok-till-sexkop-av-barn 

Hämtad 2.4.2022 

TT. (2018, 18 september). Bättre metoder bromsar människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/p6elwo/battre-metoder-bromsar-manniskohandel 

Hämtad 2.4.2022 

TT. (2018, 11 november). Stor insats mot sexköp – 30 misstänka för brott. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/jPedb9/stor-insats-mot-sexkop-30-misstanka-for-brott 

Hämtad 30.3.2022 

TT. (2018, 17 december). Rekordmånga fall av koppleri. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/zLB67r/rekordmanga-fall-av-koppleri 

Hämtad 30.3.2022 

TT-AFP. (2018, 14 februari). Läkare utan gränser sparkar medarbetare efter sexövergrepp. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/MgAwvo/lakare-utan-granser-sparkar-medarbetare-

efter-sexovergrepp 

Hämtad 27.3.2022 

TT-AFP. (2018, 17 mars). Oxfam försökte mörka uppgifter. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/RxlVo2/oxfam-forsokte-morka-uppgifter 
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Hämtad 27.3.2022 

TT-AFP. (2018, 15 april). Unga på anstalt lurades i övergreppshärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/4dgvxV/unga-pa-anstalt-lurades-i-overgreppsharva 

Hämtad 31.3.2022 

TT-AFP-Reuters. (2018, 13 februari). Oxfams ordförande gripen – skandalen växer. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/KvMQQ6/oxfams-ordforande-gripen-skandalen-vaxer 

Hämtad 28.3.2022 

TT-AFP TT. (2018, 7 mars). Pojkar mer sexuellt utnyttjade än känt. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/oR8xJm/pojkar-mer-sexuellt-utnyttjade-an-kant 

Hämtad 31.3.2022 

TT-Reuters. (2018, 12 februari). Oxfams vicechef avgår efter sexköpsskandal. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/3j43VP/oxfams-vicechef-avgar-efter-sexkopsskandal 

Hämtad 29.3.2022  

TT-Reuters. (2018, 17 februari 2018). Haitis president: Utred organisationerna. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/VRxWK1/haitis-president-utred-organisationerna 

Hämtad 29.3.2022 

TT-Reuters. (2018, 20 februari). Strid ström av vittnesmål till Oxfam. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/1kjGEq/strid-strom-av-vittnesmal-till-oxfam 

Hämtad 31.3.2022 

TT-Reuters. (2018, 18 april). Tysk polis slog till mot trafficking. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/G1gJg6/tysk-polis-slog-till-mot-trafficking 

Hämtad 29.3.2022 

TT. TT. (2018, 17 april). Förslag om sexköp saknar stöd i riksdagen. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/wELkMM/forslag-om-sexkop-saknar-stod-i-riksdagen 
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Hämtad 30.3.2022 

TT. TT. (2018, 6 maj). Människohandelsoffer i voodoons järngrepp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/P3zrQR/manniskohandelsoffer-i-voodoons-jarngrepp 

Hämtad 30.3.2022 

 

Svenska Dagbladet – 2019 

Amorelli, E. (2019, 29 juli). Syrier skickas tillbaka från grannländer. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/2GyKal/syrier-skickas-tillbaka-fran-turkiet-och-libanon 

Hämtad 3.4.2022 

Appelqvist, J., & Sander, A. (2019, 9 januari). ”Människohandlare kan fortsätta helt ostört”. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/BJaxqv/manniskohandlare-kan-fortsatta-helt-ostort 

Hämtad 3.4.2022 

Bengtsson, J./TT. (2019, 5 mars). Åtal för våldtäkt kopplad till människohandel. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/P3koxX/atal-for-valdtakt-kopplad-till-manniskohandel 

Hämtad 3.4.2022 

Ekman, M. (2019, 28 september). Utrikesministern: ”Tog upp jämställdhet – de garvade”. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/4qv2ko/svd-foljde-ann-linde-i-fn-varje-dag-far-jag-

hat-tweets 

Hämtad 4.4.2022 

Erlandsson, Å. (2019, 10 maj). Sexköparna kallar honom ”Dödsängeln”. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Jo7QWj/sexkoparna-kallar-honom-dodsangeln 

Hämtad 3.4.2022 

Falkirk, J. (2019, 16 juli). Kvinna tvingades sälja sex – nekas få pengarna. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/70y0LK/kvinna-tvingades-salja-sex-nekas-fa-pengarna 
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Hämtad 4.4.2022 

Forsberg, B. (2019, 10 november). Svenskar tiger om penningtvätt – trots koppling till våldet | 

Birgitta Forsberg. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/VbXrk3/svenskar-tiger-om-

penningtvatt-trots-koppling-till-valdet 

Hämtad 4.4.2022 

Grabo, L., &. Mörtsell, E. (2019, 16 maj). ”EU ska inte införa en europeisk sexköpslag”. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/50WOXb/eu-ska-inte-infora-en-europeisk-

sexkopslag 

Hämtad 5.4.2022 

Haglund, A./TT. (2019, 23 november). Ensamkommande med avslag går under jord. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/EWkwxK/ensamkommande-med-avslag-dras-in-i-

kriminalitet 

Hämtad 6.4.2022 

Havneraas, S. (2019, 11 maj). ”Synen på sexköp i EU gynnar kriminella”. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/1nW77Q/synen-pa-sexkop-i-eu-gynnar-kriminella 

Hämtad 1.4.2022 

Hedenmo, F/TT. (2019, 12 juli). WWF anklagas för att mörka övergrepp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/jdrVKo/wwf-anklagas-for-att-morka-overgrepp 

Hämtad 3.4.2022 

Majlard, J. (2019, 16 augusti). Kronofogden ska köra bort ”pirathamnen”. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/dObREO/bekraftar-kronofogden-ska-kora-bort-pirathamnen 

Hämtad 5.4.2022 

Magnergård Bjers, T./TT. (2019, 7 augusti). HRW: Legalisera sexarbete i Sydafrika. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/GGe7EJ/hrw-legalisera-sexarbete-i-sydafrika 

Hämtad 3.4.2022 
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Majlard, J. (2019, 17 september). Fokus på barn när sexhandeln ska utredas. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/QoOryq/fokus-pa-barn-nar-sexhandeln-ska-utredas 

Hämtad 6.4.2022 

Nekham, E./TT. (2019, 19 maj). Frågan om våldtäkt vid sexköp får ny prövning. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/wPxJdM/fragan-om-valdtakt-vid-sexkop-far-ny-provning 

Hämtad 7.4.2022 

Nekham, E./TT. (2019, 15 juli). Hovrätten fastställer: Våldtäkt vid sexköp. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/4qVdXg/valdtakt-vid-sexkop-hovrattsdom-i-dag 

Hämtad 6.4.2022 

Paulsson Rönnbäck, E./TT. (2020, 16 maj). Kvinnor i sexköpsrazzia pressas och utnyttjas. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/MRVeVB/kvinnor-i-sexkopsrazzia-pressas-och-

utnyttjas 

Hämtad 9.4.2022 

SvD. (2019, 2 oktober). Nytt kriminellt nätverk etablerat i Stockholm. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/AdWdEA/kriminellt-natverk-etablerat-i-stockholm 

Hämtad 12.4.2022 

TT. (2019, 24 januari). Flera sexköpare rånades i Helsingborg. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/kanJPA/flera-sexkopare-ranades-i-helsingborg 

Hämtad 13.4.2022 

TT. (2019, 9 mars). 29-årig man häktad för koppleri. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/7lEqko/29-arig-man-haktad-for-koppleri 

Hämtad 14.4.2022 

TT. (2019, 4 april). Sundsvallshallick döms till fängelse. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/y35MEe/sundsvallshallick-doms-till-fangelse 

Hämtad 9.4.2022 
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TT. (2019, 9 april). Polis misstänks för sexköp – riskerar jobbet. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/9vp7y5/polis-misstanks-for-sexkop-riskerar-jobbet 

Hämtad 12.4.2022 

TT. (2019, 17 april). Hotellägare hyrde ut rum – åtalas för koppleri. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0nBBM0/hotellagare-hyrde-ut-rum-atalas-for-koppleri 

Hämtad 13.4.2022 

TT. (2019, 15 maj). Fyra års fängelse för våldtäkt och sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Vb5ao3/fyra-ars-fangelse-for-valdtakt-och-sexkop 

Hämtad 14.4.2022 

TT. (2019, 29 maj). Polis dömdes för sexköp – frias. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/EWvO2A/polis-domdes-for-sexkop-frias 

Hämtad 13.4.2022 

TT. (2019, 18 juni). Koppleriåtalad chef inom försvaret släppt. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/jdrdXb/koppleriatalad-chef-inom-forsvaret-slappt 

Hämtad 14.4.2022 

TT. (2019, 10 juli). Polisen: Barnövergrepp på sugardejtingsajter. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Vba0pV/polisen-barnovergrepp-pa-sugardejtingsajter 

Hämtad 12.4.2022 

TT. (2019, 3 oktober). Man krävde sex mot alkohol. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/opPAJj/man-kravde-sex-mot-alkohol 

Hämtad 13.4.2022 

TT. (2019, 9 oktober). 16-åring utnyttjad i bordellhärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/MRJd9r/16-aring-utnyttjad-i-bordellharva 

Hämtad 12.4.2022  



 

 200 

 

TT. (2019, 30 oktober). 40 sexköpare fast i razzior. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/1neO3q/21-personer-misstankta-for-sexkop-i-malmo 

Hämtad 12.4.2022 

TT. (2019, 10 december). Funktionsnedsatt tvingades sälja sex. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/nardpJ/funktionsnedsatt-tvingades-salja-sex 

Hämtad 14.4.2022 

TT. (2019, 13 december). Köpte sex – kan få lärarlegitimation indragen. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/RR2b8O/kopte-sex-far-lararlegitimation-indragen 

Hämtad 5.4.2022 

TT-AFP. (2019, 12 maj). Tonårsflickor räddade från människohandlare. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/na0yqx/tonarsflickor-raddade-fran-manniskohandlare. Hämtad 5.4.2022 

TT-AFP. (2019, 12 juni). Rohingyer funna på skeppsvrak i Thailand. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/kJK5oX/rohingyer-funna-pa-skeppsvrak-i-thailand 

Hämtad 4.4.2022 

TT-AFP. (2019, 24 augusti). Konsulatsanställd hemma i Hongkong. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/e8X5z4/konsulatsanstalld-hemma-i-hongkong 

Hämtad 4.4.2022 

TT-AFP. (2019, 8 november). Över 60 befriade från traffickingliga i Mali. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/e8RwwK/over-60-befriade-fran-traffickingliga-i-mali 

Hämtad 13.4.2022 

TT-AFP. (2019, 28 december). Kina förbjuder straffsystem för sexarbetare. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/zG3b7b/kina-forbjuder-straffsystem-for-sexarbetare 

Hämtad 10.4.2022 

TT-NTB. (2019, 15 december). Mor dömd som dotters hallick. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Jo2JQP/mor-domd-som-dotters-hallick 
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Hämtad 14.4.2022 

TT-Reuters. (2019, 22 augusti). Gripen man anklagas för prostitutionsbrott. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/VbedG1/gripen-britt-anklagas-for-prostitutionsbrott 

Hämtad 5.4.2022 

TT-Reuters. (2019, 22 februari). Mästarlagets ägare anklagas för sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/KvVzGo/mastarlagets-agare-anklagas-for-sexkop 

Hämtad 6.4.2022 

Wålsten, L. (2019, 21 oktober). Alla firar inte att sexköpslagen fyller 20 år. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/K3kgaG/alla-firar-inte-att-sexkopslagen-fyller-20-ar 

Hämtad 13.4.2022 

Ögren, A. (2019, 2 oktober). 1 500 gängmedlemmar i Stockholm kartlagda. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/0nOnM2/1-500-gangmedlemmar-i-stockholm-ny-

kartlaggning 

Hämtad 14.4.2022 

Svenska Dagbladet – 2020 

Bornemann, J./TT. (2020, 7 september). Sexköpande politiker har rätt till pension. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/9vjy2l/sexkopande-politiker-har-ratt-till-pension 

Hämtad 18.4.2022 

Brummer, H. H. (2020, 25 januari). Den svenske prinsen och den franska dubbelmoralen | 

Hans Henrik Brummer. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/4qgmk9/den-svenske-

prinsen-och-den-franska-dubbelmoralen 

Hämtad 18.4.2022 

de Gregorio, J. (2020, 27 maj). Josefin de Gregorio: Det måste finnas bättre sätt att protestera 

mot sexköp. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/Ado5an/det-maste-finnas-battre-satt-

att-protestera-mot-sexkop 
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Hämtad 18.4.2022 

Erlandsson, Å. (2020, 9 april). Ovanlig dom: Fängelse för man som våldtog 14-åring. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/LAEm2J/ovanlig-dom-fangelse-for-man-som-valdtog-14-

aring 

Hämtad 20.4.2022 

Erlandsson, Å. (2020, 22 maj). Sexköparen fick plötsligt ett ansikte. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8mgjpQ/sexkoparen-fick-plotsligt-ett-ansikte 

Hämtad 17.4.2022 

Haglund, A./TT. (2020, 17 maj). Fler sexköpare skulle kunna dömas för våldtäkt. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/8my45A/fler-sexkopare-skulle-kunna-domas-for-valdtakt 

Hämtad 20.4.2022 

Haglund, A./TT. (2020, 22 maj). Forskare: Avskräcker vissa – men inte alla. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/wP1VjL/forskare-avskracker-vissa-men-inte-alla 

Hämtad 7.4.2022 

Haglund, A./TT. (2020, 22 maj). Skärpt straff kan ge färre dömda sexköpare. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/8mgxAx/skarpt-straff-kan-ge-farre-domda-sexkopare 

Hämtad 17.4.2022 

Johanson, M/TT. (2020, 25 december). Kvinnojourer som ekar tomma oroar. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/zgMgnr/skyddade-boenden-som-ekar-tomma-oroar 

Hämtad 19.4.2022 

Lundin, T. (2020, 26 juli). Amsterdam städar bort sexkvarteren. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/opXl9g/amsterdam-stadar-bort-sexkvarteren 

Hämtad 18.4.2022 

Norell, J. (2020, 26 maj). ”Staten ska inte lägga sig i sexköp”. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/GGkX2V/staten-ska-inte-lagga-sig-i-sexkop 
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Hämtad 18.4.2022 

Sadikovic, A., & Efendić, N. (2020, 25 april). Efter någon minut väller inviterna in till David, 

14. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/xP9LkR/tar-minuter-sedan-valler-sexinviterna-

in-till-david-14 

Hämtad 20.4.2022 

Silverberg, J./TT. (2020, 13 oktober). Över 800 ville “hyra” flickvän. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/BlRm77/over-800-ville-hyra-flickvan 

Hämtad 20.4.2022 

Stefansson, K./TT. (2020, 23 november). Utsatta för sexhandel vågar inte söka hjälp. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/dl702j/utsatta-for-sexhandel-vagar-inte-soka-hjalp 

Hämtad 20.4.2022 

Söderqvist, J. (2020, 28 maj). Ny Netflix-serie om Epstein väcker många frågor. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/g7oQ4A/ny-netflix-serie-om-epstein-lamnar-manga-fragor 

Hämtad 19.4.2022 

TT. (2020, 6 januari). Larm om prostitution på kyrkogårdar i Malmö. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/6jvAmO/larm-om-knark-och-prostitution-pa-kyrkogardar 

Hämtad 19.4.2022 

TT. (2020, 12 februari). Prostitutionshärva i Linköping – 13 åtalas. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/70w5rK/prostitutionsharva-i-linkoping-13-atalas 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 8 maj). Tre häktade i Malmö för människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/70vQeB/tre-haktade-for-manniskohandel 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 15 maj). 18 gripna i sexköpsrazzia i Stockholm. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/QoV4Vx/flera-gripna-i-sexkopsrazzia 
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Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 19 maj). Regeringen: Sexköp ska ge fängelse. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/K3Vw9e/partierna-som-vant-om-sexkopsstraff 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 5 juni). Före detta M-topp får böter efter sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0n5nVG/fore-detta-kommuntopp-far-boter-efter-sexkop 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 8 juli). Sexhandeln ökar igen på grund av corona. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/b5RPBd/prostitution-okar-under-pandemin 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 17 juli). SD-politiker i Halland våldtog kvinna. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0nMK8E/sd-politiker-i-halland-valdtog-kvinna 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 28 juli). Kraftig ökning av anmälda sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/OpGeyw/fler-sexkopare-gripna-i-sverige-under-varen 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 4 september). Jättebordell i konkurs – viruset nådastöten. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/wPMorP/jattebordell-i-konkurs-viruset-nadastoten 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 11 september). Centerpolitiker åtalas för sexköp av barn. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Al2P3E/centerpolitiker-atalas-for-sexkop-av-barn 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 27 september). Sveriges terapi för sexköpare är unik. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/oAR2vB/sveriges-terapi-for-sexkopare-ar-unik 
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Hämtad 19.4.2022 

TT. (2020, 7 oktober). Två fälls för grovt koppleri efter razzia. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0KnpWG/tva-falls-for-grovt-koppleri-efter-razzia 

Hämtad 19.4.2022 

TT. (2020, 30 oktober). Svenskar misstänkta i spansk bordellhärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/JJJ7bb/svenskar-misstankta-i-spansk-bordellharva 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 30 november). Fler anmälda brott om människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/zglvw4/fler-anmalda-brott-om-manniskohandel 

Hämtad 20.4.2022 

TT. (2020, 18 december). Dagsböter för Paolo Roberto. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/x3Jq4p/dagsboter-for-paolo-roberto 

Hämtad 20.4.2022 

TT-NTB. (2020, 14 februari). Tog hem prostituerade – rånades. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/naK1qx/norsk-torsk-torskade-kvinnor-domda 

Hämtad 19.4.2022 

TT-Reuters. (2020, 12 juli). Tyska sexarbetare: “Öppna bordellerna.” Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/rAkoWa/tyska-sexarbetare-oppna-bordellerna 

Hämtad 20.4.2022 

TT-Reuters. (2020, 27 oktober). Förslavade barn fritogs i sexbrottshärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/zggAkw/forslavade-barn-fritogs-i-sexbrottsharva 

Hämtad 25.4.2022 

Uebel, P./TT. (2020, 21 augusti). Tjänade miljoner på sexhandel – åtalas. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/awXvBd/sexkop-avslojades-nu-inleds-rattegangen 
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Hämtad 24.4.2022 

Uebel, P./TT. (2020, 1 november). Skyddade boenden fulla efter bordelltillslag. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/WOOaqG/skyddade-boenden-fulla-efter-bordelltillslag 

Hämtad 25.4.2022 

Svenska Dagbladet – 2021 

Björk, H/TT. (2021, 13 september). Miljardsatsning mot relationsvåld. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/z74OMq/miljardsatsning-mot-relationsvald 

Hämtad 29.4.2022 

Davidsson, M./TT. (2021, 3 oktober). Förslag om skärpt straff för våldtäkt sågas. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/Orj1Ob/sagning-av-forslag-om-skarpt-straff-for-valdtakt 

Hämtad 29.4.2022 

De Gregorio, J. (2021, 17 juni). Handel med människors kroppar normaliseras. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/2dE4jr/handel-med-manniskors-kroppar-normaliseras 

Hämtad 29.4.2022 

Erlandsson, Å. (2021, 31 mars). Salongens kod: kors står för massage – streck för sex. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/41qLpV/koden-ett-kors-betyder-massage-ett-streck-

sex 

Hämtad 30.4.2022 

Gunér, F./TT. (2021, 13 maj). Två häktade efter tillslag mot massagesalonger. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/we1q8P/tva-haktade-efter-tillslag-mot-massagesalonger 

Hämtad 30.4.2022 

Haglund, A./TT. (2021, 15 februari). Svårare att lämna sexhandeln. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/LnjaE1/svarare-att-lamna-sexhandeln 

Hämtad 30.4.2022 
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Haglund, A./TT. (2021, 1 oktober). Sexhandeln har flyttat till sociala medier. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/k6QyJ6/sexhandeln-har-flyttat-till-sociala-medier 

Hämtad 30.4.2022 

Haglund, A./TT. (2021, 17 oktober). “Finns sexköpare jag direkt tackar nej till.” Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/G3wqRx/finns-sexkopare-jag-direkt-tackar-nej-till 

Hämtad 1.5.2022 

Haglund, A. /TT. (2021, 17 oktober). Så jagas sexköparna på eskortsajterna. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/8QRvMQ/sa-jagas-sexkoparna-pa-eskortsajterna 

Hämtad 30.4.2022 

Lifvendahl, T. (2021, 23 februari). Våldtäkterna ökar i det feministiska föregångslandet. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/7Kma5V/valdtakterna-okar-i-det-feministiska-

foregangslandet 

Hämtad 1.5.2022 

Lundin, T. (2021, 8 november). Svenska S-linjen ses som ett svek i Europa. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/L595Kx/svenska-s-linjen-ses-som-ett-svek-i-europa 

Hämtad 1.5.2022 

Magnå, J./TT. (2021, 17 november). Insats mot massagesalonger – “organiserat.” Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/wO9qBL/insats-mot-massagesalonger-organiserat 

Hämtad 1.5.2022 

Magnå, J./TT. (2021, 20 november). Tillslag mot sexköpare – över 40 gripna. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/Orab73/tillslag-mot-sexkopare-over-40-gripna 

Hämtad 1.5.2022 

Neuding, P. (2021, 29 juli). ”Tänk att ha en drottning som lyssnar på min bakgrund!”. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/X60Xlg/tank-att-ha-en-drottning-som-lyssnar-pa-

min-bakgrund 
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Hämtad 2.5.2022 

Nilsson, O./TT. (2021, 7 september). Kösystem för friskolor kan bli stridsfråga inom C. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/k685Ej/kosystem-kan-bli-stridsfraga-pa-c-stamma 

Hämtad 2.5.2022 

Nilsson, T. (2021, 20 oktober). Hjärtat öppet för SD – vad kostar det för M? Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/ALGgWx/ulf-kristersson-borde-vara-arg-oftare 

Hämtad 2.5.2022 

Samuelsson, J./TT. (2021, 20 juli). Polisen intensifierar jakten på sexköpare i Bohuslän. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/ePexdO/polisen-intensifierar-jakten-pa-sexkopare-i-

bohuslan 

Hämtad 3.5.2022 

Samuelsson, J./TT. (2021, 21 september). Sexköpare får nio års fängelse för mordförsök. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/eE5g2y/sexkopare-far-nio-ars-fangelse-for-

mordforsok 

Hämtad 3.5.2022 

Sundell, M., Roux Johansson, M., Cotterill, E., & Sunesson, P.-A. (2021, 19 november). 

”Stoppa sex¬handeln på thai¬massage¬salonger”. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/x89L9j/stoppa-sexhandeln-pa-thaimassagesalonger 

Hämtad 3.5.2022 

Svahn, N./TT. (2021, 19 oktober). MP: Höj straffet för sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/JxvynJ/mp-utred-om-sexkop-ska-motsvara-valdtakt 

Hämtad 4.5.2022 

SvD. (2021, 20 september). Ett barnförbjudet sociala medier. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/k6pezL/ett-barnforbjudet-sociala-medier 

Hämtad 4.5.2022 
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Tanha, S./TT. (2021, 18 juni). Fyra döms i härva kopplad till "insats torsk". Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/569K9O/fyra-doms-i-harva-kopplad-till-insats-torsk 

Hämtad 4.5.2022 

Tanha, S./TT. (2021, 25 juni). Dödade våldsam make – slipper fängelse. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/GazwG4/dodade-valdsam-make-kan-slippa-fangelse 

Hämtad 4.5.2022 

Theander Olsson, M./TT. (2021, 21 juli). Gravida barn funna i insats mot människohandel. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/8B747E/tiggande-barn-omhandertogs-i-stor-

polisinsats 

Hämtad 3.5.2022 

Theander Olsson, M./TT. (2021,1 augusti). “Vanligt att barn i människohandel försvinner.” 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/Qx6aBR/vanligt-att-barn-i-manniskohandel-

forsvinner 

Hämtad 3.5.2022 

TT. (2021, 10 januari). Pandemieffekt: Sexhandeln byter arena. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Ln6E6J/pandemieffekt-sexhandeln-byter-arena 

Hämtad 4.5.2022 

TT. (2021, 18 januari). Sexköpare döms för dödshot. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/x3ORMl/sexkopare-doms-for-dodshot 

Hämtad 5.5.2022 

TT. (2021, 1 februari). Åtal: Tjänade miljoner på människohandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/JJleWJ/atal-tjanade-miljoner-pa-manniskohandel 

Hämtad 5.5.2022 

TT. (2021, 15 april). Så här ser satsningarna ut. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/yRwEmJ/sa-har-ser-satsningarna-ut 
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Hämtad 5.5.2022 

TT. (2021, 18 april). Rekordmånga fast för sexköp i fjol. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/56dLAK/rekordmanga-fast-for-sexkop-i-fjol 

Hämtad 6.5.2022 

TT. (2021, 29 april). Vänsterpartiet vill att sexköpsdömda utbildas. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8602Pr/vansterpartiet-vill-att-sexkopsdomda-utbildas 

Hämtad 7.5.2022 

TT. (2021, 17 maj). Hovrätten fäller hyresgäst för sexhandel. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/LnwyW9/hovratten-faller-hyresgast-for-sexhandel 

Hämtad 8.5.2022 

TT. (2021, 28 maj). Man åtalas för grova våldtäkter mot barn. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/39vepA/man-atalas-for-grova-valdtakter-mot-ett-barn 

Hämtad 8.5.2022 

TT. (2021, 14 juni). Sexköpare i Falunhärva erkänner – får böta. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/OQwl6V/sexkopare-i-falunharva-erkanner-far-bota 

Hämtad 8.5.2022 

TT. (2021, 18 juni). Mor och dotter åtalas för bordellhärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/86eMMx/mor-och-dotter-atalas-for-bordellharva 

Hämtad 10.5.2022 

TT. (2021, 6 augusti). Dottern överklagar dom i bordellhärva. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/QylnrQ/dottern-overklagar-dom-i-bordellharva 

Hämtad 10.5.2022 

TT. (2021, 7 september). Sverige kämpar för fransk sexköpslag. Svenska Dagbladet.  

Tillgänglig: https://www.svd.se/a/rEzxlw/sverige-kampar-for-fransk-sexkopslag 
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Hämtad 10.5.2022 

TT. (2021, 6 oktober). Tre anhållna för grovt koppleri. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/JxB9LP/tre-anhallna-for-grovt-koppleri 

Hämtad 10.5.2022 

TT. (2021, 7 oktober). Polis dömd för sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/lVOGxG/polis-domd-for-sexkop 

Hämtad 11.5.2022 

TT. (2021, 11 oktober). Sexköpare döms för mordförsök mot kvinna. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/qWmAk1/sexkopare-doms-for-mordforsok-mot-kvinna 

Hämtad 11.5.2022 

TT. (2021, 21 oktober). Skåning misstänks för människohandel i Ukraina. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/Jxve74/skaning-misstanks-for-manniskohandel-i-ukraina 

Hämtad 19.5.2022 

TT. (2021, 28 oktober). Tre åtalas för grovt koppleri i Uppsala. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/KzGPbX/tre-atalas-for-grovt-koppleri-i-uppsala 

Hämtad 19.5.2022 

TT. (2021, 28 oktober). Åtalas för människohandel med sambon. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8QO5oW/atalas-for-manniskohandel-med-sambon 

Hämtad 18.5.2022 

TT. (2021, 9 november). Svårt för prostituerade att få stöd. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/mrv0WO/svart-for-prostituerade-att-fa-stod 

Hämtad 15.5.2022 

TT. (2021, 19 november). Kräver åtgärder mot sexköp på massagesalonger. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/jawVVw/kraver-atgarder-mot-sexkop-pa-massagesalonger 
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Hämtad 14.5.2022 

TT. (2021, 13 december). V: Inför topsande vid misstänkt sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/0Gbdd2/v-topsa-misstankta-sexkopare-vid-hojt-straff 

Hämtad 14.5.2022 

TT. (2021, 22 december). Trio döms – organiserade tusentals sexköp. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/JxRMkJ/trio-doms-organiserade-tusentals-sexkop 

Hämtad 14.5.2022 

TT-AFP. (2021, 8 januari). Japan krävs på skadestånd till “tröstkvinnor.” Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/bnXJjk/japan-kravs-betala-trostkvinnor 

Hämtad 4.5.2022 

TT-AFP. (2021, 17 oktober). Spaniens Sánchez vill avskaffa prostitution. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/qWmE1g/spaniens-sanchez-vill-avskaffa-prostitution 

Hämtad 4.5.2022 

Widestrand, K./TT. (2021, 29 november). Polisen grep 75 män misstänkta för sexköp. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/L5aGgV/polisen-grep-75-man-misstankta-for-

sexkop 

Hämtad 14.5.2022 

Wästberg, O. (2021, 10 augusti). Jogga i Central Park inte längre en bra idé | Olle Wästberg. 

Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/y4zE5e/jogga-i-central-park-inte-langre-en-bra-ide 

Hämtad 15.5.2022 

Åström, V./TT. (2021, 7 november). Ökad polisinsats mot sexhandel: “Omfattande.” Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/z79Gvv/polisregion-syd-okar-insatser-mot-sexhandel 

Hämtad 15.5.2022 

Svenska Dagbladet – 2022 
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Erkenborn, K./TT. (2022, 13 april). Alla sexköpare ska ställas inför rätta. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/Wj56ld/minimistraffet-for-sexkop-ska-ge-fangelse 

Hämtad 16.5.2022 

Samuelsson, J./TT. (2022, 15 februari). Tvingade frun till prostitution – döms. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/a7d2gO/kristianstadsbo-doms-for-koppleri 

Hämtad 18.5.2022 

Samuelsson, J./TT. (2022, 21 mars). Ingen ersättning till rånad sexköpare. Svenska 

Dagbladet. https://www.svd.se/a/XqAM0b/ingen-ersattning-till-ranad-sexkopare 

Hämtad 19.5.2022 

TT. (2022, 2 februari). Åtalas för koppleri med över 20 prostituerade. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/7doJJ4/atalas-for-koppleri-med-over-20-prostituerade 

Hämtad 20.5.2022 

TT. (2022, 10 februari). Tvingade kvinna sälja sex – levde lyxliv. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/z7w1qb/tvingade-kvinna-salja-sex-levde-lyxliv 

Hämtad 20.5.2022 

TT. (2022, 11 februari). Koppleri i massagesalonger – kvinna döms. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/66MQoO/koppleri-i-massagesalonger-kvinna-doms 

Hämtad 20.5.2022 

TT. (2022, 9 mars). Hyrde ut lägenheter för prostitution – åtalas. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/V9BWw1/hyrde-ut-lagenheter-for-prostitution-atalas 

Hämtad 19.5.2022 

TT. (2022, 5 april). Polisen: Framgångsrikt att topsa sexköpare. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/wOj08o/polisen-framgangsrikt-att-topsa-sexkopare 

Hämtad 20.5.2022 



 

 214 

 

TT. (2022, 11 april). 30 av 38 gripna köpte sex av ukrainska kvinnor. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/a/8Q86BQ/30-av-38-gripna-kopte-sex-av-ukrainska-kvinnor 

Hämtad 21.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


