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Bakgrund

Prostitution existerar för att det finns en efterfrågan. Den dag män slutar köpa sex kom-
mer prostitutionen att försvinna. I denna fiktiva värld kommer det heller inte att finnas 
någon marknad där människohandlare och hallickar kan sälja kvinnor och barns kropp-
ar. Därmed finns ett stort ansvar i samhället och framförallt bland män - hur de agerar 
kommer att påverka många människor. De som begå brottet »köp av sexuell tjänst« är 
en del av en exploatering där offren ofta är underåriga och eller utsatta för människo-
handel. 

För 20 år sedan blev Sverige det första landet i världen att kriminalisera sexköp. I Sverige 
innebär lagen att det är olagligt att köpa sex men inte att sälja sex. Syftet är att kunna 
erbjuda hjälp, stöd och exit ur en exploaterande situation i stället för att ytterligare för-
stärka utsattheten.

Det blir även lättare att kunna söka hjälp och anmäla till polisen då personen som säljer 
sex själv inte begår ett brott. Men lagen har också en ytterligare en dimension genom att 
slå fast att handel med kroppar är skadligt för både individen och samhället. Sexhandeln 
bygger på exploatering och maktövertag och förstärker ojämlikhet och ojämställdhet i 
samhället.

På senare år har flera länder följt Sveriges exempel och infört förbud mot sexköp. Några 
exempel är Frankrike, Norge, Island, Nordirland, Kanada och senaste Israel. I april 
2011 beslutade EU om ett direktiv om människohandel som ger medlemsstaterna en 
skyldighet att motverka efterfrågan på tjänster där offer för människohandel utnyttjas.

Nätet som arena – digitala bordeller

Samtidigt som sexköpslagen började tillämpas fick allt fler tillgång till internet. Det dröj-
de inte länge innan också sexhandeln flyttade ut på nätet, till en början trevande men 
småningom i allt större omfattning och med allt mer avancerade verktyg där en del är 
förskönande metoder i form av sugerdatingsidor. Idag sker en klar majoritet av sexkö-
pen via annonser på olika eskortsajter och andra digitala mötesplatser. När sexhandeln 
flyttade ut på nätet förändrades relationen mellan den som prostituteras och köparen.

På gatan hade personen som sålde sex möjlighet att göra en snabb bedömning av den 
man som ville köpa sexuella handlingar, vilket försvinner när köper sker över nätet. 

I de fall mötet arrangeras av en agentur eller en hallick vet hon ofta ingenting om honom 
innan han står på tröskeln. Mannen som sitter bakom tangentbordet har större makt 
och kontroll och kan göra enkla bedömningar av kvinnorna med hjälp av bilder och 
information om vilka sexuella handlingar hon antas utföra/utsättas för alternativt vilken 
form en så kallad »flickvänrelation« som planeras. 
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Är sexköparen inte nöjd med hennes »prestation« kan han skriva en negativ recension 
för att styra kvinnan i den riktning han vill. Det gör offren ännu mer utsatta.   
En annan följd av digitaliseringen är att sexhandeln på samma gång har blivit både mer 
dold och mer öppen. Dold då färre utanför sexhandeln ser att den pågår jämfört när den 
var ett öppet inslag i gatubilden. Öppen då vem som helst kan gå in på hemsidorna och 
skaffa sig en bild av hur sexhandeln ser ut samt att den idag delas på olika chattsidor och 
sprids som både öppen men även förtäckt reklam för sexuella handlingar eller så kallat 
»kärleksrelationer« på nätet. 

Nätet har också givit sexköpare en ökad möjlighet att träffa likasinnade för att diskutera 
det som många refererar till som en »hobby«. Användandet av ordet hobby sätter fingret 
på mäns och kvinnors olika perspektiv när det handlar om prostitution. För kvinnan/
tjejen är det ofta en sista utväg för att få ihop pengar eller en reaktion på annan utsatthet 
tidigare i livet, till exempel övergrepp. Eller, i de fall det handlar om människohandel, 
något som hon tvingas att göra för att aktörer inom den organiserade brottsligheten 
ska tjäna pengar på en annan människas prostitution. Förövare söker också upp unga 
och minderåriga på så kallade sugerdatingsidor men även på vanliga medieplattformar 
såsom Facebook, Twitter, Instagram, TikTok och Snapchat.  

Sexköparens värld

Denna rapport fokuserar främst på sexköpande män, deras perspektiv genom medlem-
mar i två diskussionsforum. Rapporten innehåller oredigerade citat från medlemmarna. 
Människosynen som framkommer är viktig att föra fram i ljuset. Männen ser kvinnors 
kroppar samt sexuella handlingar som vilken tjänst som helst på en marknad där de 
själva är kunder med rätt att köpa, välja, bedöma och recensera. Citat i rapporten har 
även hämtats från personer som befinner sig i prostitution och där har vi valt att dölja 
personernas signaturer. Vårt syfte med rapporten är både att skydda de som utnyttjas i 
prostitution och människohandel samt att bidra till att motverka efterfrågan på sexköp 
genom att öka kunskapen om brottsutövarna. 

Den samlade bilden vid en läsning av rapporten bekräftar vad som tidigare skrivits om 
sexköpande män. Oberoende av hur köpet utförs, om våld och aggression ingår eller ej, 
innebär handlingen att köpa sex en avhumanisering av en annan människa, objektifie-
ring och brist på empati. Männens diskussioner i forumen rättfärdigar sexköp och där-
med en syn på människor som en handelsvara. Rapporten bygger vidare på en rapport 
Realstars och tidningen Faktum publicerade 2018, De Digitala bordellerna, som beskriver 
ett tiotal hemsidor med annonser för prostitution riktad mot svenska sexköpande män 
och visar dess betydelse för hur sexuell exploatering har utvecklats på nätet. 

Det har skrivits mycket om orsakerna till sexuell exploatering. En del som framhålls är 
ojämlikhet, ojämställdhet och sårbarhet bland olika grupper. En annan rotorsak som 
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lyfts fram är den stora lönsamheten och såklart efterfrågan. En del av lösningen är där-
för att förändra destruktiva mansnormer och attityder till prostitution. Ett antal myter 
lever fortfarande kvar i vårt samhälle som utgör ett hinder för att på allvar komma till 
rätta med utnyttjande av kvinnor och barn i prostitution oavsett om det är sugardating, 
bordellbesök, dokumenterade övergrepp/pornografi, gatuprostitution eller förtäckt vid 
ett besök på en massagesalong. Några av de myter som anti-traffickingorganisationer 
och många av de utsatta möter finns i slutet av denna rapport. Där finns även tips om 
mer läsning. För den som vill veta mer vad som utmärker män som köper sex hänvisas 
till rapporten; Comparing Sex Buyers With Men Who Do Not Buy Sex: New Data on Prostitution 
and Trafficking. 
Realstars har under ett decennium arbetat mot prostitution och trafficking och använder 
budskapet Fair Sex, sex på lika villkor och ömsesidig respekt. Vi hoppas att ni vill vara 
en del i arbetet för att skapa en värld där människor inte ses som varor och där män får 
ta ansvar för sina handlingar. Gå in på vår kampanjsida hyrflickvän.se och läs mer om 
hur du kan engagera dig. 

Malin Roux Johansson
verksamhetschef, Realstars

http://hyrflickvän.se
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Inledning

Hallå gubbar! Tänkte fråga lite hur stora kukar ni har? Min är 13,5cm vid full mast så ganska liten.

Den 10 augusti 2018 startar signaturen Bocken32 tråden »Kukstorlek«. Klockan är 
kvart över åtta på morgonen, platsen ett diskussionsforum för sexköpare. En trekvart 
senare kommer första svaret: Min är 14 cm. Efter att Bocken32 har svarat (Inte så illa herr 
mats!) får han frågan varför han undrar. Han svarar att han vill räkna ut genomsnittet 
bland medlemmarna, och kanske dela ut ett litet pris till den som har störst.

Men diskussionen tar snart en helt annan vändning när en av medlemmarna strax efter 
lunch berättar om sitt komplex för en »mikropitt med för mycket förhud«. 

Detta är så jobbigt för mig att jag inte ens vill visa mig naken inför eskorten. Avsugning funkar inte för 
mig pga nervositet och självhatet till min kropp. Har faktiskt försökt ta livet av mig ett flertal gånger. 
Och det kommer att ske snart.

En timma senare skriver signaturen Kalleballe ett tröstande svar där han förklarar att 
en större penis är svårare att hantera, bland annat vid så kallat deepthroat där »vissa får 
nöja sig med att kanske bara halva kusken går ner«. Kalleballe avslutar med att påpeka 
att självmord är ett av det mest själviska man kan göra, men ger också beröm för modet 
att berätta. En stund senare får Kalleballe frågan hur lång hans penis är. Svaret kommer 
omedelbart: 14-14,5 cm. Har aldrig varit stolt över min storlek men jag har insett att det är average. 
Jag kan också ha analsex med nästan alla tjejer utan att dom ska bli rädda så det är ett plus.

Efter drygt två veckor av sporadiska inlägg där medlemmar berättar om sin storlek, ut-
delar beröm och berättar om fördelar och nackdelar med en stor respektive liten penis, 
skriver signaturen Berkis ett inlägg som ger diskussionen en ny vändning:

Trevlig tråd btw! Skulle vilja starta en om hur det är att vara ensam om sin hobby, att inte kunna prata 
om det trots att det är en viktig del av mitt liv även om jag har både familj, vänner, familj, hobbies och 
andra intressen eller kanske just därför …

Det tar 13 minuter för signaturen Stroke Survivor att skriva och skicka följande svar: Är 
ganska öppen om det men de flesta förstår min situation då jag fick stroke och hamnade i rullstol för 4 år 
sedan. Ingen jag känner delar min hobby som är lite mer än en hobby för mig då jag inte är direkt stekhet 
på singelmarknaden numera. Kan leva med det. Faktum är att jag t om föredrar det här framför ett tradi-
tionellt förhållande. Ja, jag har grymt dålig erfarenhet av mina ex. Lite bakvänt att jag valde flickvänner 
mycket efter utseende och escorttjejer efter personlighet. I princip alla är ju ändå snyggare än mina ex 
ändå och ironiskt nog även billigare i drift. Då jag har en annorlunda sits så får jag större förståelse från 
omgivningen och kan vara ganska öppen om det. 

Berkis svarar med en gång: Så sant, kan bara hålla med. Hellre en affärsuppgörelse där jag står för 
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omkostnaderna och hon står hör sexet än att jag ska ut på »marknaden« och leta. Har varken orken eller 
tid för det. Är nog libertarian kanske, alla människor tar ansvar för sitt eget liv, om man vill utbyta sex 
mot pengar och allt sker med respekt så vet inte jag i alla fall vad som kan gå fel.

Det blir Stroke Survivor som får sista ordet i den här tråden, som avslutas den 28 sep-
tember strax efter tio på kvällen: Så sant och med tanke på att jag trivs med lösningen så vägrar 
jag att se mig som ett offer. Hade jag insett kvaliteten på tjejerna och att det oftast inte är någon krimina-
litet med i bilden (bortsett från mina egna handlingar) så hade jag säkerligen haft det som hobby innan 
rullstolen.

Den här diskussionstråden är inte särskilt representativ för de samtal som förs när sexkö-
pare träffas på internetforum. Frågan om penisstorlek är i sig unik, liksom de personliga 
bekännelser som sedan följer. Ändå innehåller tråden flera av de förutsättningar som ut-
gör grunden för i stort sett alla samtal som förs på sexköparnas diskussionsforum. Att ha 
sex när man vill är en självklarhet, om inte en rättighet. Sex är en vara på en marknad. 
De »vi« köper sex av säljer av fri vilja och den marknad där »vi« handlar är frikopplad 
från den kriminella. Och, inte minst, att köpa sex är en »hobby« som omvärlden inte 
accepterar men här, i forumet, kan »vi« träffas utan att någon ifrågasätter de grundpre-
misser som finns. 

Vi har studerat två olika forum där sexköpare träffas för att diskutera och utbyta infor-
mation. På forumen har vi kartlagt hur de utövar sin »konsumentmakt«, vilken bild de 
har av hur en kvinna ska vara och hur de ser på de risker som är förknippade med den 
här »hobbyn«. Rapporten tar även upp sexköparnas relation till trafficking och hur de 
moraliskt rättfärdigar de lagbrott de begår.
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Metod

Rapportens underlag består av diskussionstrådar från två olika diskussionsforum för sex-
köpare. Ett av dem, här kallat Forumet, var huvudsakligen ett diskussionsforum. Åtmins-
tone den svenska delen, på den sida som riktades till finländare fanns fler annonser för 
försäljning av sexuella handlingar. Sajten stängdes ner förra året efter att poliser från 15 
olika länder utrett människohandel och penningtvätt kopplade till den här och ett antal 
systersajter. Männen bakom, de flesta från Finland, greps av spansk polis. Det andra, 
här kallat Eskortsajten, är en av de så kallade eskortsajter där sexuella tjänster säljs via 
annonser. Just den här sajten har ett ganska flitigt använt diskussionsforum med flera 
avdelningar där såväl sexköpare som de personer som lever i prostitution kan dela sina 
tankar, iakttagelser och erfarenheter. 

På Forumet finns diskussioner kring en mängd olika ämnen, de flesta på ett eller an-
nat sätt knutna till prostitutionen. Eskortsajten har två huvudsakliga diskussionsforum, 
ett som kallas »warning section for escorts« och ett motsvarande för sexköpare. Som 
rubriken antyder kan forumet användas för att varna andra sexköpare för till exempel 
kvinnor med falska bilder, men forumet innehåller även andra diskussioner. Men på Es-
kortsajten är diskussionstrådarna inte lika långa och svävar inte heller lika ofta ut i andra 
frågor som de kan göra på Forumet. 

Vi har besökt forumen som gäst, har inte registrerat oss och inte heller deltagit i dis-
kussionerna. Framför allt på Forumet är materialet omfattande med hundratals trådar 
i olika ämnen, och för att få ett hanterbart material har vi i huvudsak begränsat oss till 
diskussioner från och med 2015 och framåt. De trådar som har kopierats har valts uti-
från ett antal frågeställningar:

Uppfattningen av kvinnan
Det handlar dels om förväntningar inför själva sexköpet: Vem är det de köper? Vilka 
egenskaper ska hon ha? Hur ska hon bete sig? Dels handlar det om hur sexköparna 
förhåller sig till den människa de köper sexuella handlingar av. Hur uppfattar de hennes 
motiv, bakgrund och inställning till sexakten? Hur förhåller sig sexköparen till den hot-
bild som finns i form av våldsamma kunder och hallickar? 

Risker 
Hur förhåller sig sexköparna till polisens arbete? Vilka strategier finns för att inte åka 
fast? Hur förhåller de sig till andra risker som kan finnas med att köpa sex?
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Relationen till trafficking
Hur ser de på förekomsten av trafficking? Hur vanligt tror de att det är? Finns det strate-
gier för att undvika att köpa sex av en kvinna utsatt för människohandel, av underåriga? 

Moralen och självbilden
Vilka argument används för att rättfärdiga sexköp? Hur ser sexköparen på sig själv och 
andra som köper sex? Hur förhåller de sig till den omvärld där det råder en bred kon-
sensus om att prostitution är något skadligt? 

Under insamlingsfasen tillkom ytterligare en rubrik: »Konsumentmakt«. Detta då det i 
flera av trådarna fanns exempel på hur sexköparna använder sin makt som »konsumen-
ter«. 

Sammanlagt har 140 diskussionstrådar kopierats, 64 från Forumet och 76 från Eskort-
sajten. Förutom de här två forumen finns flera trådar på Flashback där frågor som har 
med sexköp att göra diskuteras. Dessa har valts bort då andelen deltagare som inte är 
sexköpare utan bara vill diskutera sannolikt är större. Vi har även valt bort de två hem-
liga forum som vi har hittat, helt enkelt för att det är svårt att komma in. Det ena, som 
finns på en av eskortsajterna, kräver fem verifierade recensioner av kvinnor man köpt 
sex av för att bli inbjuden. Det andra är ett forum där medlemmar rekryteras genom 
personliga kontakter. För medlemskap krävs godkännande av tre medlemmar.

För att få en bild av hur medlemmarna på forumen uttrycker sig har vi citerat dem rela-
tivt utförligt. Citaten är i kursiv stil och har inte redigerats. 



14 SEXKÖPARENS VÄRLD

»Konsumentmakt«

Att betrakta sex som en vara på en marknad är en av prostitutionens grundförutsätt-
ningar. Den som ser sex uteslutande som en eventuell följd av en ömsesidig attraktion 
får svårt att motivera ett sexköp. Det blir därför naturligt att sexköparna ofta refererar 
till sig själva som »konsumenter« eller aktörer på en marknad. 

När sexhandeln flyttade från gatan till internet, där hemsidorna blev allt med avancera-
de, ökade sexköparnas möjlighet att påverka »marknaden«. Inför ett sexköp kan sexkö-
paren få en stor mängd information om de kvinnor vars sexuella tjänster han överväger 
att köpa. I annonserna finns information om såväl personliga egenskaper som fysiska. 
Efter sexköpet kan sexköparen recensera kvinnan och på så sätt korrigera ett utförande 
som han anser inte höll måttet. 

På diskussionsforumen utövas »konsumentmakten« genom att varna för kvinnor som 
man anser inte är seriösa och utbyta erfarenheter från de sexköp man genomfört. Men 
sexköparna kan också samarbeta för att försöka påverka de priser som råder på »mark-
naden.« Ett exempel är en tråd på Forumet med rubriken: »Dyrt med svenska eskorter? 
Bojkott!«: 

Är det bara jag som tycker mig se att svenska tjejer vill ha fantasipriser? Tre tusen rosor för en timme 
verkar vara entry level för lite yngre svenska nybörjare. Är det rimligt? Nej tycker jag. Jag förslår att ni 
ignorerar dessa tjejer! On inte driver ni bara upp priserna för att få en trevlig fikastund!

Inlägget besvaras snart av signaturen S___: Tretusen är inte mycket för det du får tillbaka. Man 
får vad man betalar för som man brukar säga. 

Flera medlemmar svarar S___, som får antas vara en kvinna som säljer sex, och påpekar 
att den tumregeln inte gäller i »denna undanskymda värld«. I diskussionen som följer 
bollas siffror över hur mycket en svensk respektive utländsk kvinna kan tänkas vara värd 
såväl som teorier om varför vissa tar mycket betalt. En medlem spekulerar i om ett högt 
pris beror på att kvinnan är osäker i sin roll: 

Däremot är känslan att vissa som håller höga priser gör det för att dom inte känner sig bekväma i 
rollen.

Då är sannolikheten stor att det heller inte blir någon lyckad träff. Medans andra som trivs i sin 
professionella roll prismässigt lägger sig, på en för dom lagom nivå, för att ha en bekväm tillströmning 
av kunder.

En annan medlem jämför med vad det kostar att gå till en tandläkare, 1000 spänn för en 
kvart!, och skriver att han gladeligen lägger fyra gånger den summan för ett drömmöte med 
nån av Sveriges mest eftertraktade eskorter. I diskussionstråden finns även en jämförelse med en 
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bostadsrätt, en trea innanför tullarna för sju miljoner. Och då ser vi att det går 100 escortår på 
en lägenhet. Det är ju escortservice för två livstider! Någon annan jämför med priset för massage. 

En medlem refererar till en annan diskussionstråd där det fanns en uppgift om hur 
mycket en sexköpare spenderar om året. Enligt medlemmen är det vanligt med 50 000-
100 000 kronor. 

Signaturen Porsche lanserar teorin att sexköpare är en kategori konsumenter som inte 
fattar rationella beslut:

Problemet är väl att torskar är vanliga killar men tänker lite extra mycket me kuken. Brukar bli dyrt då. 
Å andra sidan vad ska man med paradvåning, häftigt vrålåk o hus i Västindien till om man inte ens 
får nå fett på sylen. Nä prioritera våra härliga svenska brudar så blir man lycklig.

Två andra medlemmar är inne på samma ämne, bristande rationalitet, när de beskriver 
problemet med eskorter som »man bara måste träffa«.

Frågan om priser och huruvida man ska förhandla om dem, och i så fall hur, tas upp i 
flera av Forumets diskussionstrådar. I en av dem beskriver en medlem problemet att en 
förhandling om pris kan påverka upplevelsen. Det finns inget jag tycker är mer avtändande än 
att förhandla om sex. Han utgår från en dålig upplevelse med en tjej som han träffade när 
den han egentligen skulle träffa (som gör det hon säger och gör det med ett leende) inte kunde:  
… , hon ställde in på morgonen och jag var kåt och letade efter nåt nytt för jag hade bara förmiddagen 
fri. Tänkte med kuken helt enkelt. 

Två av de som svarar på inlägget, en prostituerad person och en sexköpare, påtalar 
vikten av kommunikation. Båda beskriver en relation mellan en konsument och en pro-
ducent, där producenten behöver feedback från konsumenten för att veta vad som ska 
levereras. I en annan diskussionstråd lyfter en medlem frågan om de svenska sexsäljarna 
har bildat något slags kartell, detta med anledning av att priserna verkar ha gått upp. 
Flera ifrågasätter om priserna verkligen har gått upp och påpekar att de har legat på 
samma nivå i flera år: 2500 kronor per timma, vilket för många verkar utgöra en gräns 
för vad de är villiga att betala. En medlem, signaturen Göteborgaren, påstår att tjejer 
med lägre priser ger bättre service, för att de genuint älskar sex och pengarna är bara en bonus. 
Han påpekar att det är »vi kunder« som bestämmer priset. 

Den enda gång det är legitimt att träffa tjejer som tar 3000kr+ för en timme är tjejer som är porrmo-
deller och liknande, något som ger en extra kick och ett minne för livet. 

En annan medlem passar på att påpeka att kvinnans uppgift är att städa, laga mat och 
stimulera mannen sexuellt. I Sverige har ju kvinnan inte förstått detta än, så det är inte konstigt att 
hon nyttjar sin list och tar betalt för sitt könsorgan när det egentligen skulle vart gratis. Han avslutar 
med att skriva att staten borde göra branschen vit och sätta ett pristak, så inte allt för 
många kunder sätter på snygga 17 åringar i Pattaya istället. Flera medlemmar reagerar starkt på 
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inlägget, en frågar sig om mannen lever på stenåldern: Alla ska respektera varandra, ingen är 
för mer, det är väl hörnpelare som är grunden till ett trevligt klimat, sedan om någon tycker att en björk 
är en gran så må väl denne få tycka de. Men att som du här framställer kvinnan, »vilket är det skönaste 
Gud har gett oss« är ju hur IQbefiatt som helst.

Att det är köparen som har makten över prisnivån är ett påstående som inte går hem hos 
alla. Signaturen Reginaw, som kallar sig Sensual masseuse, skriver så här: 

De herrar som här ondgör sig över svenska oberoende eskorters priser, ger mig intrycket av en skock 
suktande män, ståendes utanför en godisbutik med en alldeles för liten slant i nypan, trånandes och 
tryckandes näsan mot rutan.

Men konsumentmakten riktas oftast inte mot priset utan mot kvaliteten på de »godisbi-
tar« som finns i butiken. På Eskortsajten börjar många trådar med en fråga om någon 
av de kvinnor som syns i annonserna. I december 2018 ställer signaturen Mr Big frågan 
»Någon som har träffat henne?«. Kvinnan i fråga kallade sig S___ (23) och fanns just då 
i Jönköping. Han får tre svar. En medlem påpekar att bilderna är overifierade och såväl 
kommentarer som recensioner avstängda, en annan har försökt träffa henne men miss-
lyckats. Den tredje skriver att hon är i Malmö nu och upprepar frågan om någon har 
träffat henne. Han får inget svar. Det finns flera, liknande exempel, och ibland utmynnar 
tråden i en debatt om huruvida kvinnan i fråga verkligen är värd pengarna. 

Det som framför allt diskuteras är kvinnans utseende och hur väl hon utför de tjänster 
som annonsen säger att hon säljer. Beskrivningarna kan ibland bli väldigt detaljerade. 
En diskussion på Forumet, som förs sporadiskt över flera år, börjar med att en medlem 
frågar om en viss kvinna är en bluff. Bakgrunden är att den bild hon lagt upp verkar 
vara stulen från en strippa. Flera medlemmar skriver att de har träffat henne och en dis-
kussion uppstår om hur kraftig hon egentligen är. En skriver att hon väger runt 90 kilo. 

OK, tror jag förstår. När du säger stor, skulle du säga fet och dallrigt fläskig, eller helt enkelt bara storväxt 
och bred? Är hon inte det minsta snygg? Svaret kommer samma dag: Skulle inte säga hon är fet, 
däremot storväxt och kraftigt byggd. Hon ser hyfsat bra ut i ansiktet. Tycker definitivt du ska testa. Hon 
är ganska bra på att knulla.

I ett annat inlägg på Eskortsajten i september 2020 varnar signaturen Abbe för en eskort 
i Malmö. En annan medlem fyller i och skriver att hon har fått många dåliga recensio-
ner. Han skriver att han varit hos henne och han inte fick röra hela kroppen och att hon 
har en obehaglig lukt. En medlem frågar vad han menar och han svarar: Hennes kropp, hår 
och könsorgan.

Då och då startar någon en tråd för att ta reda på vilken eller vilka kvinnor som med-
lemmarna har som favoriter. I vissa, som i tråden »Guldstaken«, finns ett fiktivt pris (en 
Guldstake). Andra ställer frågan rakt ut, som i tråden »Vilken är den bästa eskort du 
träffat?« Frågan ställdes 2008 och diskussionen pågick i drygt tio år. Påfallande ofta förs 
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sugteknik fram som en eftertraktad färdighet, som här, när en av de mest aktiva med-
lemmarna skriver om några »godingar« som han har träffat: Jäklar va bra för själen ni är å 
nuförtiden så verkar de flesta verkligen veta hur man kåtar upp en riktig man med klädsel o rätt moves. 
Sugkunskap verkar stå på skolschemat o övas ofta, gillas. En annan egenskap som uppskattas är 
vad som kallas »äkta knullintresse« eller »genuin kåthet«, alltså att mötet inte bara är en 
transaktion där pengar byts mot assisterad utlösning utan att det framstår som att det 
finns en ömsesidig attraktion. 

Det är dock inte nyfikna frågor om kvinnor vars tjänster man överväger att köpa, eller 
listor över de som anses vara bäst, som är de främsta medlen för att utöva konsument-
makt. Precis som konsumenter på den reguljära marknaden är också sexköpare vak-
samma mot och hjälps åt att hålla koll på säljare som försöker få sin produkt att framstå 
som någonting den inte är. I sexköparens värld handlar det främst om fotografier som 
är för gamla och därför inte ger en rättvisande bild eller som visar en helt annan kvinna 
än den som sedan tar emot och ska utföra tjänsten. Medlemmarna kan också ha koll på 
när de suspekta kvinnorna byter namn och var de för tillfället befinner sig. Ibland ger 
sig enstaka eskorter, eller vem som nu sköter kontot, in i diskussionen och korrigerar: Is 
not me my dear !!!!

I mars 2018 påpekar en medlem på Eskortsajten att det verkar finnas många falska 
profiler som säljer sina tjänster i Göteborg. En av de som svarar i tråden föreslår att 
sexköparen ska be kvinnan ta en bild på sig själv med telefonen och skicka den för att 
han ska kunna kontrollera att det är samma kvinna som på bilderna i annonsen. Två 
av eskorterna reagerar på förslaget och förkastar det med hänvisning till säkerhet och 
att det skulle bli ännu ett verktyg i händerna på de som ringer och trakasserar. Sajtens 
administratör lägger sig i diskussionen med ett inlägg där han skriver att systemet med 
verifikationer inte kan bli perfekt men att de litar på sitt professionella omdöme. Han 
skriver också att de inte vill diskutera offentligt hur systemet fungerar och att den som 
har åsikter eller förslag är välkomna att mejla. 

I en diskussion om falska bilder på Eskortsajten uttrycker en av medlemmarna viss för-
ståelse för de kvinnor som inte vill använda bilder på sig själva. Girls, especially with a foreign 
background risk a very severe social expulsion and often also physical harm if  their true identity got 
known in wider circles and I can understand the use of  fake pictures in such cases. Men, påpekar han, 
i så fall bör kvinnan välja bilder på en kvinna som befinner sig på samma plats på »the 
hotness scale«, är i samma ålder och har liknade fysiska företräden som vikt, ögonfärg, 
hudfärg, hår och kroppsform. 

Ett annat varningstecken som ofta lyfts fram är att annonsen inte tillåter recensioner, en 
funktion som den som administrerar annonsen kan välja att slå på eller av. I juli 2018 
skriver en medlem på Eskortsajten:

Jag provade S___ (19) i Malmö igår. Hon var väl inte den bästa men acceptabel för »töm och glöm«. 



18 SEXKÖPARENS VÄRLD

Min recension var därför inte alltför positiv av förklarliga skäl. Nu har hon tagit bort min recension och 
hela möjligheten till recensioner och kommentarer. Jag besöker aldrig någon som tagit bort möjligheten 
till recension och även kommentar. Jag tycker vi alla ska bojkotta eskorter som inte tillåter recensioner. 
Det är ju därför siten är bra och de flesta medlemmar skriver (någorlunda) ärliga recensioner. 

I diskussionen som följer spekulerar flera medlemmar kring recensioner som försvinner, 
troligen med assistans av sajtens administratör. I slutet av tråden svarar administatören:

Gentlemen, please finish talking about our work in public. Every action have a cause why they happen 
like this but none of  them is the partiality to any participants. We always searching the truth and the 
balance. Thank you.

Den eskort som inte tillåter recensioner kan trots det bli recenserad, men då i diskus-
sionsforumet. Den 29 augusti 2020 publicerar signaturen Seb ett inlägg med rubriken 
”K___ recension”. Han är besviken över att magen var plufsig, vilket ”K___” förklarade 
med att hon hade gått upp i vikt på grund av pandemin. Hon bad honom också att sluta 
filma, något han hade uppfattat var okej att göra. En annan medlem undrar varför hon 
har stängt av recensionerna och ”K___” svarar För det är vad jag ville ha. Andra medlem-
mar skriver att de varit tveksamma till den här annonsen just på grund av att det inte 
går att recensera. K___ svarar på vissa av de anklagelser som förs fram och får beröm 
för sin ton. 

Vilken trevlig tjej. All hennes respons i mycket vänlig ton. Hennes val om hon vill ha stängda recensio-
ner, ert val om ni vill besöka eller chansa (brist på information) som många uttrycker sig. Finns många 
killar som skriver skitrecensioner när de inte får knulla för 500 eller inte får owo pga hygienbrist mm 
mm. Lätt att förstå att många tjejer blir ledsna av att läsa all sådan skit.

I en tråd på Eskortsajten varnar en medlem för kvinnor som begär betalning i förskott, 
via Paypal eller Swish. Andra stämmer in och påtalar att det enda som kan betalas i 
förskott är en eventuell taxi om det är frågan om outcall (kvinnan åker till sexköparen). 
En medlem varnar för Swish som betalningssätt: 

The only reason to pay through swish is if  you have a REALLY Really really big desire to leave 
electronic evidence behind you which will be used by the police to link you two together.

I ett inlägg på Eskortsajten i augusti 2020 ber en medlem om hjälp med att konsumera 
en helt annan vara: Kanske lite fel forum men jag är i stånd att köpa en ny diskmaskin och är lite 
osäker på vilket märke som är bäst? Han får flera förslag på märken men också en uppmaning 
att jämföra recensioner hos olika varuhus.
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Uppfattning av kvinnan

Då och då dyker frågan upp, framför allt på Forumet. Den kan formuleras på olika sätt 
men har alltid samma kärna: Finns den l yckliga prostituerade personen? Frågan hakar i 
en idealbild av kvinnan som en person som precis som de själva har sex som »hobby«. I 
en tråd, som startas 2012, ställer signaturen »taggen« frågan rakt ut: »Den lyckliga horan«, 
finns hon? Han hänvisar till en wikipediatext som beskriver »den lyckliga horan« som en 
myt och skriver sedan: Som sexköpare vore jag jätteglad om det fanns masor av lyckliga horor, för i så 
fall så skulle det vara mycket lättare att uppsöka dessa lyckliga varelser. Han fortsätter: Betträffande 
heltidsescorter tror JAG att de inte är lyckliga. Det blir för mkt att hålla på med prostitutuion på heltid. 
Det finns förvisso vissa heltidsescorter som utåt verka leva la dolce vita, men det köper inte jag. 

Flera av de svar som följer hänvisar till omvärldens stigmatisering som en bidragande 
orsak till att kvinnor som säljer sex har svårt att vara lyckliga över sitt val. Flera frågar 
också retoriskt om det finns lyckliga människor inom andra yrkeskategorier. Den jäm-
förelsen får kritik av bland andra signaturen A___, som skriver: Att vantrivas som escort är 
hundra gånger värre än att vantrivas på ett vanligt jobb där man inte behöver sära på benen för att ha 
svettandes stånkandes gamla gubbar över sig. Det fattar nog vem som helst... som har varit där, och de 
flesta behöver inte ens ha varit där för att förstå det. En medlem svarar att han träffat flera tjejer 
som pysslar med eskortandet och som jag skulle säga är harmoniska människor med huvudet på skaft. 
De som mår dåligt, menar han, är de som saknar en plan och ett mål i livet: de slutför 
inte sin utbildning, ströjobbar, festar och shoppar upp sina pengar. En annan medlem 
hakar på jämförelsen med andra jobb och hänvisar till lagstiftning och de krav som finns 
på medborgarna i ett samhälle: 

Om sex är som vilken handling som helst finns det ingen anledning till att sexuella övergrepp ska ha 
någon egen lagstiftning. Visst finns det de som föredrar att ha stånkande, gamla gubbar över och i sig, 
än att skrubba deras toaletter för en bråkdel av samma lön, så någon rangordning som gäller för alla 
individer går inte att göra. Ändå tror jag att de flesta människor tycker att det är befogat att kräva av 
folk att de hellre tar ett städjobb än kräver bidrag för sin försörjning, men däremot inte att de ska suga 
kuk.

Signaturen Baxter skriver: Klart det finns lyckliga horor, titta bara hur ögonen glittrar då lädret åker 
upp. Andra sexköpare berättar att de träffar en eskort som är nöjd över sitt val. En sexkö-
pare tror att de flesta tjejer fantiserar om att sälja sex och läser om det redan i tonåren: 
Annars skulle ju inte tjejerna kom ut i branschen så tidigt. En annan sexköpare tror att den eskort 
som väljer vilka män hon ska träffa kan vara lycklig. Han försöker själv välja eskort som 
»har detta fria val« och beskriver ett tillfälle då han träffade en tjej utanför ett hotell: Hon 
tittade på mig sa hej och fortsatte gå mot dörren. Ok »godkänd« tänkte jag och gick med henne.

Diskussionen pågår, mer eller mindre aktivt, under flera år. Flera av de medlemmar 
som uppger att de själva är eskorter skriver att de är nöjda över sitt val, uttalanden som 
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uppskattas av flera av sexköparna. Någon påpekar att en av eskorterna, som precis har 
börjat sälja sex, inte kan veta hur det påverkar henne på längre sikt. Hon håller med 
och ber att få återkomma om ett år. En medlem påpekar att de som skriver att de är 
eskort och är tillfreds med det inte gärna kan skriva något annat, i så fall skulle de inte få 
många kunder. Tråden avslutas med en troligen skämtsam kommentar från signaturen 
Rasputin: Alla »horor« jag träffat blir lyckliga. 

En annan tråd på Forumet, som startar 2015 och avslutas två år senare, har rubriken 
»Eskort/Mentalt mående«. Signaturen Mrflowers inleder: Hur vet man om eskorten gör detta 
och frtf  har mentalt bra mående? Haft en vän som jobba med det och mådde pyton en annan gjorde det 
och mådde frtf  bra, hon var inte desperat efter pengar eller liknande. En medlem som uppger att 
hon är eskort svarar: Jag tror att om man gör saker man inte vill göra, så går man sönder... då kan 
varje träff kännas som ett övergrepp och det är självklart att det inte går att må bra då. Flera medlem-
mar för fram teorin att de som har enstaka kunder har högre sannolikhet att må bra än 
de som träffar många kunder. En medlem skriver: Jag tror att detta är fallet. I Finland, där de 
flesta av sexsäljare är utlänningar (tjecker, ester, ryssar) som kommer hit på mindre än två veckor på turné 
och försöker sälja sig så mycket som möjligt. Flickans humör är helt annorlunda i början av turnén än i 
slutet, därför jag möter snarare flickor som är i början av turnén. En sexköpare föreslår att man kan 
testa om eskorten mår dåligt genom att tänja på gränserna. Mår kvinnan bra och bara 
gör det hon själv vill så säger hon nej, känner hon sig »desperat/tvingad« så går hon 
med på det. Signaturen Badboy är mer tvärsäker: Det existerar ingen hora som mår bra och har 
aldrig gjort det heller. Det är trasiga individer som aldrig kommer må bra. Inlägget ger upphov till 
en häftig debatt, dels om ordvalet »hora«, dels om själva sakfrågan. Signaturen Raspen 
skriver: Nu pratar du skit rakt av. Jag känner flera horor som är jättelyckliga över sitt val. Vi är alla 
olika i vårdat tänk, och ta inte för givet att alla vänstervridna socialistkärringar har rätt, som om det är 
utnyttjade hallickhoror allesammans och att vi minsan måste gå ihop för att rädda dessa från undergång. 
En annan medlem ber adminstratören att bannlysa signaturen Badguy och får svaret att 
ingen kan stängas av för att ha avvikande åsikter. Signaturen Mr Pitt skriver: Som svar 
på Badguys fråga så kan jag säga att jag har tillräcklig personkännedom för att kunna känna av om en 
människa mår så uselt som badguy beskriver. Jag har extremt svårt att föreställa mig att de livsglada 
trallande och en del på riktigt väldigt kåta tjejer skulle kunna spela såååå bra trots att de då skulle må 
så väldigt uselt. Jag tror helt enkelt inte att man är kapabel till att spela så livsglad om man mår riktigt 
pyton. I så fall förtjänar de ju en oscar allihop tusen ggr. om. 

Nästan 1,5 år efter att tråden startades skriver signaturen WilleJ1 att han vill veta hur 
vissa tjejer klarar av att sitta i samma lägenhet varje dag i flera veckor och ta emot kun-
der 07-21. En medlem svarar att han inte förstår frågan, en annan jämför med andra 
yrkesgrupper som också jobbar länge och intensivt. Kanske mår de inte så himla bra – men 
det måste ju fortfarande vara värt det. Signaturen Återfallstorsk skriver: Har genom åren träffat en 
del tjejer och får nog säga att det är rätt kraftig slagsida åt hållet med trasiga själar och panikekonomi. 
Blir snarare överraskad om det är vanlig tjej som vill ha lite guldkant på tillvaron, det förekommer men 
är ovanligt. WilleJ1, som frågade sig hur någon kan stå ut med att ta emot kunder hela 
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dagarna, skriver sedan: Synd att vi inte precis som danskarna kan vara det lyckligaste folket i världen 
med hygge i världsklass och vinna det priset. Jag skyller på sossar och feminister. Fria bordeller åt alla! 
Peace! En annan medlem ser motsägelsen och svarar: Och vad i hela hoppsan är det som säger 
att escorternas »mentala mående« skulle vara bättre på en bordell än i egen regi? Det får signaturen 
Romantic att gissa att den som arbetar på bordell mår kanske bättre eftersom det finns 
kollegor att prata med. WilleJ1 återkommer till bordellerna, närmare bestämt de danska: 

I DK behövs det inte hymlas och hemlighållas utan på massage studios i DK tar tjejerna det med en 
klackspark som lite kul bus bara. Den stämningen har alltid rått på danska studios där bl svenska tjejer 
håller till, ofta studenter som lever ut en och annan sexstund efter plugget. Fikarummet, telefon damen, 
finns alltid nån att snacka med och så rår man om varandra på nära håll. Tror inte nån blir utsatt för 
några galningar eller rånförsök där inte. Kolla vad som sker i Sverige! Rån och hot varje dag! Inte kan 
man må bra mentalt då under den pressen. 

Vissa sexköpare verkar ha en genuin önskan om att kvinnan som han köper sex av ska 
må bra, eller åtminstone inte alltför dåligt. Kanske för att det då känns bättre att ge-
nomföra köpet, kanske även av mänsklig omsorg. Frågan är vilka slutsatser som dras. Är 
vetskapen om att flera/många/de flesta mår dåligt tillräckligt för att få en sexköpare att 
avstå från sin »hobby«? För signaturen Trainman verkar det inte ens vara en fråga. Här 
ett inlägg i en diskussion om eskorter som är bra på »deepthroat/munknull«: Likaså en 
ung tjej på Söder som även ägnade sig åt dominans Sara 19 eller så, vet ej vart hon tog vägen, hon sög 
bättre än Linda dock med kondom. Hade i princip ingen kräkreflex och jag kunde göra vad jag ville med 
hennes mun, helt passiv under avsugningen. Väldigt snäll och trevlig tjej som tyvärr hade hamnat rejält 
snett i livet.

I en annan diskussionstråd på Forumet ställs frågan vem som egentligen utnyttjar vem. 
Det är ju, som trådstartaren påpekar, eskorten som går iväg med pengarna. Men (vissa) 
feminister säger att sexköparen utnyttjar (ofta) kvinnan eller rent av utövar våld mot henne, vad menar de 
då? Hur eller kan detta förklaras? Jag skulle tycka att sexsäljaren utnyttjar sexköparen just lika mycket 
eftersom hen (oftast) går därifrån med pengarna. D.v.s. att det är ett ömsesidigt utnyttjande. 

En medlem svarar: Som sexköpare har jag svårt att se att man skulle vara utnyttjad av en sexsäljare 
på det sättet. Det är ju fullt frivilligt ( finns iofs detta med sexmissbruk). Han fortsätter: Många 
kvinnor som säljer sex är definitivt utnyttjade. Tex genom att de tvingats till det genom hot eller pga att 
de hamnat i en desperat social situation. Jag kan tex tycka att män som köper kondomlösa samlag av 
19-åriga rumänskor på bordeller i Tyskland och Österrike begår något som kan liknas vid en vålds-
handling. man deltar ju då i ett system som utsätter de här kvinnorna för livsfara (bromsmediciner kostar 
skjortan i många länder som Rumänien). En medlem skriver att det finns massor av rumänskor 
på klubbar där det inte erbjuds kondomlöst knull och att det är bättre än att gå på gatan. 

En medlem som arbetar som eskort skriver: Men även som frivillig eskort kan man drabbas av 
våld och hot. Man vet ju faktiskt inte vem man träffar första gången. Ibland kan jag se det som att det 
är jag som utnyttjar köparen och ibland kan jag tycka att det är vidrigt det jag gör, att män använder min 
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kropp utan att jag egentligen vill det men jag gör det för pengarna. Hon får frågan av en sexköpare 
om det är så hon uppfattar sin yrkesroll, och svarar: Ja ungefär så. Både och skrev jag ju. Jag 
tror inte det är jättemånga eskorter som tycker att det är jättemysigt alltid när man besöker någon. Även 
om en del vill påskina att de tycker det är fantastiskt att träffa okända män och ha sex med dem. Och det 
är ju det ni sexköpare vill höra, att det är det bästa vi vet. Om jag hade älskat att ha sex med främmande 
män hade jag inte legat med dem och tagot betalt för det. 

Signaturen Meonl skriver: Att sälja fantasier är väl mer eller mindre en del av jobbet som eskort. Att 
jag vet att kvinnan som ligger i sängen med mig inte hade gjort det om hon inte fått betalt, det glömmer 
jag bort för en timma. Det är en fantasi, men en väldigt behaglig sådan.
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Risker

Den värld där sexköparen utövar sin »hobby« är inte utan risker. Visserligen löper perso-
nen i prostitution väsentligt större risk att råka illa ut men även sexköparen kan bli rånad 
och misshandlad, dessutom kan han bli utpressad av personer som hotar att berätta för 
hans familj om han inte betalar. Det här är något som de flesta sexköpare på forumen 
verkar ha koll på och en stor andel av inläggen går ut på att varna andra för en kvinna 
som man anser vara suspekt. Som i februari 2017 när signaturen Clabbe startar en 
diskussionstråd med rubriken »Varning«. Den han varnar för är en tjej som kallar sig 
T___(20) och har två profiler på en av eskortsajterna. 

Hon och hennes bror är i maskopi med varandra och utför person rån på de hon ska träffa.

Så var försiktig i djungeln...

En medlem svarar att han vet hur hon ser ut och uppmanar andra att skicka pm om de 
undrar. En annan upplyser om att hon nu har bytt namn på sin profil. I en annan diskus-
sionstråd, »Elin rånar dig!«, finns flera berättelser om sexköpare som på olika sätt blivit 
av med sina pengar. Tråden, som börjat med en varning för två specifika tjejer, övergår 
till en tråd för att varna för oseriösa eskorter i Skåne. Samtliga berättelser handlar om 
sexköpare som blivit överrumplade av en eller två andra personer i lägenheten och ho-
tats att betala. I en annan tråd på Forumet redogör en medlem över en annan metod: 

»Norsk tjej« annonserar på backpage i Malmö. Stämmer träff via mailkontakt och när man tar sig till 
platsen där personen anger att den bor på så kommer det ett mail där den hotar att skicka bilder på en 
och polisanmäla! Stor bluff! Så en FET VARNING!

Flera medlemmar kommenterar att metoden verkar vara klumpig och antyder att det 
är »snorungar« som ligger bakom. En av de som svarar verkar ha viss kunskap om po-
lisarbete: Jag behöver inte bevisa varför jag är på en offentlig plats. Bevisbördan ligger hos polisen, 
som måste visa att jag var där i akt och mening att köpa sex av en känd person. Det skulle inte ta många 
sekunder för en utredare att lägga bilderna i slasken och avskriva ärendet som »brott kan ej styrkas«. En 
medlem menar att det visst går att åka fast för försök till sexköp, något som får en annan 
medlem att ilskna till: Är du helt blåst? Varför kan inte random person få finnas på random ställe 
utan att bli misstänkt för random brott? Du måste ju vara totalt blåst!

I en tråd på Forumet som startar redan 2010 varnar en medlem för en eskort som ställer 
privata frågor på sms, som familjesituation och hur ofta han träffar eskorter. Vissa håller 
med och varnar för misstänkt utpressning, medan andra ser frågorna som nyfikna och 
oskyldiga. Andra säger att de träffat henne och att det inte varit några problem. Efter en 
tid registrerar sig kvinnan i fråga på Forumet och svarar att hon är ny och att frågorna 
var oskyldiga. En medlem skriver att han pratat med någon som träffat henne och var 
nöjd med träffen. En annan skriver att också han har träffat henne och att hon var för-
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siktig och diskret. Ett par år senare skriver en medlem:

star däremot var bara 16år 2010, när ni skrev om henne, så mr max slapp att vara med en minderår-
ig. hon har numera förflyttat sig lite i länet men jobbar fortfarande. hon skriver själv i sina annonser att 
hon har jobbat från och till sedan hon var 15år fram till nu. hon ska fylla 20 fast hon numera uppger 
18 i annonserna. trevligt att ni är flera som har träffat henne och inte reflekterade över den unga åldern 
;( gott nytt år.

Ytterligare ett par år hinner gå innan trådens sista inlägg publiceras: Vart tog S___ vägen 
och alla andra spännande tjejer?Vad hände sen egentligen? Frågan förblir obesvarad. 

I mars 2018 registrerar en man signaturen Johan33 på Eskortsajtens forum och startar 
en tråd som han döper till »Lurad«. Han berättar att han under en period har träffat en 
tjej som annonserar på sajten och att det har blivit mer och mer krav på pengar. Nu hade 
hon sagt att hon blivit utslängd från sin lägenhet och Johan33 betalade 12 000 kronor för 
en helg. När betalningen genomförts blev hon helt tyst och valde istället att lägga upp en annons för att 
träffa andra väl synlig här på sidan. Detta känns för jävligt. Jag tänker i nuläget inte skriva ut nåt namn 
men jag tror vi alla är överens om att detta är ett förkastligt beteende, alldeles särskilt som hon påstår att 
vi har någon typ av relation. Jag har öppnat denna tråd och registrerat mig för att berätta denna historia 
och tål inga misstänkliggöranden eller nedsättande kommentarer. Detta är en i grunden rutten bransch och 
rötägg finns bland både köpare och säljare.

En av de mer erfarna medlemmarna påminner om en tråd där de har diskuterat vikten 
av att inte kära ner sig och låta känslorna styra. Flera medlemmar uppmanar Johan33 
att skriva ut hennes namn för att varna andra. Han svarar: Jag orkar inte mer bråk just nu. 
Den här helgen var den värsta jag upplevt, det handlar om mycket mer än de 12.000 som betalades ut i 
förra veckan och jag har fullt upp med att bearbeta sveket. Det här handlar om mig och jag orkar inte mer 
just nu. Ta hand om er. Uppmaningarna att tala om vem det är fortsätter men något namn 
kommer aldrig. De flesta kommentarer är förstående, även om åtminstone två skriver att 
han får skylla sig själv. En av de mer förstående kommentarerna publiceras av signaturen 
ovejo: För mig är det uppenbart att du har hjärtat på rätt ställe och har blivit utnyttjad av någon som är 
betydligt mer hänsynlös. Du ska inte känna några skuldkänslor för det inträffade. En annan medlem 
skriver att han själv har råkat ut för samma sak:

Vore roligt få veta om det är samma tjej som gjort samma sak emot mig fast ännu större summor. Det 
gör ont ett tag men man kommer över det och blir starkare av det. Plus att man förstår att det finns 
många elaka människor. Jag har råkat ut för två st som lurat röven av mig men glöm bara och fortsätt 
leva många blir lurade varje dag av sådana tjejer. Jag har till och med blivit rånad av en brud efter ett 
tags umgänge. Som sagt glöm gå vidare och lita aldrig på brudar som säger att deras hyra måste betalas 
mamma blev plötsligt sjuk osv. Hoppas du kommer över detta jag har lyckats flera gånger.

Signaturen SIR uppmanar Johan33 att glädja sig åt att i det långa loppet är det hon 
som förlorar, i och med att hon försatt chansen att få en pålitlig stamkund. En annan 
medlem är inte lika empatisk utan skriver: Lurad av en hora, ojoj, hur kunde det hända? Det får 
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signaturen Stroke Survivor att invända: Är väl inte så konstigt. De är ju oxå människor även om 
det med facit i hand var oklokt. Min favorittjej har haft många chanser att lura mig men aldrig tagit den 
så hon har visat sig mycket pålitlig. Mer än de flesta jag känner faktiskt, men självklart finns det rötägg 
bland escorterna också.

I augusti 2020 skriver signaturen MrQ på eskortsajten om ett möte med en eskort i Hel-
singborg. Han träffade henne flera gånger och lånade ut 20000 kronor, pengar hon gjort 
klart att hon inte tänker betala tillbaka. Hon är även efterlyst i Tyskland har mina kontakter med 
aina (polisen) berättat. Så hon kommer inte tillbaka på ett bra tag. Signaturen Divine svarar: Väljer 
man att låna 20 papp till en prostituerad får man nästan skylla sig själv. I en annan tråd, där MrQ 
får frågan om sexet var så bra att han tappade huvudet, svarar han: Inget gudomligt sex. 
Skickade pengar till henne i Peru. Jag vet, dum i hela huvudet.

En annan medlem beskriver en kväll i början av maj 2020 det som inte bara är en var-
ning till andra utan även ger insikter i hur det kan se ut i en lägenhet som inte kan beskri-
vas som något annat än en bordell. Mannen beställer en eskort till sitt hotell och betalar 
9000 kronor för tre timmar. Snart plingar det i kvinnans telefon och hon säger att hon 
har lovat att ta ut pengar till en kompis, därför måste de till hennes lägenhet. Mannen 
följer med, kvinnan ber honom ta med pengar ifall han skulle vilja ha hennes kompis 
också. Lägenheten visar sig vara stor, 5-6 rum, och det springer tjejer överallt. Mannen följer 
kvinnan till köket där flera ”öststatstjejer” sitter och röker. Han har sex med en av dem 
och betalar ytterligare 2000 kronor. Efteråt är han missnöjd och ber om 6000 kronor 
tillbaka. Kvinnan svarar att de har kameror i lägenheten och att han kan få problem 
med polisen. I sitt inlägg skriver mannen:

Jag hoppas bara nu att detta kan spara lite slantar för någon som tänkt sig att träffa henne, mitt full-
ständiga råd är, ta någon annan, men risken är ändå att du hamnar i samma lägenhet som henne, för det 
verkar som hälften av eskorterna i Göteborg bor just i denna lägenhet.

En medlem skriver att mannen verkar vara en Beta och borde ha betett sig mer som en 
Alfa och omförhandlat när hon föreslog att lämna hotellet. Tråden avslutas av signatu-
ren Waldo som skriver: Nu har hon ny profil igen, undvik undvik, var försiktiga med denna individ.

Andra medlemmar har varnat för regelrätta rån och utpressning, bland annat i Jönkö-
ping och i Malmö där tjejer ska ha agerat lockbete för att deras manliga bekanta ska 
kunna hota och utpressa sexköparen. 

Men den största risken en sexköpare står inför är inte att bli rånad, utan att bli tagen av 
polisen. I en diskussion på Forumet om hur polisen kan använda eskortens samtalslista 
för att få fast sexköpare är det flera medlemmar som uttrycker en rädsla för att köpa 
sex. En konstaterar: Så visst fungerar lagen på mig. Andra skriver att de åker till Danmark 
eller Tyskland för att köpa sex, eller besöker en thaimassagesalong med drop-in för att 
slippa lämna ifrån sig telefonnummer. En annan diskussionstråd startas av en finsk man 
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som ska resa till Stockholm och undrar hur man undviker polisen. Han får flera tips. 
»Möt tjejen utanför hotellet och åk upp tillsammans.« »Be henne klä sig som din affärs-
kollega.« »Boka dubbelrum och få två nyckelkort.« En medlem tipsar om att uppträda 
naturligt och berättar att han själv har stått vid receptionen med en 18-årig eskort och 
skvallrat med receptionisten som trodde att det var hans dotter. 

En diskussionstråd på Eskortsajten startar med frågan: »Hur vet man att det är säkert 
att gå upp?« Frågan handlar om så kallat incall, alltså när sexköparen kommer till den 
lägenhet där den prostituerade personen tar emot sina kunder. En medlem svarar att 
han föredrar outcall, alltså att eskorten kommer till honom. Då krävs det en större insats av 
polisen. Känns säkrare men det kanske är en illusion. En annan medlem frågar hur han hanterar 
nyfikna grannar och risken för rån och utpressning. En medlem svarar att grannarna 
inte är så nyfikna som man tror, varpå signaturen Markku invänder:

Det ska du inte vara så säker på Muslove att din granne inte bryr sig. Har en feministfitta till granne 
som minsann golat mig. Jag åkte, snuten sög in tjejen utanför pressade henne och hon erkänner rakt av 
vad hon höll på med! Kostar grannsämjan, böter, prick i registret och inträdesförbud i Kanada bl annat. 
. Skulle lätt straffa dem båda men då väntar kåken kanske bäst ligga lågt...peace. My crime is sex, 
sjukt jävla Sverige idag!

Att många inte har särskilt höga tankar om polisens arbete framgår i flera diskussionst-
rådar. En tråd på Forumet har en nästan övertydlig rubrik: »Låt de som vill knulla ifred 
snutjävlar!« Tråden inleds med en (nattlig; 01.21) uppmaning till polisen:

Just nu är ni så åt helvete ute och seglar vad gäller tillslag och konfrontationer med helt vanliga tjejer 
som vill tjäna en slant till familjen. De flesta åker över som ensamstående mödrar från Ryssland, 
Ukraina utan att ha nåt samröre med hallickar och dylika. De styr sin business helt själva och måste ju 
ha nånstans att ta vägen. Med era tillslag mot hotell och lägenheter där de kan vara någorlunda säkra 
om det dyker upp män som vill dem illa. Nu tvingas de till andra osäkra platser när polis trakasserar 
dem hela tiden. Tror ni gör gott men tvärtom det går åt helt fel håll! Tänk lite!

Första svaret kommer ett par timmar senare: Den lilla skolpojken Simon Häggström har intalat 
sig själv att han gör samhället och andra en välgärning men innerst inne vet han hur galet det är. Simon 
Häggström är polis i Stockholm och har länge lett en prostitutionsgrupp. Han är ofta 
intervjuad i media och har skrivit flera böcker om sina erfarenheter från sexhandelns 
värld. Efterföljande diskussion handlar till stor del om att fördela skulden mellan poli-
tiker, rikspolischefen och feminister, även om ett inlägg försöker nyansera debatten: Att 
allmänt klaga på en lag eller på de som ser till att den efterföljs utan substans utan enbart efter sina egna 
drifter ger ju bara bensin till brasan för de som är för lagen. En annan medlem skriver: 

Skiter i Benge-Faan för egen del i värsta fall får man pynta bortåt 40-50 papp som en engångssumma 
för nöjena. Värre om man skulle åka dit med typ 0,22 promille på väg till jobbet efter kvällsölen här i 
Förbuds-Sverige.. Nåväl, en schysst date är iafinbokad nästa veckoslut. 
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Diskussionstråden avslutas med ett resonemang kring hur man ska bete sig om polisen 
dyker upp under ett sexköp och vad som krävs för att åka fast. Någon menar att det inte 
är särskilt svårt att komma undan, medan en annan påpekar att många skräms till att 
erkänna fast de inte behöver. Samtidigt som den här diskussionen pågår startas en tråd 
med rubriken: »Sexköpare fast i Jönköping.« Första inlägget är kort: Här är en varning 
befogad, nyligen ertappades 20 sexköpare här och fick böter! En medlem svarar:

Korrekt! Alltid stor varning i och runt Jönköping därför att Länsstyrelsen, Åklagarmyndigheten och 
Polisen i nära samarbete kammar hem stora rubriker när sånt här uppdagas! Men de har ingen koll i 
alla fall. Toppen på ett isberg, inte ens det! Peace.

En medlem i Norrköping tipsar om vad som händer i den staden: Tyvärr är det lika illa i 
Östergötland. Känner några poliser här och de har tydligen en egen »snusk patrull« som jobbar hårt mot 
sexköp. Har bra kontakt med hotell bla. Ska du knulla en escort i Norrköping så se till att hon hänger i en 
lägenhet. Hotell är risky! Även på korsgatan. Även i Linköping tar polisen fast sexköpare, tipsar 
en medlem och skriver: Outcall med svensk tjej är nog det enda relativt säkra. En medlem skriver 
att det känns som att sexköp har hoppat upp några steg på polisens prioriteringslista. En 
annan svarar att de vill väl bättra på statistiken över lösta brott, och avslutar med en sar-
kasm som i olika varianter förekommer i flera trådar: Klarar ju inte av den riktiga kriminella 
världen, då tar man den lätta vägen istället. 

Också på Eskortsajten uppmärksammar medlemmarna det stora tillslaget i Jönköping. 
Signaturen Terrance123 vill veta vad som har hänt: Just read an article about 20 Johns that 
were arrested in Jönköping on Halloween. The news was rather thin and bare. Can anyone fill in the 
details about what happened? Signaturen Stroke Survivor svarar: Det är ju det enda vår odugliga 
polis prioriterar. De har oändliga resurser för sånt, men inga alls för riktig kriminalitet.Skrattretande. 
Tråden avslutas med ett inlägg som uppmärksammar ett tillslag i Helsingborg: Ligger på 
HD.se snuten tog en lägenhetsbordel i Hbg som de haft spana på någon som vet hur det gått för våra 
vänner.

Jönköping är föremål för ytterligare en tråd på Forumet där medlemmarna diskuterar 
de tillslag som har gjorts i staden. Flera tycks tro att det i regel är utländska kvinnor som 
polisen spanar på men i åtminstone ett ingripande hade polisen spanat på två svenska 
»hobbyeskorter« och gripit män som köpt sex av dem. En medlem hoppas att det fanns 
något speciellt skäl till varför de valdes ut. Annars måste det ju vara någon högt uppsatt i Jön-
köping som anser att sexköp är det hemskaste brott som finns. Förmodligen någon som har en personlig 
agenda och prioriterar detta före grövre brott. Den som tror att Sverige är fritt från liknande korruption är 
väldigt blåögda. Därefter har två medlemmar en hetsig diskussion om vem som har rätt att 
uttala sig i ämnet. När stridsröken lagt sig postar en av dem följande inlägg: 

Idag finns ett reportage i JP hur allt gick till samt en intervju med de båda kvinnorna i tillslaget på 
Gjuterigatan. Read and wip! »Vi gör det för att pengarna är så lättförtjänta«. Sug på den alla, särskilt 
vi män.
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Någon postar sedan en länk till ett klipp på Youtube ur ett tv-program som har följt två 
poliser ur Stockholmspolisens prostitutionsgrupp när de griper en sexköpare efter att ha 
fått mail från en annan sexköpare som velat larma om en ung tjej. En medlem reagerar 
på klippet och skriver:

Men alltså, efter infon om mailet i början av videon så tycker inte jag det är konstigt att de håller koll 
på den lägenheten. Men att gripa köpare är bara så fel. Vad två vuxna människor gör ska folk skita i 
så länge som det inte skadar någon. Men att blanda ihop prostitution och människohandel/trafficking 
är bara helt sjukt. Två helt skilda saker där det redan finns lagar för det som är dåligt. Blir så himla 
arg!

I klippet har en av poliserna, den omtalade Simon Häggström, förklarat att utan sexkö-
parnas efterfrågan skulle hallickarna och människohandlarna inte ha någon marknad 
att sälja sina »varor« på. 

Även om poliserna försöker vara så diskreta som möjligt när de spanar händer det att de 
blir upptäckta av sexköpare. En medlem på Eskortsajten skriver i november 2017 ett in-
lägg med rubriken: »T___ i Malmö är bevakad av polisen.« Jag bestämde en träff med T___ 
från malmö. Hon var trevlig på telefon och gav mig adressen. När jag kom dit gick jag in i trappen och fick 
ytterligare ett sms vilken våning lägenheten var på. När jag kom till rätt våning kommer en civilpolis ut 
från hissen. Såg att han hade en snäcka i örat. Jag lekte dum och fortsatte en trappa upp. Han stannade 
upp. Jag tog hissen ner. Var observanta i malmö. Polismånaden är här. Från interna källor! Signaturen 
Removed user tackar för att medlemmen delat med sig av informationen och fortsätter: 

De flesta av våra större och vanligaste escort orter har ju haft en ökad polisaktivitet under en längre pe-
riod. Många unga tjejer från kända trafficing länder har skickats hem. Min uppfattning är att polisens 
resurser och fokus legat mot just denna målgrupp då många av dessa tjejer far illa. Och polisen verkar 
ha lyckats bra i detta arbete vilket jag både stödjer och uppskattar. Att besöka denna målgrupp innebär 
då logiskt att det är större risk att bli haffad för sexköp. Det är inte alltid så lätt att urskilja dessa tjejer 
från övriga (även jag har bommat) men alla borde i alla fall ta sitt ansvar och lägga lite tid på research 
innan man gör sina val av moraliska och medmänskliga skäl. Busar är vi ju alla enligt lagboken men 
vi kan ju i alla fall försöka vara »goda« kriminella i detta feministland.

I ett inlägg från maj 2020 försöker sig signaturen Matsimus på att göra en lista över vad 
en torsk ska tänka på för att inte åka fast. Han varnar bland annat för att polisen brukar 
stå i trappuppgången och spana. So, if  a girl lives on the 3rd floor, take the elevator to floor nr 5 
and then walk down to nr 3. If  u see anyone waiting at the stairs on your way down, keep calm and 
just keep walking past until you leave the building completely. Han har också uppmärksammat 
att polisen kan montera en kamera på byggnadens utsida. Han frågar sig också varför 
inte fler använder krypterade chatapplikationer. Därefter följer en diskussion om vilka 
applikationer som är säkra, användningen av kontantkort samt huruvida det är säkrare 
att träffa äldre kvinnor (30+).

I en tråd från april 2018 kan en av medlemmarna på Eskortsajten varna för ett snart 
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förestående tillslag av polisen. Det gör han i en tråd som han döper till »Span, snart 
razzia Redbergsplatsen i Göteborg.« Han skriver: En långvarig adress med olika escorter får 
snart ett tillslag. Flera medlemmar tackar för varningen, en skriver att han har fått tillslaget 
bekräftat och att polisen har beslagtagit mobiltelefoner. Tråden avslutas med inlägget: 
Ajfan, undrar vad som väntar nu... Är anstiftan till sexköp att vänta?

Förhandsvarningarna antyder att det finns sexköpare som får information från polisen. 
En antydan som förstärks av en kommentar i en tråd från december 2017 som handlar 
om något helt annat än polisens arbete. Så här ser replikväxlingen ut:

Don Juan: Ni verkar ha en hel del strul därnere i sköna Göteborg.

Nyfiken: Vi slipper en ständig sedesrotel bakom ryggen i alla fall ;)

Don Juan: Ja, den är jobbig, om man inte har en klasskamrat/kusin som jobbar där.... 

Den 16 maj varnar en medlem på Eskortsajten för en kvinna som ska ha ”förrått” sina 
kunder. Det handlar om kvinnan som Paolo Roberto köpte sex av och avslöjades i ett 
tillslag som fick stor uppmärksamhet. Mannen varnar inte bara för kvinnan utan för 
en specifik adress i Stockholm. I tråden som följer diskuteras bland annat begreppet 
oaktsam våldtäkt som blev uppmärksammat efter att den kända träningsprofilen Paolo 
Roberto hade ställt upp i en intervju i TV 4. En medlem skriver: 

This case can create a precedent. If  Paolo get prosecuted and doomed for ”careless rape” I think he have 
to spend some time in prison. If  so it can be the deathblow of  prostitution in Sweden.Most of  us can take 
a fine but a couple of  month or a year in jail will be a to big risk for most of  us. Trådskaparen svarar: I 
think it depends on if  shr truly was independent or not. They probably need to interview her first to find 
out if  she was "trafficked" or not... Probably not, just feminists overreacting.

I tråden diskuteras också vilken effekt polisens tillslag får på sexköparnas vilja att köpa 
sex. En medlem skriver: Of  course it will have affect. Today was a new razzia. Who got "balls" 
visit a lady these days?

Medlemmarna på Eskortsajten uppmärksammar också den pandemi som fått flera län-
der att stänga sina samhällen. Flera diskussioner handlar om att många kvinnor tycks 
ha tagit sig till Sverige nu när de inte längre kan sälja sex i andra länder. Signaturen 
BackToPartyCrushing uttrycker sin förtjusning: I guess it takes Corona to fill Sweden with 
beautiful ladies. Such a great time now :) En annan medlem svarar: Gissar att du inte jobbar som 
statsepidemiolog. Tveksam till att Tegnell delar din uppfattning. I en annan tråd från augusti 2020 
diskuteras huruvida de nya kvinnorna med sina låga priser utgör en risk eller inte. De 
nya kvinnorna verkar orsaka turbulens på den svenska marknaden. I ytterligare en tråd 
hotar en eskortprofil med att anmäla dem till polisen. En av de manliga medlemmarna 
svarar: 

I can understand that in these days we are living in with the coronavirus and the big scandal with paolo 
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that business is low. But what you are suggesting is really bad for you and everyone who benefits from 
this industry. I can understand that girls with pimps and girls with low prices are frustrating. But if  you 
report every girl to the police, that will also hurt you. You will be just Adding fuel to the problem and the 
police will have more funding to do this job because the Swedish people see results and the end every will 
end up with nothing. So I suggest that everyone to have patience, because this is because of  the coronavirus 
and it didn’t help with the paolo situation on media. 

 Everyone be safe, take care of  each other.

 Cheers
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Trafficking

Trafficking är en fråga som dels avhandlas i egna diskussionstrådar, dels dyker upp i dis-
kussioner som tar upp andra ämnen. I den bästa av världar, där många av sexköparna 
vill och tror sig leva, går det att välja bort prostituerade personer som har en hallick eller 
en hel liga bakom sig eller som på annat sätt är mer eller mindre tvingade att sälja sin 
kropp. Men, som många också påpekar och uttrycker frustration över, i verkligheten är 
det inte så lätt att skilja ut de som säljer sex för att de har valt det själva. 

En diskussion på Forumet, som startar i maj 2017, har den talande rubriken: »Vill prova 
en eskort, men nästan alla är ju slavar från öst. Vill inte sponsra dessa.«. 

Jag har under ett par år varit nyfiken på en »date« med en schysst eskort som jobbar självständigt utan 
någon människohandlare från Rumänien. Jag söker en tjej som är fötterna på jorden och har lite tåla-
mod med någon som aldrig haft med eskorter att göra och som dessutom pratar svenska. Men alla sidor 
jag stött på med eskorter så är det till 99% tjejer från öst-europa som »är new in town« typ. Alltså up-
penbart att dessa slavar för någon annan. Att dom i sina annonser proklamerar ut att dom kan vara på 
plats hos kunden inom 30min till en timme så är det ju uppenbart att någon kör ut dom till kunderna. 
Skulle aldrig kunna slappna av när man vet att tjejerna är övervakade av någon »hallick« som står på 
parkeringen och håller koll på tiden och att pengarna går till honom. Sjukt avtändande.

Signaturen Återfallstorsk svarar: Har inte hela situationen klar för mig men den misär media målar 
upp angående öststatstjejerna är långtifrån hela sanningen. Att nån hallick sitter i bakgrunden och tar 
80-90 procent av pengarna är inte alls läget som jag har lärt känna den. Han menar också att den 
chaufför som ofta finns bara tar cirka 25 procent och också fungerar som livvakt efter-
som alla kunder inte är lika snälla. Han avslutar med att skriva att en del öststatstjejer 
är betydligt bättre än sitt rykte. En annan medlem skriver: Tror du tänker helt rätt som kör 
svenskt. Men turistande ryskor är åxå människor. 

I en annan tråd på Forumet, med rubriken »Importbrudar«, diskuteras för- och nack-
delar med kvinnor som kommer till Sverige från andra länder. Efter en stund tar en 
av medlemmarna upp frågan om trafficking. Han skriver att han har träffat drygt 30 
»importbrudar« de senaste åren och att ingen av dem har varit utsatt för det vad han 
kunnat se. Däremot har de haft en »agent eller liknande« som fixar hotell, lägenhet och 
transport. Signaturen F___ svarar:

 Jag är genuint nyfiken på hur du skulle beskriva en »trafficking-tjej«. Vad är kriterierna enligt dig och 
hur ser du som kund det? Eftersom du träffat såpass många utländska tjejer och ingen av dem hamnar 
i den kategorin, enligt din bedömning, så vore det intressant att veta hur du avgör det när du träffar en 
tjej.

En av sexköparna håller med och ställer frågan hur man kan veta vilka som är utsatta. 
En medlem med enligt egen utsago stor erfarenhet skriver:
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… när man likt en annan som är storkonsument av eskorter, runt hundra per år sisådär så ska jag tala 
om att antalet misstänkta fall av trafficking tjejer höjs betydligt och det är det som gör den här buisnes-
sen så sjukt äcklig att röra sig i. Man tror man vet så väl men sen kommer det fram. Hur bokas tjejen? 
Hur transporteras tjejen? Vem får pengarna? Får hon behålla allt själv? Har diskret frågat många 
ggr när jag träffar tjejer och kan säga att i 70 procent i fallen finns en chaufför och en agent som fixar 
telefonen. Passar mig numera för dylika bokningar men nu hyr ju alla via bnbair och vem betalar de 
lägenheterna? Organisation bakom.

Efter att tråden har vandrat iväg till frågan om vad som skiljer »eskorttjejer« från »vanli-
ga« tjejer återgår den så småningom till ursprungsfrågan. Signaturen Mr Pitt skriver: Jag 
har träffat flertalet internationella tjejer och de har oftast varit underbara, men man får se upp givetvis, 
kolla bilder, läsa recensioner, ringa och prata med tjejen för att känna av, sen får man lita på magkänslan. 
Känns det fel blir man tvungen att vända i dörren ibland. Flera tar upp problemet att utländska 
tjejer ofta har en bild som inte stämmer med den kvinna som tar emot, något som får 
signaturen E___ eskort att undra: Ni tycker inte att det är jävligt märkligt och STOR varningsflagg 
om en tjej har bilder på någon annan än sig själv i sin annons?! Mr Pitt håller med, och skriver att 
när han påpekar det möts han av argumentet att de inte vill visa sig på nätet som eskor-
ter och att de ändå liknar tjejen som de har tagit bilden ifrån. Emma eskort svarar: Låter 
ändå sjukt udda och minst sagt oseriöst. Luktar ju hallick lång väl. Efter en debatt om huruvida 
ordet »importbrudar« är lämpligt att använda avslutas tråden i februari 2018 med ett 
inlägg från den medlem som beskrev sig som storkonsument: Tjejer som marknadsför sig och 
säljer sig som metervara ska man absolut undvika att träffa! Ständigt nya orter och hotell, lägenheter, dyg-
net runt tillgängliga. Ja alla förstår vilken miserabel värld de befinner sig i. Knappast mänsklig! Undvik! 

I mars 2018 varnar en av medlemmarna på Eskortsajten för annonsen A___. Suspect traf-
ficing or Russian organisation. Nobody can talk to the girls and there are plenty in many apartments. En 
medlem svarar att han känner igen kvinnan och bekräftar att det handlar om trafficking, 
eller åtminstone något slags organisation som tjänar pengar på unga flickor. En annan 
medlem skriver att de håller till i en namngiven fastighet i Göteborg och att de äger lä-
genheter genom en bulvan. Han har också själv varit i lägenheten och vänt i dörren, för 
att det satt några killar med bärbara i köket hur oblygt som helst. Efter en stund skriver den profil 
som pekats ut som traffikerad, A___, ett inlägg:

Hello guys I’m A___,i dont know how did you get this informations that i have a pimp. First of  all I’m 
too smart to work for somebody else if  you’re coming in my place you’ll see that I am alone you will not 
meet any guys i am independent and those who are tallking without beeing informed correctly better if  u 
keep youre idiot ideeas for you. I can assured you that i am not that idiot to work with a agency or to have 
a pimp lol my regulars costumers know that. 

Två timmar senare får A___ svar från en medlem som skriver att han var i lägenheten 
och såg herrskor i hallen och att det var plenty of  business in the apartment. En annan med-
lem skriver: Hello Mister Easteuropa Pimp. Who do you think you can fool? So sorry we are informed 
and help each other. Bad luck for you. T___ och många andra varnade för överfulla lägenheter med 
småtjejer från östeuropa. Till och med två olika våningsplan och skiftjobb på samma annons. Detta har 
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inget att göra med de seriösa escorter som själva väljer att skapa sig möjligheter att få en bättre framtid 
genom att jobba en period som Escorter. Till skillnad från några gubbar som parasiterar på tjejer dom 
lurar och snor de mesta pengarna ifrån. Do you think you can fool us by changing name from I___...? 
:-) How stupid can someone be???

I en annan tråd på Eskortsajten, döpt till »Trafficing victims«, vänder sig trådstartaren 
till eskorterna och skriver att han och hans »penfriends« på sajten behöver deras hjälp. 
Han och hans vänner är motståndare till trafficking, skriver han, och nu har han fått 
meddelanden från killar som misstänker att de har träffat ett offer. För några år sedan 
träffade han själv en kvinna som han misstänkte var utsatt för trafficking och skrev om 
det i diskussionsforumet, varpå flera påpekade att hallickarna kan läsa inläggen och att 
det kan göra det svårare för kvinnan. Nu undrar han hur man kan föra vidare informa-
tionen till så många som möjligt utan att hallickarna får reda på det. Signaturen Kenny 
svarar: 

Jag måste säga att vi sexköpare har ett ansvar. Att köpa sex av en rysk tjej som fraktats hit av den 
ryska maffian och i recensioner påstå att hon är glad och gör det av fri vilja säger en del, och inte är det 
smickrande för det manliga släktet. Kan också tycka att det är märkligt att uppskattningsvis 90% av 
de tjejer som marknadsför sig på denna site kommer hit från utlandet, några av dem säkert av fri vilja 
men det finns för många indikationer på att internationell maffia och human dealers har ett finger med i 
spelet för att jag ska känna mig bekväm.

Trådstartaren svarar att han har fått svar från ett par kvinnor och kommer att skriva 
något inom kort. Han fortsätter: Att urskilja Pimpad lady vs oberoende vid ett möte är inte alltid 
så enkelt. Det är »före stegen« som oftast avgör och alla måste bli duktigare här. SMS-bokningar brukar 
vara en signal, Introduktion som beskriver »hon« och inte »jag« kan vara en annan osv. Utveckla gärna 
dina »många indikationer«, så blir ditt inlägg av större värde. En medlem skriver att den som 
upptäcker något misstänkt när han är hos en eskort bör prata med henne och upplysa 
om att hon kan gå till polisen, medan en annan, signaturen Undead, avfärdar trafficking 
som en myt: Dear, how to say.... trafficking is myth! It's impossible to force somebody to do something 
in your country. I de fall det finns någon i bakgrunden rör det sig om agenter, menar Un-
dead, och beskriver hur kvinnan kan få hjälp med att boka biljetter och kunder och 
ordna med lägenheter. En medlem svarar: Om det var så enkelt.. Det är inte »Swedish human 
traffic« vi talar om. Den här verksamheten styrs från Rumänien, Ryssland med fler länder. Också tråd-
startaren svarar Undead, som han misstänker är en eskort som själv samarbetar med 
hallickar, och skriver att han och hans vänner fått veta att en specifik tjej arbetar väldigt 
hårt från morgon till kväll och träffar upp till 15 kunder per dag. Undead svarar att 
kvinnorna jobbar så för att de vill det. That's all. They take 15 customers because they are happy 
to work that way. If  they didn't like if, they would buy ticket back home or say »fuck off« to their pimps 
or managers and could start working independent. Nu blir trådstartaren mer specifik och skriver 
att det var en vän som träffade en av de traffickerade kvinnorna, att hon var rädd och att 
hallicken tjatade via sms att hon skulle bli färdig för att andra kunder väntade. En annan 
medlem, Piednoir, skriver att han har träffat en kvinna som hade sju kunder om dagen. 
That's absolutely fucking sick and probably only made 325-350kr per customer Yuck! Han skriver att 
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han anmälde till polisen och berättar om en kompis som på egen hand försökte befria en 
kvinna men blev misshandlad av hallickarna. 

Signaturen Bull6 ansluter till tråden och skriver: Ja man har ju stött på ett och annat fall där 
man undrar. Tex många tjejer i samma lägenhet, eller att när man bokar kommer till en lägenhet man 
varit i innan med en annan tjej . Så att det finns nån sorts organisation bakom tror jag i många fall. Typ 
lägenhetsförmedling till skyhöga priser. Och dom gångerna man frågat om saker innan som tex owo och 
tjejen fattar ingenting när man säger att det har vi kommit överens om. Då är det nog någon annan som 
svarat på sms åt henne. En medlem svarar att han har haft liknande upplevelser men inte 
fått en känsla av att det handlat om trafficking, utan att det varit en agentur som ordnat 
med bokningar och lägenhet. 

I slutet av tråden skriver trådstartaren att han har fått information från 18 kvinnor som 
har svarat på frågor om trafficking. Enligt svaren är trafficking ovanligt i Sverige, men 
vanligare i andra länder. I de fall kvinnan samarbetar med någon handlar det om så 
kallade agencies som tar 50 procent av intäkterna mot att de ordnar med det praktiska. 
En medlem skriver att han tror att det är lättare att få en mer personlig koppling till en 
helt oberoende eskort. Han frågar sig också hur eskorternas kontrakt ser ut. Förbinder 
de sig att jobba under en viss period eller tjäna in en viss summa pengar? Kan de lämna 
när de vill? Andra medlemmar frågar samma sak, och resten av diskussionen handlar 
om hur självständiga de kvinnor som jobbar för agenturer egentligen är. Frågor som 
aldrig får något riktigt svar. 

Den 7 september 2020 ser signaturen Markku vad han uppfattar som tecken på traffick-
ing. Han skriver: How could you possibly close your eyes seeing so many multiple profiles from same 
advertisers in same city? Today in Växjö? Jönköping? Its a freaking flying circus. Off course gentlemen 
stay out of  this because the background of  this is probably trafficking. Have a look!!!

Administratören för eskortsidan skriver samma dag ett långt, svårbegripligt svar och på-
minner om reglerna som säger att varje annonsör får ha 1 Verified, 1 Unique och flera 
Unverified annonser. Markku svarar:

I certainly know there are rules for everything but when somebody puts out six ads in different phonenum-
bers and you reach the same adress with same prices you ought to get very suspicious. I do! It was kind 
of  a warning to everybody else here to avoid this profile.

En annan sexköpare håller med och skriver att igår fanns sju falska profiler i Linköping, 
med samma tjej. Markku svarar:

Yes fake profiles! Thats the specific word for it, thanks! Everybody should be warned about the "flying 
circus" because if  you look carefully every day there are these fake profiles in a specific town moving along 
with same "girls" having more than four mobiles each.

Kort därefter stängs tråden.
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Moralen och självbilden

När poliser och andra som regelbundet träffar sexköpare får frågan vilka de här män-
nen är brukar de svara att de är som vilka män som helst. De är i alla åldrar, tillhör alla 
socioekonomiska skikt och representerar flera olika yrkesgrupper. Men svaren utesluter 
inte att det kan finnas annat som skiljer gruppen sexköpare från män som inte köper sex. 

I framför allt Forumet förekommer då och då tankar och reflektioner kring den »bransch« 
där sexköparna utövar sin »hobby« och vars grundförutsättningar ibland skaver mot 
såväl den personliga som den samhälleliga moraluppfattningen. Ibland startas längre 
diskussioner kring hur sexköparens mentala hälsa påverkas av att förhålla sig till den 
här branschen. Som när signaturen L___, som kallar sig »D___«, i februari 2017 ställer 
frågan: Hur vet man om mannen gör detta som ett fritt val och mår bra mentalt ändå? Hon fortsätter: 
De flesta jag träffar verkar vara stabila och bra män, men någon enstaka har inte verkat må helt bra. 
Frågan är om vissa män i så fall skulle må dåligt av att träffa mig eller escorter. Eller om de träffar oss 
för att de inte mår bra? 

Ett par timmar senare svarar signaturen Z___: Jag tror absolut att det finns kunder som mår 
dåligt av att köpa sex. Inte minst de som har en i grunden negativ eller föraktfull inställning till såväl 
sexarbete som till sexarbetare men ändå nyttjar deras tjänster. Sen har vi de som inte kan hålla detta med 
sex och kärlek separerat. Då är sexköp en väldigt dålig lösning som säkert påverkar det mentala måendet 
negativt. Finns nog också sådana som i efterhand grämer sig mera över kostnaden för nöjet än glädjer sig 
över en stunds fin utlevelse. Det som brukar kallas stigmatisering gäller till viss del kunder och klienter 
också. Att betala för sexuella tjänster är nog ofta ngt som hålls hemligt för omgivningen. 

En medlem som är sexköpare beskriver hur han under nästan ett år levde i ett sexlöst 
förhållande. Han fortsätter: I samband med en tjänsteresa utomlands passade jag på att besöka 
en bordell. Bordellen och sexet skulle normalt ha ansetts vara så där, men jag minns ändå hur bra jag 
mådde efter besöket. Det var ett välbefinnande i hela kroppen! Signaturen Mr Pitt håller med om 
att det »mentala måendet« påverkas negativt av att leva utan sex. Han övergår sedan 
till att beskriva nackdelarna med alternativet, »gratissex«: … sen så är det väl så att tjejer 
oftast kräver nån typ av förhållande för att man skall få komma till när vi talar om gratissex, det finns 
dock undantag men det är sällsynt och då kanske de inte har just den kroppen som man själv attraheras 
av sexuellt.

Signaturen M___ skriver: Nä, alla sexköpare mår definitivt inte bra. Många känner sig alltför 
ensamma och beklagar sig över ensamhet/närhetsbehov osv. Och att få en Quickfix av köpesex löser ju 
egentligen inte problemet. Sedan finns även flertalet med sexuell osäkerhet eller ett stort bekräftelsebehov. 
För att inte tala om dom porrskadade som inte lärt sig skillnad på (porr)film och verklighet. Signatu-
ren Z___ håller med, och frågar sig hur många sexköpare som är medvetna om att det 
påverkar dem negativt. En medlem som är sexköpare tror att de flesta män som köper 
sex har problem i sin »normala« parrelation. Antingen är man ensamstående, lever i ett »dött« 
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förhållande eller något annnat. En annan sexköpare, signaturen Berkis, skriver: Se'n så finns det 
vi som kanske har haft ett sexlöst förhållande i flera år och efter mycket vånda har träffat en escort. Tagit 
tag i förhållandet, fått sexet hemmavid att funka igen men ändå inte kan släppa äventyret/njutningen med 
att träffa en escort då och då utan att vare sig ekonomin eller(?) förhållandet blir drabbat. En medlem 
svarar: Och du har inga problem med om flickvän/Fru gör samma sak! En annan skriver: Så det 
sexlösa förhållandet berodde bara på dig och blev bättre bara du fick träffa några eskorter och ju mer 
eskorter du träffar så blir det bara bättre hemmavid. Korrekt tolkning?? Sure, det är säkert så.

Något som ständigt återkommer, såväl i specifika trådar som i inspel i andra diskussioner, 
är en vilja att försvara sin »hobby« och förklara varför det är moraliskt försvarbart att 
köpa sex. Ibland jämförs med det sex som utövas utan att det är några pengar inblanda-
de. Här ett inlägg som inte ingår i en diskussionstråd men som refererar till en diskussion 
på ett annat forum: Läste långt ifrån allt men jag fastnade för uttalandet »Det är förnedrande att köpa 
sex.« utan att motivera varför. Har aldrig tänkt på att det skulle vara det. För mig känns det betydligt 
ärligare och därmed mindre förnedrande att betala för sex än att lura en tjej att man tycker om henne 
bara för att få knulla. 

Flera på Forumet är uppmärksamma på när prostitution diskuteras i media och på an-
dra forum. I oktober 2015 tar Sveriges Radios program Filosofiska rummet upp ämnet 
prostitution, något som uppmärksammas av signaturen Per12345 som startar en diskus-
sionstråd: Egentligen vet jag inte om det kommer fram så mycket nytt här. Men det är ett rysligt obehag-
ligt generaliserande av vissa nämda personer. Nyanserat av Petra Östergren dock. Vad tycker du själv? En 
medlem, signaturen Återfallstorsk, ger uttryck för en hållning som är ganska vanlig; att 
sexköpare tillhör kategorin »vanliga människor« och att de som debatterar prostitution 
på ett kritiskt sätt tillhör en elit. Politiker, kulturmarxister, sk, kändisar och andra teoretiker står så 
långt ifrån oss vanliga medborgare att det de säger och gör inte har annat livsvärde än skäggiga damen på 
cirkus. I övrigt är det huvudsakligen prostituerade personer som kommenterar i tråden. 
En sexköpare refererar ett par månader senare till en artikel i Sydsvenska Dagbladet om 
prostitution. Han håller med om slutsatsen att så länge det är svårt för många att få sex 
kommer efterfrågan på köpt sex att finnas kvar. Sedan skriver han att den svenska lagen 
driver ut vanliga Svensson i kriminalitet. 

I diskussionstråden »Vilken anser du vara den starkaste rösten emot sex arbete?« radar 
medlemmarna på Forumet upp de grupper som de anser vara motståndare. Det hand-
lar framför allt om olika slags feminister: extremfeminister, radikalfeminister (begreppet 
startar en debatt som vad »radikalfeminist« egentligen står för). Även kvinnor som inte 
säljer sex, politiker och konservativa pekas ut som motståndare. Precis som i tråden om 
Filosofiska rummet lyfter diskussionen upp debattörer som uttrycker sig välvilligt om 
sexhandel. Den gången var det forskaren Petra Östergren, medan det i den här tråden 
är ledarskribenten Lisa Magnusson som får beröm för att ha försvarat sexarbetarna. 

Det händer att forskare använder forumen för att försöka få kontakt med sexköpare, 
något som möts med stor skepsis. I maj 2018 uppmärksammar en av medlemmarna på 
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Eskortsajten ett sådant närmande: Det har förekommit annonser på sajten på sista tiden med syftet 
att rekrytera deltagare till en vetenskaplig studie. Efter att ha beskrivit svenska universitet som 
infekterade av en »vedervärdig vänsterideologi« och varnat för att syftet med forskning-
en är att dela in människor i grupper av förtryckta och förtryckare uppmanar han andra 
medlemmar att inte delta: Jag rekommenderar att ingen deltar i detta eftersom enda syftet med den 
här sortens studier är att kunna fortsätta att argumentera för att alla män är våldtäktsmän/svin/talli-
baner/etc och kunna använda det på vägen mot det slutgiltiga målet att totalt förstöra den västerländska 
civilisationen i grunden. Signaturen James, som kallar sig Foot lover, instämmer: Precis så är 
det. Också signaturen Stroke Survivor instämmer. Sedan berättar han om en studie av 
en nederländsk forskare där han valde att delta som intervjuperson. Hon var seriös och hade 
verkligen forskning som syfte. Hon menade att Sverige var intressant beroebde på den enorma feminismen 
vi har här och därför är ett annorlunda land. Tja, hon kommer ju från Nederländerna. En trevlig tjej 
och inte ett dugg dömande eller moraliserande. Med FI som influens är det precis det du påpekar som de 
villåstadkomma. Forskning kring det här i politiskt korrekts Sverige. Aldrig. Det är ett beställningsjobb. 
En annan medlem, som haft en konversation med forskaren, invänder och uttrycker tvi-
vel om graden av vetenskaplighet i hennes forskning. Han kallar henne också för politisk 
feministisk aktivist, trots att hon enligt honom var för prostitution. 

Trådstartaren återkommer med ett inlägg där han skriver att ingen annan civilisation än 
västerlandet (han skriver »vänsterlandet« men felskrivningen passerar utan kommentar) 
har mer jämställdhet, mindre rasism och högre levnadsstandard. Och det är enligt dem 
fienden och det som skall rivas ned. Detta är helt obegripligt för mig. »Dem« är postmodernisterna, 
samma grupp som antas vara en del av motståndet mot prostitution. 

I augusti 2020 startar en medlem på Eskortsajten en av många diskussionstrådar där 
någon efterlyser erfarenheter av vissa specifika kvinnor. Den här medlemmen vill ha 
information om två olika kvinnor, och får det också. En medlem skriver: Två bra ungerska 
tjejer. Seriösa. En annan kommenterar deras bilder: Dom ser ju riktigt snygga ut med goa pattar. 
En av kvinnorna svarar och tackar för alla positiva omdömen. Den medlem som beskrev 
dem som två bra ungerska tjejer bekräftar att hon ser ut som i videon och avslutar med: 
Maybe you remember me, Brittany? Bekräftelsen kommer fyra minuter senare: Yes darling I 
remember you :)
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Analys/sammanfattning

Männen som deltar i diskussionerna på forumen refererar ofta till sexköpandet som en 
»hobby«. Hobby som fenomen definieras framför allt utifrån vad den inte är, en del av 
arbetslivet. Men en hobby kan också beskrivas som ett sätt att göra fritiden meningsfull. 
Just den här »hobbyn« kräver två personer för att kunna utövas, och genom att använda 
ordet »hobby« signalerar sexköparen att också den andra parten, kvinnan, ser sexhan-
deln som ett fritidsintresse och inte som ett yrke. 

Det är också så den sexköpande mannens idealbild av kvinnan ser ut; en lättsam, sex-
intresserad kvinna som gladeligen utövar sin »hobby«. Det är med en sådan kvinna i 
sikte som många ger sig ut på nätet på jakt efter någon som för en rimlig summa kan 
tillfredsställa dem. Få av männen är likgiltiga inför den verklighet som ibland gör sig på-
mind, att det inte är så lätt att avgöra vilka kvinnor som säljer sex frivilligt och vilka som 
inte gör det. För att motivera ett fortsatt sexköpande måste »marknaden« delas upp i två 
separata världar, en där hobbyeskorter säljer sex för att få lite extrapengar, en där nästan 
uteslutande utländska kvinnor säljs av hallickar eller människohandlare. 

Vad kan få en man att sluta utöva sin »hobby«? För den som vill verka för att minska 
eller helt få bort prostitutionen borde det vara en av de viktigaste frågorna att ställa sig. 
Utan sexköpare ingen prostitution. Utan prostitution ingen marknad för hallickar och 
människohandlare som säljer kvinnor till sexköpare. 

Att döma av de diskussioner som förs på forumen där sexköpare träffas kan polisens när-
varo verka avskräckande. Visserligen menar någon enstaka sexköpare att böter på upp 
till 50 000 kronor inte är något att bry sig om. Men de flesta ger uttryck för en genuin oro 
när det framkommer att polisen har slagit till i deras närområde. Samtidigt ser många 
med misstro, för att inte säga avsky, på det arbete som polisen utför. Ofta uttrycks avskyn 
i nedlåtande kommentarer om att polisen tydligen inte har något mer angeläget för sig 
än att sätta dit sexköpare. Den »brottslighet« de själva står för beskrivs som oförarglig 
och helt frikopplad från den människohandel som polisen istället borde ägna sig åt. 

På diskussionsforumen förstärks uppfattningen att polisens jakt på sexköpare är feg, 
orättvis och ett slöseri med resurser. Polisen är idag inne och bevakar forumen på jakt 
efter information som kan underlätta deras arbete. Möjligen skulle förståelsen för vad de 
gör och varför bli större om de i större utsträckning berättade vad de gör och varför, och 
vad resultatet blev. Idag förs den informationen ibland ut i media när en tidning eller en 
tv-kanal väljer att rapportera om det. Att mer aktivt få ut informationen till de forum 
där sexköpare träffas skulle kunna vara ett sätt att minska forumens förstärkande effekt 
på rådande uppfattningar och på sikt minska viljan att köpa sex. 

Forumen är även helt befriade från andra aktörer som försvarar sexköpslagen och kan ge 
en annan syn på den »marknad« som sexköparen ser som en arena där han kan utöva 
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sin »hobby«. Trots att forumen är öppna och vem som helst kan registrera sig blir de i 
praktiken slutna rum där de flesta är överens om att sexhandeln är något som i huvud-
sak berikar båda parter. På så sätt blir diskussionen ett återkommande förstärkande av 
de värderingar och moraliska förhållningssätt som legitimerar prostitutionen. Frågan är 
vad som skulle hända om fler personer med andra värderingar skulle registrera sig och 
ge sig in i diskussionen. Skulle den konsensus som nu råder kring sexhandel lösas upp 
eller skulle de ursprungliga medlemmarna sluta sig än mer eller till och med skapa nya, 
mer slutna diskussionsforum?
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Forskning

Forskningen om hur sexköpare resonerar och interagerar i diskussionsforum på internet 
är inte särskilt omfattande, men den finns. Den mest ambitiösa studien är en avhand-
ling publicerad 2014 vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö: 
Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: En svensk »fuckförening«? Som titeln 
antyder handlar det om hur sexköpare och personer i prostitution interagerar på dis-
kussionsforum, i avhandlingen döpta till Loungen, Korridoren och Receptionen. Förfat-
taren, Gabriella Scaramuzzinos, före detta socialarbetare, följde utvecklingen på de tre 
forumen mellan 2009 och 2011. En slutsats var att en stor del av innehållet producera-
des av en liten grupp människor, en annan att de som agerade kände sig stigmatiserade 
av samhället. Såväl prostituerade personer som sexköpare kände sig iakttagna av staten 
men kunde också hjälpa myndigheter att ingripa mot barnprostitution och människo-
handel. De använde forumen bland annat för att komma överens om vilka gemensam-
ma regler som skulle råda i branschen. 

I Det schyssta sexköpet, ett examensarbete vid Stockholms universitet 2017, studerar förfat-
taren hur sexköpande män upprätthåller en positiv hållning till sexköp i ett diskussion-
forum där det finns ett starkt motstånd mot sexköp. Diskussionstråden, med rubriken 
»Varför köper ni sex?«, är hämtad från forumet Flashback. Författaren menar att sexkö-
paren legitimerar sina handlingar genom att framhålla en maskulinitet som ger rätt till 
kvinnans kropp, och framställa kvinnan som ett bruksföremål på en marknad. Samtidigt 
som männen känner sig förorättade på det sexuella planet i relation till kvinnor, ser de 
sexköpet som en välgärning. 

Our Great Hobby är en rapport framtagen av organisationen Chicago Alliance Against 
Sexual Exploitation 2014. Där analyseras inlägg publicerade på diskussionsforumet 
USA Sex Guide i juni till augusti 2010. Forumen beskrivs som en plats där deltagarna 
skapar ett broderskap av män som normaliserar sexköp och stöder varandra i kampen 
mot upplevda hot och motståndare. En jämförelse görs med herrklubbar där det finns 
tydliga regler som aktivt lärs ut och beivras. Att köpa sex blir ett sätt att uttrycka sin 
maskulinitet och genom att ta del av den information som finns på forumen kan sexkö-
paren få en känsla av kontroll, till skillnad från den tid då diskussionsforumen inte fanns 
då sexköparen fick lära sig genom sina egna misstag. Det verkar som att forumen främst 
används av personer som söker information då de flesta som var inne på forumen inte 
var registrerade medlemmar utan var där som besökare. 

Förutom att studera hur sexköpare resonerar och agerar på internet har forskare även 
genomfört intervjustudier där sexköpare berättar varför de köper sex. Sven-Axel Måns-
son, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola, har efter djupintervjuer med sex-
köpare kategoriserat olika motiv till varför män köper sex. Uttråkade familjefadern känner 
sexuell frustration i sin relation och har en föreställning om att det finns vissa typer 
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av sex som man bara kan ha med en prostituerad. Den resande företagaren betraktar sex 
som en förbrukningsvara och bokar in sexmöten som han bokar in möte på jobbet. Den 
framgångsrika maktsökaren har en fantasi om »den smutsiga horan« som förstärker hans 
upphetsning. Sexturisten känner sig hotad i ett samhälle som blir allt mer jämställt och kö-
per sex utomlands där han uppfattar det som att kvinnorna uppskattar honom som den 
man han är.1 Den osäkra motiverar sitt sexköp med blyghet, rädsla, ålder eller något slags 
funktionsnedsättning. Han har svårt att träffa kvinnor och ser den prostituerade kvinnan 
som ett slags trösterska.

I den amerikanska rapporten Comparing Sex Buyers with Men Who Don´t Buy Sex (2011) 
intervjuas 101 män som köper sex och 100 män som inte köper sex. Av svaren framgår 
att även om männen i de två grupperna liknade varandra vad gäller ålder, etnicitet och 
utbildningsnivå så var det mycket som skilde dem åt. Författarna skriver att den vanliga 
uppfattningen att sexköparen är »vem som helst« inte får stöd i de här intervjuerna. 
Sexköparna var i större utsträckning kriminellt belastade, framför allt gällde det brott 
som kan associeras med våld mot kvinnor. Hela 15 procent av sexköparna uppgav att de 
sannolikt skulle våldta en kvinna om de hade en garanti för att ingen skulle få kännedom 
om brottet och om de skulle undkomma straff, medan två procent av männen som inte 
köper sex uppgav samma sak. Sexköparna hade också en annan relation till pornografi. 
De masturberade oftare till pornografi, imiterade oftare pornografi i sina sexuella rela-
tioner och hade oftare fått stora delar av sin sexualundervisning genom pornografin. Ett 
resultat av den höga konsumtionen av porr och sexköp var att de i allt högre utsträckning 
efterfrågade sex med sadomasochistiska inslag samt analsex. 

Sexköparna i studien var väl medvetna om de fysiska och psykologiska skador som kan 
uppstå i samband med prostitution. Det var dock inget som fick dem att avstå från sex-
köp. Däremot kunde de uttrycka ambivalens, skuld och negativa tankar om att köpa sex. 

I forskningsrapporten Comparing Sex Buyers With Men Who Do Not Buy Sex: New Data on Pro-
stitution and Trafficking (Farley, Golding, Schuckman Matthews, Malamuth, Jarrett, 2017), 
beskrivs vad som skiljer män som köper sex med de män som avstår. Bland annat fram-
går att sexköparen är mer benägen att sträva efter tillfälliga, opersonliga sexuella rela-
tioner men har också en högre tendens att använda sig av aggressivt och våldsamt sex, 
även i sina relationer. Sexköpare visar även brister i empati och avhumaniserar kvinnor 
i prostitution.

1   I rapporten Welcome to Sin City har journalisten Joakim Medin på uppdrag av Schyst resande arbetat undercover i Thailand och 
träffat de svenska sexköparna för att beskriva deras efterfrågan på prostitution. Rapporten är en av de första studierna där ett större 
antal svenska män själva får kommentera sitt sexköpande. Medin fortsätter arbeta undercover bland sexköpare och exilsvenskar och 
släppte en reportagebok 2019, Thailandssvenskarna.
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Myter om prostitution

Prostitution har alltid omgärdats av olika myter som florerar i samhället. Nedan är någ-
ra av de vanligaste myterna som anti-traffickingorganisationer och många av dem som 
är utsatta i prostitution möter. 

»Att sälja sex är som vilket annat arbete som helst«

Att beskriva prostitution som »sexarbete« är att dölja det verkliga lidandet och de kränk-
ningar som de flesta utsätts för. I vilket annat yrke skulle det vara accepterat att 60-80 
procent blir utsatta för fysiska, verbala och sexuella övergrepp och att dödligheten är 
10-40 gånger högre än genomsnittet?1

»Prostitution är något frivilligt«

Majoriteten av personer i prostitution befinner sig i en situation av tvång, antingen inre 
tvång/självskadebeteende eller yttre tvång där någon annan står bakom. Många är eko-
nomiskt utsatta och cirka 60 procent har utsatts för övergrepp under sin barndom.2 På 
sexköpsmarknader och bordeller runt om i världen, även de statligt sanktionerade, säljs 
personer som utsätts för trafficking. 

»Rätten över sin egen kropp«

Argumentet anspelar på ett viktigt förhållningssätt för försvarare av mänskliga rättighe-
ter. Problemet när det gäller prostitution är dock att rätten inte ligger hos den som säljer 
sex, i majoriteten av alla sexköp ligger makten och kontrollen hos köparen. Många sex-
köpare uppfattar det inte själva som att de »bara« köper en »tjänst«, till exempel vaginalt 
samlagsex utan att de köper en människa som de kan göra vad de vill med, ha kontroll 
över och ibland även förnedra. Sexköparen betalar för rätten till någon annans kropp.3

1   https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/prostitution_myths_final_ewl.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf
2   http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf
3   Attitudes and social characteristics of  men who buy sex in Scotland. https://psycnet.apa.org/record/2011-06105-001

 https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/prostitution_myths_final_ewl.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf
 http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2011-06105-001
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»Män kan inte hejda sin sexualdrift«

Grundtanken är att om mannen inte får utlopp för sin sexualdrift så sker fler våldtäkter 
och därför måste prostitution finnas. Antagande här är att män drivs av ett okuvligt be-
hov, inte av hjärnan. Mäns sexualdrift beskrivs som ostoppbar, vilket är en kränkning för 
flertalet män som ses som irrationella personer som utför övergrepp utan att förstå eller 
kunna stoppa sig själva. Genom att rättfärdiga prostitution som ett accepterat socialt fe-
nomen i samhället för att stilla mäns påstått ohejdbara sexualdrift »offras« vissa kvinnor 
för mäns tillfredsställelse.

»Sexköp sker mellan samtyckande vuxna  
parter och är en privatsak«

En stor andel av dem som utnyttjas i prostitution och människohandel blev utsatta re-
dan som minderåriga4 och många av de män som köper sex gör det av en yngre kvinna, 
ibland barn under 18 år. Att hävda att sexköp är en privatsak tar inte hänsyn till att 
människor nödvändigtvis inte har samma förhandlingspositioner när det gäller exem-
pelvis social eller ekonomisk ställning. Prostitution bygger på ojämställda och ojämlika 
relationer och exploatering. Det våld som ofta förekommer kan inte göras till en privat-
sak. Samhället måste skydda de mest utsatta människorna.

»Sexköpslagen innebär att prostitution blir  
farligare och måste gå under jord«

Vissa hävdar att den svenska sexköpslagen gör det farligare för personer i prostitution 
eftersom köparen kriminaliseras och sexköp därmed sker på dolda och osäkra platser. 
Det är snarare tvärtom, lagen fungerar som ett skydd för personer i prostitution. De som 
säljer sex kriminaliseras inte och kan därför lättare kontakta polisen och hjälporganisa-
tioner. Prostitution kan inte heller gå under jord och »försvinna«. Om sexköparna kan 
hitta dit, då kan polisen också det. Många anser även att sexköpslagen gjort det lättare 
att lämna prostitution, eftersom det inte är kriminellt att sälja sex.

4   https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking
http://sharedhope.org/wp-content/uploads/2012/09/SHI_National_Report_on_DMST_2009.pdf
https://www.stat-inst.se/contentassets/d0879400bc734a0f9b8d8fea37609bc3/slutrapport-prostitution-och-manniskiohandel-for-sexuel-
la-andamal.pdf ?fbclid=IwAR3oNGxnvB1G8WM7Fhn3Y3odQMMpLdbNGNrONBdOHokjdkmbYLjC1eXlDGU
https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2015/11/Unga_sex_internet_2015_slutlig.pdf ?fbclid=IwAR1a_H5ib13_
Wkz_oouWPeiMZaQockjnZN0vQVKhNmk7qiRZG8fO6zQKchY

Läs mer på www.realstars.eu

https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking
http://sharedhope.org/wp-content/uploads/2012/09/SHI_National_Report_on_DMST_2009.pdf
http://www.realstars.eu
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Vill du sluta köpa sex? 
Hit kan du vända dig om du behöver hjälp:

KAST - Köpare Av Sexuella Tjänster 
KAST vänder sig till de som köper sexuella tjänster, eller de som har funderingar 
kring sexköp. Vi vänder oss även till de som upplever sig ha ett tvångsmässigt 
sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk. Hos KAST erbjuds stöd för att bryta 
destruktiva sexuella beteenden.

Källa: https://www.nmtsverige.se/faq/vilken-hjalp-far-de-som-vill-sluta-kopa-
sexuella-tjanster

Preventell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
En nationell hjälplinje för de som upplever att de tappat kontrollen över sin 
sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd för att 
göra sig själv eller andra illa. 

Källa: http://preventell.se/
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