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Definition

Prostitution Att erbjuda sexuella tjänster mot ersättning



Begrepp

Sexköpslagen gör det sedan 1999 olagligt att köpa 
sexuella tjänster. Det är dock lagligt att sälja.

Koppleri är att förmedla kontakt mellan sexköpare och 
-säljare. Förbjudet i lag åtminstone sedan 1962.

Människohandel eller trafficking är en modern 
benämning på slavhandel och kan ske för många olika 
syften, varav ett är att bemanna bordeller och liknande 
verksamheter.



Debatten
För och emot sexköpslagen

Förespråkarna

Minskar efterfrågan

Signalpolitik

Minskar trafficking till Sverige

Ingen ska kunna ”köpa en människa”

Ansvaret läggs på köparen

Prostitution beror alltid på sociala 
problem

Myten om ”den lyckliga horan”

Motståndarna

Förvärrar situationen för prostituerade

Minskar insyn, sexköp går under jord

Inkräktar på mänskliga rättigheter

Vuxna människor kan göra fria val

”Den lyckliga horan” existerar



Statistik
Källa: Tidskriften Socialpolitik, nr 1 2009

Antal prostituerade

Danmark 5 567

Finland 8 000

Norge 2 564

Sverige 600 (300 gatuprostitution, ca 
250 kvinnor och 50 män på Internet)

Lagstiftning

Danmark 1991 avkriminaliseras 
prostitution.

Finland 2006 förbjudet att köpa sex 
av offer för människohandel.

Norge 2009 förbjudet att köpa men 
inte att sälja sex.

Sverige 1999 förbjudet att köpa men 
inte att sälja sex.

Island 2007 avkriminaliseras 
prostitution. Koppleri förbjuds.
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Statistik
Källa: Ungdomsstyrelsen, rapport 2009

Attityder till sexköp bland unga

1,2 % av tjejerna i gymnasiets årskurs 3 har erbjudit sex mot ersättning

1,7 % av killarna i gymnasiets årskurs 3 har erbjudit sex mot ersättning

43 % av unga (16-24 år) tycker att det är ok att sälja sexuella tjänster

Observation Det går 396 000 elever i gymnasiet. Uppskatta därmed att det går 
drygt 100 000 elever i åk 3. 1,5 % av 100 000 blir 1 500 personer. Och enligt 
socialstyrelsens statistik finns det 600 prostituerade i hela Sverige.
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Just nu

Utvärdering av lagen tillsattes av regeringen i april 2008 
och kommer att presenteras senast 30 april 2010 

CUF vill avskaffa sexköpslagen

LUF Storstockholm vill avskaffa sexköpslagen

LUF har tagit bort det oreserverade stödet för lagen

Samtliga riksdagspartier stödjer lagen



Porr, horor och feminister
Avhandling av Petra Östergren, forskare och feminist

Avhandling om porr 
och prostitution

Fältstudier och 
djupintervjuer

Utmanar synen på 
prostitution



Är sex arbete?
Doktorsavhandling av Susanne Dodillet, idéhistoriker

Doktorsavhandling 
framlagd 2009

Utmanar den svenska 
synen på prostitution 
genom att jämföra med 
Tyskland
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