


2

Första upplagan: 20 000 ex

Utgivningsår: 2011

Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se

Utgivare: 1000 Möjligheter

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se  

Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Tryckeri: Davidsons Tryckeri AB Växjö

ISBN: 978-91-633-8795-1

Materialet är finansierat av Länsstyrelsen i Stockholm



3

Texten är producerad av UMO.

3

Innehåll

Inledning  ......................................................................... 4

Så här tycker vi ................................................................ 5

Lagen ............................................................................... 8

Att skaffa sex mot ersättning ........................................... 9

Att ha sex mot ersättning .............................................. 12

Människohandel för sexuella ändamål .......................... 15

Vanliga frågor om prostitution och människohandel .... 17

Intervju om att köpa eller sälja sex ................................ 24

Berättelser från verkligheten ......................................... 28

Stöd och hjälp ................................................................ 63

Kontakter ....................................................................... 65



4

Vi gillar killar som gillar tjejer, killar som gillar tjejer och 

killar, tjejer som gillar killar, killar som gillar killar, tjejer 

som gillar tjejer, tjejer som gillar killar och tjejer. Och alla 

andra som gillar varandra. Utan att betalning är inblandat 

-  för att det skadar människor vi gillar.

Inledning 

Vi som har gjort den här boken tycker att det är viktigt att vi alla 
funderar och reflekterar kring vad det innebär att skaffa sex mot 
ersättning, och vad det har för konsekvenser både för den som skaffar 
sex och den som har sex mot ersättning. När vi pratar om sex och sex 
mot ersättning så betyder det inte bara slidsex, analsex eller munsex. 

Det kan också handla om att be någon onanera eller onanera åt en. 
Sex mot ersättning kan med ett annat ord kallas för prostitution. Att 
skaffa sex mot ersättning är samma sak som att köpa sex och att ta 
emot ersättning för att ha sex är samma sak som att sälja sex. 
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Vi vet att de allra flesta vill ha frivilligt sex utan ersättning. Och vi 
tycker att sex ska vara ömsesidigt och gratis. Inte bara för att det är 
olagligt att skaffa sex mot ersättning, utan också därför att den som 
har sex mot ersättning ofta far illa. 

Den här boken innehåller berättelser, frågor, svar, myter och intervjuer 
och vi som har gjort den vill att du ska få en chans till att fundera och 
reflektera. Vad händer när man skaffar sex mot ersättning och vilka 
konsekvenser kan det få, både för den som skaffar sex mot ersättning 
och för den som tar emot ersättning för att ha sex?

Så här tycker vi

Ömsesidighet

I den här texten står det ofta att sex ska vara ömsesidigt.  

Men vad betyder det egentligen? Det betyder att sex ska 

ske på lika villkor. Alla som är inblandade ska vara med 

för att de vill det och för att det känns bra. Det ska finnas 

ett samtycke mellan alla och alla ska känna sig bekväma 

med att när som helst börja eller sluta med sexet, och 

respekteras för sina val. Ömsesidigt sex har du när du inte 

skadar någon annan eller dig själv och när det finns en 

”bra-känsla” i kroppen.
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Bra att tänka på 
när det gäller att skaffa sex mot ersättning  

och att ta emot ersättning för sex

>>> ATT SKAFFA SEX MOT ERSÄTTNING GENOM ATT ERBJUDA 
CIGARETTER, JEANS, TÅGBILJETTER ELLER ANDRA SAKER ÄR 
SAMMA SAK SOM ATT KÖPA SEXUELLA TJÄNSTER. DET SPELAR 
ALLTSÅ INGEN ROLL OM DET ÄR SAKER ELLER PENGAR SOM DU 
ERBJUDER. DETTA ÄR OLAGLIGT.

>>> I Sverige är det olagligt att skaffa sex mot ersättning, men det är 
inte olagligt att ha sex mot ersättning. Så ser lagen ut för att det är 
viktigt att visa att det är den som skaffar sex som gör något olagligt 
och att den som säljer sex inte gör det. 

Det ansågs också viktigt att den som säljer sex inte ska betraktas som 
en brottsling. Det ska vara möjligt för den personen att söka stöd om 
han eller hon till exempel mår dåligt eller känner att de vill sluta - utan 
att riskera att åtalas för ett brott.

>>> PERSONER SOM SÄLJER SEX HAR OFTA BLIVIT UTSATTA FÖR 
ÖVERGREPP, VÄXT UPP UNDER TRASSLIGA ELLER BESVÄRLIGA 
FAMILJEFÖRHÅLLANDEN OCH MÅR OFTA DÅLIGT.

>>> De flesta som säljer sex börjar med det när de är runt 14 år. 
Prostitutionsenheten, som möter personer som har sålt sex, säger 
att majoriteten av dessa har mått väldigt dåligt av att ha haft sex mot 
ersättning. Det behöver inte synas utanpå hur dåligt personen mår. 
Många som är utsatta för tvång och utnyttjanden har svårt att berätta 
för andra människor hur det verkligen känns.
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>>> ATT HA SEX MOT ERSÄTTNING ÄR INTE ETT EXTRAKNÄCK 
VILKET SOM HELST. DET KAN BLAND ANNAT INNEBÄRA STÖRRE 
RISKER FÖR VÅLD OCH MÅNGA SOM SÄLJER SEX MÅR DÅLIGT 
BÅDE PSYKISKT OCH FYSISKT.

>>> Bara för att någon får pengar eller saker betyder det oftast inte att 
personen mår bra av att ha sex mot ersättning. Undersökningar visar 
att de ungdomar som säljer sex mår sämre än de som inte gör det.

>>> DET ÄR VIKTIGT ATT TA STÄLLNING MOT SEXKÖP. SEX SKA 
SKE PÅ LIKA VILLKOR OCH VARA ÖMSESIDIGT.

>>> Att öppet våga ta ställning för din åsikt i de här frågorna hjälper 
till att förändra attityderna i samhället och kan påverka människor i 
din närhet så att de låter bli att skaffa sex mot ersättning. 

>>> NÄR ERSÄTTNING FINNS MED I BILDEN SÅ BLIR DET 
OMÖJLIGT MED ÖMSESIDIGHET.

>>> Den som betalar får automatiskt makt över den person som han 
eller hon köper. Det gör att det inte längre går att mötas på lika villkor. 
Ömsesidighet blir omöjligt.

Sex och relationer kan vara kul, spännande, roligt, 
pirrigt och härligt och det ska alltid vara på dina 
egna villkor och utan tvång och utan ersättning 

i form av saker eller pengar.  
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Att skaffa sig sex genom att ge pengar eller saker är olagligt i Sverige 
och kan ge fängelse! 

Att skaffa sig sex genom att ge pengar eller saker är olagligt i Sverige 
och kan ge böter eller fängelse! De flesta som har sålt sex har farit illa 
av det. Ingen människa ska behöva säljas eller köpas för att få pengar 
eller annan ersättning, bekräftelse eller för att dämpa sin ångest. 

Ingen människa ska behöva använda sex mot ersättning som ett sätt 
att fly från destruktivitet, tomhet eller utsatthet. Tyvärr är det så det 
ser ut för de flesta som någon gång har tagit emot ersättning för att 
ha sex. Därför är risken stor att du skadar en annan människa om du 
skaffar sex mot ersättning.

Att använda olika tjuvknep för att få sex, till exempel genom att ljuga, 
tjata eller övertala, är inget bra sätt och det gör ofta att sexet inte blir 
ömsesidigt. I värsta fall är det ett steg mot att börja skaffa sex mot 
ersättning. 

Om du också tycker att det är fel att någon kan köpa en annan 
människa, glöm inte att berätta för andra hur du tycker. Ju fler vi är 
desto större är chansen att andra ändrar attityd!

Lagen
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Att skaffa sex 
mot ersättning

Sex ska kännas bra för alla som är med. Det kan sägas vara bra sex om 
de som har sex har det för att det är skönt och för att de vill. Inte för 
att någon måste. Att ge någon pengar, droger, sovplats eller annat för 
sex innebär att man betalar för sex och det är förbjudet.

Det är ett brott att skaffa sex genom att ge någon form av ersättning 
till den eller de man har sex med. Ersättning kan vara pengar, men 
det kan också vara sånt som att ge någon sovplats, mat, kläder, 
laddade mobilkort, droger eller smycken. Eller att göra en tjänst, som 
att ordna ett jobb. Om sån här eller liknande ersättning är inblandad 
handlar det enligt lagen om att man köper sex, och det kan även 
kallas prostitution.
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VAD ÄR PROSTITUTION? 
Prostitution är när sex är något som köps och säljs mellan två eller 
flera personer. Skaffar man sig till exempel smeksex, munsex, samlag 
eller analsex genom att betala något för det så gör man något 
olagligt. Det är även straffbart att betala för sex åt någon annan.      
  
Den som köper sex kan få betala böter eller sitta i fängelse. Även om 
den som lovat ersättning luras eller låter bli att betala efter sexet, så 
räknas det som något förbjudet som kan straffas. 
  
Man kan åtalas och dömas i Sverige för att ha köpt sex i ett annat 
land, om det är olagligt även i det landet. Utnyttjar man någon under 
15 år kan man dömas i Sverige oavsett vad lagen i det andra landet 
säger.

VEM KÖPER SEX OCH HUR?
Det går inte att se utanpå vem som köper sex. Ibland finns idéer om 
att personer som köper sex är konstiga män som kör runt i sin bil för 
att hitta kvinnor som säljer sex på gatan. 

Men direktkontakt på gatan är inte det vanligaste sättet att träffas 
för att köpa och sälja sex. Det vanligaste är att kontakterna tas via 
mobiltelefon eller på internet, genom kontaktannonser, chattar eller 
communityn. 

Kontakterna kanske inte har handlat om att köpa eller sälja sex från 
början utan kommer in på ämnet så småningom. På nätet kan det 
vara enklare att fråga efter något som man kanske aldrig skulle fråga 
en person ansikte mot ansikte.
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De som köper sex kan vara både unga och vuxna, personer med 
mycket eller lite pengar och med olika bakgrunder och som lever på 
olika sätt. Ibland känner den som säljer och den som köper varandra, 
ibland inte. Men prostitution handlar oftast om män som köper sex 
av kvinnor.

STÖD
Man kan känna och tänka på olika sätt om sina sexköp. En del tycker 
inte att det är något problem. Andra mår dåligt. Kanske känns det 
jobbigt att veta att man har sex med någon som inte skulle vara med 
på det om man inte betalade. Man kanske har något annat problem i 
sitt liv som får en att köpa sex, som problem med relationer eller något 
annat. Det kan också vara jobbigt att veta att man gör något olagligt. 
  
Om man vill så kan man ta kontakt med experter som hjälper en att 
reda ut vad som är problemen och att sluta. Det kan till exempel vara 
genom en ungdomsmottagning, socialtjänsten eller någon av KAST-
verksamheterna som socialtjänsterna har i Stockholm, Göteborg och 
Malmö.
  
Oavsett hur man känner och vad man tycker är rätt och fel, så är det 
viktigt att komma ihåg att det är olagligt och straffbart att köpa sex.

Ordförklaring

KAST 
Står för Köpare Av Sexuella Tjänster och är en verksamhet 
hos socialtjänsterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Hos KAST kan man få råd och stöd för att sluta köpa sex.  
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Sex ska kännas bra för alla som är med. Det gäller alltid och överallt. 
Man har rätt till sin egen kropp, och det är förbjudet för andra att 
använda den kroppen sexuellt genom att ge en pengar, mat, sovplats 
eller annan ersättning. Det finns hjälp för den som har sex mot 
ersättning och vill sluta med det.

Det är olagligt och straffbart att skaffa sex mot ersättning, men inte 
att ta emot ersättning. Ersättning kan vara pengar, men det kan också 
vara sånt som att ge någon sovplats, mat, kläder, laddade mobilkort, 
droger eller smycken. Eller att göra någon typ av tjänst, som att ordna 
ett jobb. Har man sex med någon mot sån ersättning så köper den 
eller de personerna sex enligt lagen, och man själv säljer alltså sex.

VAD ÄR PROSTITUTION?
Prostitution är när sex är något som köps och säljs mellan två eller 
flera personer. Och det är alltså den som köper sex som gör något 
olagligt och kan straffas med böter eller fängelse. Även om köparen 
luras och inte betalar så räknas det som om sex har köpts. Sexet som 
är olagligt att köpa kan vara smeksex, munsex, samlag eller analsex. 

Om någon annan påverkar en att sälja sex, till exempel genom att 
övertala, ge adresser eller skjutsa en kan man vara utsatt för ett brott 
som heter koppleri.

Att ha sex mot 
ersättning



1313

Texten och illustrationen är producerade av UMO.

VEM SÄLJER SEX OCH HUR?
Det går inte att se utanpå vem som säljer sex. Ibland finns idéer om att 
de som säljer sex är drogmissbrukande kvinnor som träffar konstiga 
män på gatan. Så kan det vara, men det är vanligare att kontakter för 
sexköp tas på internet eller mobiltelefon. 

Det finns både vuxna och unga som säljer sex. Statistik visar att det 
är få ungdomar som säljer sex mot ersättning och det kan vara både 
killar och tjejer som säljer sex. Ibland känner den som säljer och den 
som köper varandra, ibland inte. Men prostitution handlar oftast om 
män som köper sex av kvinnor.

Ofta säljs sex inomhus, till exempel i lägenheter eller på hotell. 
Kontakterna för att sälja sex tas ofta via mobiltelefon eller på internet, 
genom kontaktannonser, chattar och communityn. Kontakterna 
kanske inte har handlat om att köpa eller sälja sex från början utan 
kommer in på ämnet så småningom. På nätet kan det vara enklare 
att fråga efter något som man kanske aldrig skulle fråga en person 
ansikte mot ansikte.

Ett exempel på hur det kan börja utan tankar på att sälja sex, är att 
man börjar klä av sig eller göra något sexuella framför en webbkamera 
och får något för det, och att stegen sen blir mindre och mindre till att 
faktiskt träffa någon och ha sex mot ersättning.
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DET KAN KÄNNAS OLIKA ATT SÄLJA SEX
Det kan kännas olika att sälja sex. En erfarenhet från de som arbetar 
med att ge stöd till personer som säljer sex är att tankarna är olika 
beroende på om man håller på att sälja sex eller om man har slutat. 

Bland de som håller på finns det både de som säger att det inte är 
några problem och de som säger att de mår dåligt. Många som har 
slutat säger att de mådde dåligt men att de inte kunde se det förrän 
de hade slutat sälja sex.  
  
En anledning till att sälja sex kan vara att man behöver pengar. En 
annan kan vara att man vill känna att någon tycker om ens kropp och 
att man är bra på något. Ibland mår man dåligt och att sälja sex gör att 
man inte behöver tänka så mycket på sina andra problem. 

Oavsett om man i stunden upplever att man mår bra eller dåligt av att 
sälja sex så kan det innebära stora risker. Om man har otur kan man 
hamna i en situation där man utsätts för våld eller hot. 

STÖD
Man kan få hjälp med att reda ut varför man säljer sex och med 
att sluta om man vill. Det kan vara genom en ungdomsmottagning, 
socialtjänsten eller någon av prostitutionsenheterna som social-
tjänsterna har i Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Det som kallas människohandel eller ”human trafficking” är ett brott 
som innebär att någon blir tvingad eller lurad till att utnyttjas av andra. 
Till exempel utnyttjad sexuellt eller att jobba hårt, för att andra ska 
tjäna på det. Människohandel kan ske inom ett land eller innebära 
att man åker från ett land till ett annat. Både barn och vuxna kan 
utsättas. Anledningen till att människohandel finns är att det finns en 
efterfrågan, alltså personer som vill betala för att få sexuella tjänster.
 
Människohandel är olagligt eftersom alla människor i världen ska vara 
fria att bestämma över sina egna liv. Straffet för människohandel är 
fängelse i minst två år. 

ENLIGT LAGEN ÄR DET MÄNNISKOHANDEL 
OM FÖLJANDE DELAR FINNS MED:   

- Såna handlingar som att ta kontakt för att värva, lova 
att ordna jobb åt, transportera, överföra och ta emot 
människor, och att ordna ställen att bo eller vara på. Det 

kan vara olika personer som sköter olika delar.

- Att detta sker på olämpliga eller oschyssta sätt. Det 
kan till exempel vara att man blir lurad, tvingad eller 
kidnappad. Någon kan luras om att de ska ordna ett jobb. 
Kanske vet man att det handlar om sex men blir lurad vad 
gäller villkoren; till exempel hur mycket man ska tjäna, hur 

Människohandel 
för sexuella 

ändamål
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mycket frihet man har och att man ska få ha kontroll över 
vilka man har sex med. 

Någon kan också utnyttja att man befinner sig i en utsatt 
situation och behöver pengar eller droger. Eller att man 
inte förstår situationen, på grund av en intellektuell 
funktionsnedsättning. Om man är under 18 år är lagen 

strängare.

- Att det finns ett syfte att utnyttja en. Det betyder till 
exempel att någon annan planerar att man ska ha sex 
med eller jobba för andra, oftast för att tjäna pengar. Det 
räcker att syftet finns, och kan vara brottsligt även om 

man till slut inte blir utnyttjad.   

 

Det är ofta svårt att ta sig ur människohandel. Människohandlare 
brukar kontrollera, skrämma, hota och använda våld. Kanske görs 
man beroende av en eller flera personer för att de hjälper en och 
ordnar sånt som resor, mat, droger och någonstans att bo. Ofta 
påstås man ha skulder att betala av. Eller så blir man hotad och vågar 
inte kontakta polisen.
 
Om man är utsatt för människohandel kan man få hjälp. Man kan 
börja med att ringa en hjälptelefon där man får vara anonym. På en 
kvinnojour kan de hjälpa en med sånt som skyddat boende. Det finns 
även webbplatser med information och där man kan anmäla om man 
själv eller någon annan har utsatts. 
 
Om man ger någon ersättning för sex eller låter någon annan ordna 
så att man får sex, kan man bidra till människohandel. Det gäller både 
i Sverige och i andra länder. Det går inte att se om någon är utsatt för 
människohandel, och människohandlarna försöker ofta få det att se 
ut som att någon säljer sex frivilligt. Många av de som säljer sex mår 
dåligt på något sätt.    
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Det finns många myter kring vad prostitution är och vem som skaffar 
sex mot ersättning och vem som säljer sex. De är just myter för att de 
inte stämmer. Här har vi delat med oss av de allra vanligaste frågorna 
och missuppfattningarna som vi möter. 

ÄR INTE EN PROSTITUERAD EN KVINNA PÅ GATAN SOM SÄLJER 
SIG FÖR PENGAR? Precis som att den som köper sex kan vara vem 
som helst så går det inte heller att se på någon om han eller hon säljer 
sex. Den som säljer sex kan vara både en tjej eller en kille. Det kan ske 
på gatan, på internet, i skolan, på hotell, i barer och i andra forum. 
Och det handlar inte bara om pengar. Det är även olagligt att erbjuda 
annan ersättning såsom saker eller tjänster. Till exempel cigaretter, 
jeans, alkohol, resor och andra saker. 

Det är alltså lika olagligt att ge någon en väska för att få ha sex som att 
ge någon pengar . Sex mot ersättning är samma sak som prostitution. 
Att bjuda på något är självklart inte olagligt eller fel. Men om syftet 
är att försöka få ligga med någon är risken stor att du närmar dig det 
som i lagen betraktas som sexköp. 

Vanliga 
frågor om 

prostitution och 
människohandel
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Att köpa och att försöka köpa sex är alltid olagligt. Vare sig den man 
köper av gör det en enstaka gång eller regelbundet. Att köpa sex eller 
att försöka köpa sex kan ge fängelsestraff!

MEN PROSTITUTION ÄR JU VÄRLDENS ÄLDSTA YRKE, DET HAR 
JU ALLTID FUNNITS? Vi tycker inte att prostitution är ett yrke 
eftersom ingen människa ska behöva ha sex mot ersättning i form av 
pengar eller saker, bekräftelse eller för att dämpa sin ångest. Ingen 
människa ska behöva använda sex mot ersättning som ett sätt att fly 
från destruktivitet, tomhet eller utsatthet. 

Även om man skulle säga att det är ett 
yrke så är det väl snarare jordbrukaren, 
jägaren och barnmorskan som är de 
äldsta yrkena. Bara för att något ”alltid” 
har funnits betyder inte det att det är 
någonting bra. Slaveri, mord och vissa 
sjukdomar har också alltid funnits, men 
de vill vi ju inte sluta bekämpa.

MEN FINNS INTE DEN LYCKLIGA 
HORAN DÅ? Den lyckliga horan är en 
bild av prostituerade som lyfts fram 
framförallt i media, t.ex. i filmen Pretty 
Woman. Denna bild gör att många 
har missuppfattat hur personer som 
säljer sex egentligen mår och hur det 
egentligen går till. Ofta lyfts enstaka fall 
fram i tidningar där personen berättar 
att han eller hon älskar att ha sex mot 
ersättning och mår jättebra av det. 
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Det är viktigt att komma ihåg att fakta och kunskap pekar på att dessa 
personer är undantag och att majoriteten far illa. Bland de som har 
slutat att ha sex mot ersättning berättar de flesta att de mådde dåligt 
under tiden som de gjorde det men att de hade svårt att se eller prata 
om det då. 

MEN SKA MAN INTE FÅ VÄLJA SJÄLV, MAN HAR JU ETT FRITT 
VAL? Det är lätt att tro att man alltid har ett fritt val, men i själva 
verket finns det många olika saker som kan påverka vår valfrihet. När 
det gäller ”valet” att ha sex mot ersättning så måste man komma ihåg 
några saker; internationella undersökningar visar att majoriteten av 
de som säljer sex har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn 
och en undersökning som gjordes i Sverige förra året visar att nästan 
80% av de ungdomar som hade erfarenhet av sex mot ersättning 
hade varit utsatta för andra sexuella övergrepp innan de sålde sex. 

Den vanligaste åldern då de flesta börjar ta emot ersättning för att ha 
sex är dessutom 14 år. Det kan finnas många olika anledningar till att 
man börjar ta emot ersättning för att ha sex men har man väl börjat 
kan det vara mycket svårt att ta sig ur det. 

MEN DE SOM KÖPER SEX ÄR JU BARA ENSTÖRINGAR, ÄCKLIGA 
GAMLA GUBBAR? Vad vi hittills har sett i olika undersökningar är att 
de flesta som köper sex är män - även de som köper sex av andra män 
och killar. Det finns även kvinnor som köper sex och de som säljer sex 
kan vara både killar och tjejer. Bland unga är det ungefär lika vanligt 
att killar och tjejer säljer sex. 

En vanlig missuppfattning är att killar har en så stark sexlust att de 
måste köpa sex, eller att de till och med skulle våldta någon om de 
inte fick sex. Här är det viktigt att komma ihåg två saker: dels att killar 
inte har större sexlust än tjejer och dels att uppfattningen att män 
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och killar inte skulle kunna kontrollera sin lust absolut inte stämmer. 
Undersökningar visar också att den vanligaste sexköparen har både 
partner, barn och jobb - och är alltså varken ensam eller verkar 
konstig.

MEN DE SOM INTE KAN FÅ SEX NÅGON ANNANSTANS DÅ? Att 
ha sex med andra är ingen rättighet, men alla ska ha rätt till en egen 
sexualitet. Självklart ska de som vill få ha sex med varandra, men det 
ska ske på lika villkor och vara ömsesidigt.

ATT HA SEX MOT ERSÄTTNING EN ELLER TVÅ GÅNGER TAR MAN 
INTE SKADA AV. DET ÄR INTE SAMMA SAK SOM ATT GÖRA DET 
MASSOR AV GÅNGER. Man kanske kan tro att om man bara ”testat” 
att ha sex mot ersättning några få gånger av olika anledningar så är 
det inte så allvarligt och att det inte går att jämföra med de som har 
sålt sex massor av gånger. Det har dock visat sig att även de som bara 
sålt sex en gång mår väldigt dåligt av detta och att det kan påverka 
dem under lång tid framöver. 
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Många berättar att när de sålt sex har de varit tvungna att ”stänga av” 
sig själva och kontakten till kroppen. En konsekvens av detta kan vara 
att det privata sexlivet blir förstört eftersom man stänger av sin kropp 
och känner olust. Man kan också ha ”tappat” bort vad man tycker är 
lustfyllt. En skillnad kan däremot vara att det kan vara lättare att sig ur 
prostitution om man inte sålt sex så många gånger. 

ÄR DET INTE STOR SKILLNAD PÅ ATT KÖPA SEX AV NÅGON SOM 
ÄR UTSATT FÖR MÄNNISKOHANDEL OCH EN SVENSK SOM 
SÄLJER SEX? Även svenskar kan bli utsatta för människohandel. 
En del i människohandeln är lurade att tro att de ska få arbeta, 
t.ex. som städare, barnflickor, dansare eller liknande. Andra vet om 
att de förväntas ha sex mot ersättning, men de får inte veta vilka 
omständigheterna kommer att bli. De blir lurade. 

I båda fallen handlar det om att köpa en människa, vilket alltid är 
fel. Både människohandelsoffer och andra som säljer sex kan ha 
utnyttjats i sin utsatthet och båda kan ha blivit lurade in i det.

MEN DE SOM SÄLJER SEX SÄGER JU ATT DE VILL? Hela idén med 
att ha sex mot ersättning går ut på att det ska verka som om att den 
som säljer sex vill ha sex med den som köper. Oavsett om en person 
är utsatt för människohandel eller inte, så är det inte säkert att den 
personen kommer att säga att den är tvingad eller mår dåligt. 

Därför går det inte att veta vad personen egentligen känner. Dessutom 
handlar det väldigt sällan om sex för den som säljer. Det kan tvärtom 
vara så att den som säljer sex upplever att han eller hon saknar en 
egen sexualitet. Det kan också vara så att den som t.ex. säljer sex till 
killar egentligen är lesbisk och kanske inte alls tycker om att ha sex 
med män. 



22

JAG ÄR EMOT MÄNNISKOHANDEL, MEN PROSTITUTION ÄR JU 
EN ANNAN SAK? Prostitution och människohandel hänger ihop. 
Man kan inte välja att ha en laglig sexhandel och tro att man ska 
slippa människohandeln. Om vi har ett samhälle där det är lagligt och 
okej att köpa sex så är det klart att människohandlaren kommer att 
skicka sina offer dit han eller hon vet att det finns en efterfrågan och 
där det är lagligt att köpa sex. 

Risken är dessutom stor att den som köper sex inte ser skillnad på, 
eller kanske till och med kommer att strunta i att personen de köper 
sex av är människohandlad. Det finns även undersökningar som 
visar att det svenska förbudet mot sexköp är effektivt vad gäller att 
motverka människohandel i Sverige.
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VARFÖR ÄR DET BARA KÖPAREN SOM SKA STRAFFAS, MAN 
ÄR VÄL TVÅ? I många fall är man faktiskt fler än två, t.ex. är kanske 
en bordellägare, en hallick eller en människohandlare inblandad. 
Men om vi för tillfället utgår ifrån att de bara är två så tycker man 
i Sverige att det är köparen som begår den felaktiga handlingen och 
är själva orsaken till att sexhandeln existerar - därför har man valt att 
kriminalisera endast köparen.

Dessutom så är den enda personen vars handling som man för det 
mesta kan vara helt säker på har skett utan tvång eller andra olagliga 
metoder, köparen. Den som tar emot ersättning för att ha sex mår 
ofta dåligt och kan ibland vilja ha stöd för att ta sig ur sin situation. 

Om det hade varit kriminellt att ha sex mot ersättning så hade det 
därför blivit ännu svårare att söka stöd och att sluta med att ta emot 
ersättning för att ha sex. Det är viktigt att komma ihåg att aldrig 
klandra den som säljer sex. 

Sex kan vara många olika saker. 
Men varför ska det vara en vara? Många som har sex mot 
ersättning gör det därför att de mår dåligt. Och alla som 
skaffar sex mot ersättning bryter mot lagen. Sex ska vara 

frivilligt och ömsesidigt.
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Texten är producerad av UMO.

Patrik Cederlöf har jobbat med frågor om sexköp och människohandel 
i mer än tio år. Han började som socialsekreterare och har sen jobbat 
inom ungdomsjouren, polisen och länsstyrelsen. I sitt jobb har han 
träffat många som säljer sex, både unga och vuxna. 

UMO bad Patrik berätta om vanliga idéer som finns om att köpa eller 
sälja sex, och om vad hans erfarenheter av dem är. 

KAN DET VARA OKEJ ATT KÖPA SEX? - Nej. Sex är ingen rättighet. 
Om man ger någon saker eller gör tjänster för att få sex, gör man 
något fel. Sex ska varje person ha för att de vill och väljer det själva. 
Att betala för sex är fel, jag tycker att det är risigt.  

 - Man ska veta att det inte är något frivilligt att sälja sex. De som 
gör det är personer som inte har haft det så väldigt bra. Det är min 
erfarenhet. 

 - Betalning för sex behöver inte vara pengar, utan kan vara saker, 
kläder, mat, någonstans att bo. När det inte är pengar inblandat 
utan blir ett sorts utbyte av tjänster, kanske inte alla tänker att det 
är sexköp. Det kan vara svårt att själv förstå att man faktiskt betalar 
någon för sex. 

Intervju om 
att köpa eller 

sälja sex
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Texten är producerad av UMO.

VILKA KÖPER SEX? - En vanlig föreställning är att det bara är 
medelålders eller äldre män som besöker bordeller eller träffar tjejer 
som säljer sex på gatan. Men det stämmer inte, det är personer i 
olika åldrar och med olika erfarenheter, olika mycket pengar och olika 
status.  

ÄR DET OKEJ ATT BETALA FÖR SEX UTOMLANDS? - Nej, det är 
aldrig okej att betala någon för sex. Även om man är någonstans 
där det är tillåtet eller där många gör det. Kanske tänker man att 
det inte gör någon skillnad om man själv gör det, att det ändå finns 
många andra köpare. Men man gör fel om man betalar för en annan 
människas kropp.  

MEN VARFÖR GÖR MÅNGA DET? - Ett stort problem är att det är 
svårt att sätta sig in i hur människor har det. Och att det är lätt att 
bestämma sig för att tro att saker och ting är frivilligt. På en del ställen 
är det dessutom som ett skådespel och verkar inte alls handla om 
affärer. Man kan bli uppraggad av den man sen betalar för sex. 

KAN MAN SE OM NÅGON ÄR UTSATT FÖR MÄNNISKOHANDEL? 
 - Många tror det. Men nej, man kan inte se om någon är utsatt för 
människohandel. Det kan vara tjejer och killar som ser ut som vem 
som helst, som pratar svenska eller engelska, har snygga kläder och 
ser lyckliga ut. Det ser alltså ofta frivilligt ut utåt. Människohandlare 
vet hur köparna vill att det ska se ut, och är duktiga på att få det att 
se ut så.

 - Den som är utsatt för människohandel kan vara kontrollerad 
på många olika sätt, till exempel genom hot som handlar om 
familjemedlemmar, eller att man har skulder att betala av. På så sätt 
tvingas de bete sig precis som människohandlarna vill. Det behöver 
alltså inte vara en person som är inlåst eller utsatt får våld, som 
många tror. 
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Texten är producerad av UMO.

KAN MÄNNISKOHANDEL VARA FRIVILLIGT? - Jag har sett mycket 
när det gäller människohandel. Jag vet att de som utsätts kan veta 
vad det handlar om men göra det ändå, för att det faktiskt inte finns 
så många alternativ. Man låter någon annan ordna en resa för att 
sälja sex i ett annat land, för att det kanske är enda sättet för familjen 
att överleva. Men det betyder inte att det är frivilligt. Samtycke spelar 
förresten ingen roll; även om en person går med på att utnyttjas kan 
det räknas som människohandel och alltså vara brottsligt. 

 - Man ska veta att människohandlare ofta är personer som också 
sysslar med andra brott, som narkotikahandel, våldsbrott, ekonomisk 
brottslighet och vapenhandel. Om man betalar för sex finns alltså en 
risk att man bidrar till organiserad brottslighet. 

KAN MAN TRIVAS MED ATT SÄLJA SEX? - Jag har haft längre 
kontakter med många som sålt sex. Ingen av dem har sagt att det 
varit bra för dem. De har mått dåligt efteråt, och för många har det 
påverkat senare nära relationer. 

 - Jag tror säkert att det kan kännas okej och finnas fördelar i början. 
Det kan vara en skön känsla att till exempel få sällskap, bli uppskattad 
för något eller bli uppvaktad. Kanske har man haft svårt att träffa 
partners och inte haft så många vänner. Men efter ett tag brukar man 
inte själv kunna sätta gränser eller bestämma över situationer, eller 
börja må dåligt av andra anledningar. 

Den eller de man träffar brukar förr eller senare tappa respekt och 
det kan leda till att man blir behandlad illa och att personen låter 
andra utnyttja en.    

 - Det finns förstås undantag. Men jag vill säga att man alltid är i en 
utsatt situation om man säljer sex, och det har alltid varit farligt. 
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Texten är producerad av UMO.

KAN DET VARA SOM ”ETT VANLIGT JOBB” ATT SÄLJA SEX?  - 
Nej, det är inget ”vanligt jobb” att sälja sex. Jag vet att det finns såna 
föreställningar, eller att det är ett lätt sätt att tjäna mycket pengar. 
Och så finns det idéer om typ en callgirl i USA, en tjej som kör en 
snygg bil, väljer vem hon träffar och tjänar mycket pengar. Men det 
där stämmer inte, utan oftast är det personer som inte har några 
andra alternativ och som mår dåligt. 

Många är beroende av andra personer och utnyttjas därför. En del 
är utsatta för människohandel. Man använder ju det mest privata 
man har, sin egen kropp och sin själ. Det här gäller även i länder där 
prostitution är tillåtet. 

 - Många vill tro att personer som säljer sex har valt det själva, att 
de inte alls mår dåligt eller är tvingade. Det här vet hallikar och 
människohandlare om, och därför ser de till att det verkar frivilligt. 
Jag vet att även en del personer som säljer sex kan tänka på det som 
frivilligt, men i efterhand förstår att det inte var det.  

Om man har sex för att få något, tycker jag att man ska fråga sig själv 
om det är värt det. Det man gör kan aldrig bli ogjort, det är minnen 
man har med sig hela livet. 
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Texten är producerad av UMO.

Här har vi samlat tio berättelser från verkligheten. Vissa är tagna 
direkt ur verkligheten med verkliga personer involverade och andra 
är sammansatta berättelser ur olika människoöden som är framtagna 
för att spegla hur det vanligtvis ser ut när det köps och säljs sex.

”Jag tänkte inte på  
mig som prostituerad”

Jag minns inte första gången. Det var någon gång när jag var runt 
12 eller 13 år. Jag var förmodligen full och sög av någon kille för lite 
pengar eller sprit. Tänkte inte så mycket på det. Ibland strippade jag 
på fester, men det var bara ”en kul grej”.

Jag visste att jag var bra på att få killar kåta på mig. Visst, de såg mig 
som en slampa, men jag visste också att de ville ha mig. Jag tyckte 
om det, fick bekräftelse. Men jag kunde inte berätta för andra. Mina 
vänner visste inte om vad jag gjorde och jag var bra på att ljuga.

Berättelser från 
verkligheten

UMO bad Ellen, som haft sex 

mot ersättning, att skriva 

ner sina erfarenheter. Det 

här är hennes berättelse: 
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Texten är producerad av UMO.

YNGRE MÄN BYTTES UT MOT ÄLDRE
Det fortsatte med någons morbrors svartklubb, inte någon cool 
svartklubb i innerstan utan en ganska sunkig källarklubb. Unga tjejer 
dansade och äldre män tittade på.

Nu byttes de unga killarna i min ålder ut mot äldre män. Jag strippade 
och lät dem ha sex med mig. Jag fick betalt och intalade mig själv att 
jag älskade det jag höll på med, att jag bara gjorde något som jag var 
riktigt bra på. Att jag skulle vara prostituerad eller hora var inget jag 
tänkte på. Så såg jag inte på mig själv. Jag gjorde ju något bra. Det var 
struligt hemma och detta gav mig en känsla av att jag kunde ta hand 
om mig själv. Jag tjänade mina egna pengar.

När jag var 14-15 år började jag festa mer och ta droger oftare. Jag 
vet inte om jag sålde mig för att ha råd med droger, eller om jag tog 
droger för att kunna sälja mig. Jag var ofta rädd, men drogerna och 
bristen på respekt för mig själv gjorde mig totalt likgiltig till allt som 
hände. Männen kunde vara aggressiva. Ibland blev de våldsamma 
och det hände att jag blev våldtagen och att de inte betalade.

INTE LIKGILTIG FRÅN BÖRJAN
Jag var inte likgiltig från början. Första gångerna var jag så arg. 
Men när jag pratade med männen som jobbade på klubben där jag 
dansade så sa de bara att en hora inte kan bli våldtagen.

Det var efter en sån stökig kväll jag träffade Frank. Han tog med mig 
hem och plåstrade om mig. Han var förbannad på de på klubben 
som inte tog hand om sina tjejer. Han lovade att han kunde skydda 
mig, hålla mig trygg. Vi skulle göra varandra ”tjänster”. Så jag gick 
inte tillbaka till klubben utan började ”jobba” för honom istället. Han 
fixade kunder till mig och han hade olika lägenheter där vi kunde vara.
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Jag var i femtonårsåldern och såg inte äldre ut än jag var. Det var det 
som många män gillade. Jag hade inte lärt mig om min egen sexualitet 
innan männen utnyttjade mig för sin. Min kropp var inte min längre. 
Jag gjorde skillnad på mig själv och min kropp för att överleva. 

Men minnen lagras i kroppen, den minns mer än hjärnan.Även om jag 
intalade mig att jag gillade det jag höll på med mådde jag fruktansvärt 
dåligt. Jag slutade gå till skolan, tappade kontakten med många av 
mina vänner och det var svårt att hålla koll på alla lögner. Jag levde 
ett dubbelliv. Ingen från mitt vanliga liv visste någonting om klubben 
eller Frank.

NÄR SKULLE JAG KOMMA IFRÅN HELVETET?
Jag var hos Frank några gånger i veckan, ibland mitt på dagen och 
ibland hela nätter eller helger. Vi var några tjejer där. Jag var nog den 
yngsta av oss, men ingen var nog äldre än tjugo. Det tog inte lång tid 
innan Frank också blev aggressiv, våldsam och krävde mer och mer. 
Jag tror att han till och med fick mer betalt av männen om de fick lov 
att vara lite ”hårdhänta” med oss tjejer. Han tog hand om alla pengar 
och betalade oss i stället med sprit, droger och ”beskydd” som han 
sa. 

Där var jag från och till i tre år. Jag slutade tro att jag någonsin skulle 
komma ifrån Frank och helvetet. Jag började tro på honom när han sa 
att det enda jag var var en hora och att jag inte var värd något utom 
för honom. Jag var hans, tillhörde honom. 

Jag har alltid varit självständig och stark men nu var jag beroende. Jag 
var tyst för att jag var rädd, det hände att jag försökte ta mig därifrån, 
men han hade kontroll och hittade mig, hotade mig och så var jag 
tillbaka.
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JAG BÖRJADE ETT NYTT LIV
Frank var tungt kriminell, han åkte fast för något som inte hade med 
tjejerna i hans lägenhet att göra. Han fick ett långt fängelsestraff. 
När jag hörde om det stack jag från stan, jag var självständig igen 
och försökte få kontroll över mitt liv. Började på en skola, träffade 
nya vänner. Men jag hade många djupa sår. Jag bytte liv och pratade 
aldrig med någon om min historia, jag hade alltid ögon i nacken, var 
alltid redo att fly.

Det gick fem, sex år innan jag hörde ifrån Frank igen, jag var tillbaka 
i min gamla stad när han ringde min mobil. Jag vägrade att hamna i 
hans våld igen, packade min väska och flydde från allt en gång till.

MIN KROPP ÄR MIN
Denna gång fick jag genom en kvinnojour kontakt med en organisation 
som heter PRIS, Prostituerades Rätt/Revange I Samhället. De hjälpte 
mig att få plats på ett skyddat boende för kvinnor. Därifrån byggde 
jag upp mitt liv.
  
Nu är jag trött på att vara rädd och tyst. Jag pratade med de andra i 
PRIS och några vänner. Och så började jag skriva detta. I dag är jag 
25 år. Jag är drogfri och jag säljer inte min kropp – och jag är fri från 
Frank och männen som utnyttjade mig. Men jag har många ärr och 
sår. 

Ständigt är jag beredd att fly om det skulle behövas och det är jobbigt 
att gå runt med den känslan. Jag får hjälp att förstå och att läka. Nu 
vet jag att min kropp är min och att ingen kan äga mig. Och att det 
som hände mig inte var mitt fel utan att jag blev utnyttjad.
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Fundera:

? Vad tror du hade behövts för att Ellen i berättelsen 
skulle slippa hamna i den här situationen från början?

? Varför tror du Ellen försöker intala sig att hon gillade 
det hon höll på med trots att hon mådde så dåligt?

? Varför tror du att Frank och andra män som Ellen 
skriver om valde att utnyttja henne och köpa sex av 
henne? 

Hen *

Hen = Ett könsneutralt personligt pronomen istället för 
hon eller han. Det kan tex användas av vissa transpersoner 
eller om man helt enkelt inte vill sätta en ”könsetikett” på 

någon.

Att vara transperson kan innebära massor av olika saker. 
Till exempel kanske du ibland vill uppfattas som kille och 
ibland som tjej. Du kanske har ett könsorgan som inte 
passar in med hur du känner dig i övrigt. Du kanske känner 
dig som en kille men uppfattas som tjej av andra. Eller så 
kanske du inte känner sig som varken kille eller tjej eller 
så vill du inte behöva definiera dig alls efter kategorierna 
kille/tjej. Det är bara du som bestämmer om du vill 

identifiera dig som en transperson.

* = I berättelsen på sidan 42 nämns ordet hen,här kan du läsa om vad det betyder
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Alle, 15 år 

Alle är 15 år gammal. Han bor i en liten svensk stad och för ungefär 
fyra år sedan började han fundera mycket över varför han inte riktigt 
kände sig som de andra i klassen. Hans killkompisar hade börjat skaffa 
flickvänner, ”riktiga sådana” och inte bara sådana som man frågade 
chans på i mellanstadiet. Istället hade Alle börjat känna sig mer och 
mer intresserad av killar, fast inga i klassen då direkt. Men han kände 
och märkte att det var killar han var attraherad av. 

När han tänker efter har han nog alltid känt så ända sedan han var 
liten. Det där med att fråga chans på tjejer gjorde han ju mest för att 
alla andra gjorde så. Egentligen hade han nog velat fråga chans på 
någon annan men det kändes lite läskigt eftersom ingen annan gjorde 
det. Ju mer han tänker på det desto mer önskar han att han hade 
någon som han kunde prata med om alla tankar som han har. Men 
han känner inte att han vill ta upp det med några av sina killkompisar. 
De drar ofta bögskämt och använder bög som ett skällsord så Alle 
känner sig inte alls bekväm med att prata med någon utav dem. 

En kväll så googlar han efter forum för homosexuella på nätet. På ett 
community får han kontakt med en äldre kille, Juan, som han kan 
snacka med och som tipsar honom om massa andra ställen på nätet 
där han inte längre behöver känna sig så annorlunda som han gjort 
hela tiden i skolan. Alle blir jätteglad över att han äntligen har hittat 
någon som han kan prata med och efter ett tag så frågar Juan om 
Alle inte ska ta och komma och hälsa på honom i Stockholm. Juan 
erbjuder sig att betala för tågbiljetten.

Alle, som blir jätteglad över förslaget åker ner till Stockholm. Han 
och Juan börjar ses ofta och gå på fester där Alle träffar mycket folk 
som upplevt samma sak som honom själv. Han trivs jättebra i Juans 



34

sällskap och ser upp till honom och känner att han är lite som en 
fadersgestalt. Med Juan kan han prata om allt det han aldrig kunnat 
prata om med sin egen pappa. Juan är schysst mot honom och ger 
honom saker, kläder, sprit och massa annat. Efter ett tag får Alle också 
nyckeln till hans lägenhet. 

De gånger han sover över 
hos Juan har de sex, något 
som händer lite oftare än 
han själv skulle vilja. Men 
han känner att han är skyldig 
Juan det eftersom han ju har 
hjälpt honom så mycket. På 
något sätt så tycker Alle att 
det känns lite som om de har 

en underförstådd överenskommelse; Juan ger Alle massa saker, tar 
med honom på massa fester och finns alltid där när Alle behöver 
honom. I gengäld så är Alle där för Juan så fort han vill ha sex.  
 
Det pågår rätt så länge men efter ungefär ett år så träffar Alle en kille 
i sin egen ålder. Han och Juan börjar bråka och sen hörs de aldrig mer 
av igen. Ibland tänker Alle tillbaka på tiden med Juan med blandade 
känslor av både tacksamhet och skuld och på något sätt känner han 
alltid lite obehag när han tänker på alla de gånger han hade sex med 
Juan fast han egentligen inte ville. 

Fundera

? Vad har hänt här? Är det som Juan gjort olagligt?
? Varför tror du att Alle kände sig tvungen att ha sex 
med Juan?
? Varför tror du att Juan köpte massa saker till Alle?

På nåt sätt  
tycker Alle att  
det känns lite  
som om de har  

en underförstådd 
överenskommelse 
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Paulinas berättelse

Hej!

Det är fortfarande svårt att ta in ibland, det som hände,  
allt som följde och det som är nu. Jag våldtogs av min 

pojkvän och såldes till olika män. Vanliga män med familjer, 
med vanliga jobb, alla med olika önskningar och begär. 

Jag visste ju att sånt hände men inte att det just skulle hända  
mig. Kanske trodde jag att jag var skyddad, av en fin uppväxt, 

bra föräldrar och många vänner. Nu vet jag att det kan hända vem 
som helst, de som har det svårt men även en vanlig tjej som jag. 

Jag har alltid varit en stark person, någon som sa  
ifrån och som haft bra relationer till killar och pojkvänner.  
Kanske var det en utmaning i sig för honom. Det var för tio 

 år sedan jag mötte mannen som jag först trodde kunde 
vara mannen i mitt liv. Jag var då 22 och han var 33. 

Vi träffades på nätet och under två veckor hade vi mycket  
kontakt, flera gånger per dag. Vi pratade i telefon, messade och 
mailade. Det kändes jättebra, jag tror till och med att jag blev 

förälskad i den man jag målade upp framför mig.  
Eller den man vi målade upp tillsammans.  

Efter två veckors kontakt bestämde vi oss för att ses. Jag  
åkte dit och han mötte upp mig. Det var något som slog mig 

direkt, jag mötte inte mannen som mitt inre redan var förälskat 
i. Det var något över honom, hans stil, hans vällackade sportbil 

och känslan. Men jag var uppväxt med att inte döma någon efter 
utseende och mitt hjärta kände ju för mannen jag trodde han var.
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Vi kramades, satte oss i bilen och han tog av sig sin jacka  
och ”råkade” visa en kniv i innerfickan. En varningsklocka ringde, 
oron satte in. Jag kände mig redan där vilsen, fast i ett grepp som 
skulle bli svårt att ta mig ur. Resan vi sedan gjorde ökade oron och 
rädslan. Jag fick höra om hans farliga släkt och hans maffiavänner. 

Den dagen började helvetet, han var svartsjuk,  
manipulerande, kontrollerade allt, hotade och isolerade mig mer 
och mer från omvärlden. Till slut var han den enda jag träffade. 

Den enda som sa att jag var fin eller hemsk. Det var oftast de 
dåliga sakerna jag fick höra. Jag skämdes något oerhört över 

att jag inte förstått, och över att jag inte lämnade honom. 

Jag mådde illa över de övergrepp han utsatte mig för.  
Det var förnedrande och ren tortyr, jag var rädd för mitt 

liv varje dag. Jag blev en annan person, detta blev vardag 
för mig, normalt. Jag kände mig hjärntvättad.

Jag kunde inte tro att någon var så hemsk mot någon  
annan; dels att han våldtog mig men även att han bjöd in 
andra män. Han som ena stunden var jättesvartsjuk njöt i 

andra stunden av att andra män förnedrade mig. Ibland var 
han själv med, ibland satt han bredvid och onanerade. Jag 
fick aldrig träffa dem själva, han ville vara säker på att jag 
inte smet och att jag led. Men hur skulle jag våga smita?

Det låter självklart och enkelt nu men då fanns han överallt  
och jag ville inte få det värre, ville inte dö. Det var som i en hemsk 
dröm där jag sade nej på alla olika sätt, för att sedan bli helt tyst 
och ge upp kampen om mitt liv, om mig själv. Ibland var männen 
två, ibland var de sju, ibland filmade de och ibland ville de fota. 
Jag fanns och finns därute i datavärlden. Det får mig att må illa.
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Jag levde inte i verkligheten, jag sköt bort den, jag levde 
inte alls. Var tvungen att förtränga för att leva. Männen har 

jag idag en annan bild av än för många år sedan när jag 
trodde att sånt här inte händer en vanlig tjej som mig. 

De var vanliga män, familjefäder, gifta, singlar, chefer,  
vanliga arbetare. Det fanns alla sorter. Jag kan tänka på dem ibland 

och inse att de visste att jag inte ville men de valde att inte se...
att blunda och bara tänka på sina sjuka fantasier och viljor.

 
Övergreppen upphörde, jag blev gravid. Detta fick  

mig att kämpa mig ur detta helvete. Min dotter räddade  
mitt liv. Hon föddes, jag förträngde allt det hemska. Allt  
för länge, allt för väl. Masken jag bar blev min bästa vän. 

Jag visste att jag kunde berätta både för vänner och familj  
men jag skämdes och den största orsaken var att jag inte ville 

göra dem ledsna, jag ville inte låta honom förstöra för dem också. 
Så jag knep igen medans klumpen i bröstet växte och växte. 

Det går inte att fly, det vet jag nu. Det tog fyra år tills jag  
vågade anmäla. Jag hade försökt innan men mött en poliskvinna 

som fattade noll. Då fanns jag på nätet, med hemsida, bilder 
 och filmer. Skulden och skammen blev ännu värre. Ingen 

kommer tro mig, ingen förstår, precis som han sa. 

När jag 2005 anmälde hade han utsatt fler. Jag och en kvinna till 
gick igenom rättegången tillsammans. Det var fruktansvärt jobbigt 

och kränkande men nu i efterhand är jag glad att jag gjorde det. 

Det var en bearbetning att vara tvungen att prata om det ingen 
lyckats få ur mig tidigare. Jag hade stöd av en underbar manlig polis 
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och mitt målsägandebiträde. Domen på 14 år för koppleri och grova 
våldtäkter var början på mitt nya liv. Sedan dess har mycket hänt. Jag 
har kämpat mot samhället många gånger, jag har lärt mig en hel del 
och byggt upp mig själv igen. Det har varit tufft många gånger men 

idag är jag stolt över mig själv, jag känner mig stark och hel igen. 

Jag vågar be om hjälp, visa mig svag och tillåter de  
mörka dagarna att få komma. Idag är jag gift, har två barn, hus 
och hund. Det känns på ett sätt långt borta men ändå finns det 
nära. Jag såg slutet men jag överlevde. Jag lyckades se bakom 
allt hat, jag har gått igenom och lämnat många av de känslor 

jag känt bakom mig och fokuserar på nuet och det jag har. 

Det är svårt, det bästa jag har är ett resultat av det värsta  
jag upplevt - min dotter. Det som hände mig går inte att få ogjort, 
nu har jag själv ett ansvar. Att vända det hemska. Det tycker jag 
att jag har gjort, jag har bearbetat och återuppbyggt mig själv. 

Jag startade Novahuset för andra som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. Såren och sorgen kommer alltid finnas i mig men 

de svider inte lika mycket längre. Ärren får jag leva med. 

Han och de andra männen ska inte få förstöra fler år av mitt liv, 
de har redan fått för många. De är de inte värda! Det som än idag 
smärtar mest är att det drabbar mina barn, de påverkas trots att 
de inte varit där. Det är frustrerande och jag känner mig maktlös.

Jag vill säga till er alla därute som varit utsatta, tro 
på er själva, ta hjälp av andra för NI är viktiga och 

värdefulla och skulden och skammen hör inte hemma 
hos er. Ge aldrig upp! Ni är värda så mycket mer!

                              Kram Paulina
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Fundera

? Varför tror du att mannen i berättelsen betedde sig så 
här mot Paulina?

? Varför tror du att det tog så lång tid innan Paulina 
anmälde?

? Hur tror du man går vidare efter att ha varit med om 
något sånt här?

Thailandsresan 

Det var ju på något sätt en obligatorisk grej. Alla som hade varit i 
Thailand hade gjort det. Vissa sa att ”hon” varit den bästa de haft. 
Det kändes inte som någon stor grej, helt enkelt. Jag åkte i juni, två 
månader efter att jag och Agnes hade gjort slut. Eller rättare sagt, 
två månader efter att Agnes dumpat mig. Vi hade varit tillsammans 
i nästan tre år, men det tog mig inte lång tid innan jag hittade någon 
annan. 

Jag hade alltid haft lätt för att hitta tjejer, de drogs till mig på något 
vis. Utseendet var väl en stor del och så charmen. Det hade alltid varit 
så. Vi var fyra grabbar som drog ner. Vi hade jobbat på ett lager under 
sommaren och skulle spendera lönerna på en jordenruntresa. Först 
åkte vi runt i en del länder i Europa, sedan ut i den riktiga världen. 
USA, Japan, Kina. Det var härligt! 
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Vi var ute i nästan tre månader, och Thailand var sista stoppet. Allting 
flöt på bra, kvällarna var grymma med mycket festande och mycket 
brudar. Vi stannade i staden Pattaya i nästan två veckor, och vår sista 
kväll innan det var dags att börja röra sig hemåt tänkte vi satsa på 
stort. Vi beställde in skumpa och drack massor innan vi gick till en 
klubb som var känd för sina vilda fester. 

Stället var perfekt, kvällen var perfekt. Men det funkade inte riktigt 
som grabbarna hemma hade beskrivit det. Det klättrade inga tjejer 
som ville ha pengar för sex på mig, jag fick själv hitta någon. Det var 
emellertid ingen svår uppgift, jag frågade bartendern var jag kunde 
hitta en tjej för kvällen, och han pekade ut ett tjejgäng längst nere i 
hörnet. 
 
Jag funderade aldrig särskilt 
mycket över vem hon var. Var hon 
kom ifrån. Hur hon hade det. Jag 
funderade lite över vad hon skulle 
göra med pengarna jag skulle 
betala henne med, men inte mer 
än så. Jag fattade ju inte ens vad 
hon sa, förutom de få ord hon 
kunde på engelska. Jag var sjutton, 
hon var inte äldre. 

Vi gick till mitt hotellrum när festen var slut. Hotellet var billigt, maten 
var billig, champagnen var billig, bruden var billig. Var även jag billig? 
Det märktes att hon var erfaren. Killarna hemma hade rätt, de var ju 
bra i det här landet. Hon kunde sin grej, så att säga. Direkt efter stack 
hon. Hon pekade på min plånbok, tog sina pengar och stack. Hon såg 
inte så glad ut när hon gick. Och jag kunde inte fatta varför. Jag hade 
ju bara hjälpt henne så att hon kunde försörja sig. Hon fick till och 
med lite mer än hon begärde. 

Hon såg inte 
så glad ut när 
hon gick. Och 
jag kunde inte 
fatta varför.
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Jag vet inte om det var för att rena mitt samvete eller bara för att jag 
ville visa att jag hade pengar. Men det jag gjorde var ju egentligen bra, 
nu kunde hon ju handla mat till sina ungar, om hon nu hade några. 
Eller handla kläder, eller vad hon nu gjorde med alla pengar hon 
tjänade. Jag hade ju bara hjälpt henne, egentligen.

Det kändes som en ”kul grej” då. Billiga pengar för bra sex. Något alla 
skulle göra. Vad skulle grabbarna hemma ha sagt om jag kom hem 
och sa att jag inte köpt en hora i Thailand? Men riktigt så bra kändes 
det inte efteråt som jag hade trott att det skulle göra.

Fundera

? Varför tror du att det inte kändes så bra som han hade 
trott att det skulle göra?

? Tror du han hade köpt sex om det inte var ”nåt som 
alla gjorde”?

? Tror du att han verkligen hjälpte den thailändska 
tjejen? Och varför tror du i så fall hon inte såg särskilt 
glad ut när hon fick pengarna och gick?
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Dejtingsajten

Allting kändes så mycket bättre på nätet. Där kunde jag visa vem jag 
var egentligen, utan att behöva tänka på att de kunde se hur ful jag 
var. Jag kunde ta fram sidor jag knappt visste fanns, och jag kunde 
släppa loss. Jag hade många kontakter på internet, på olika sidor. Det 
var egentligen bara en slump att jag hamnade på dejtingsidor också, 
det var en länk som jag råkade klicka på någonstans. 

Jag hade aldrig tänkt på dejtingsajter, jag visste ju att jag då skulle 
behöva träffa dom i verkligheten också. Men jag hamnade där ändå, 
och det tog inte lång tid innan folk började fråga om jag ville träffas, 
gå på en dejt. I början var jag väldigt tveksam. Då skulle jag ju behöva 
visa mitt riktiga, mobbade, osäkra jag. Jag skulle inte längre ha en 
skärm att gömma mig bakom. 

Men när Monica började skriva 
var det annorlunda. Vi träffades 
på dejtingsajten, och snackade 
sedan på MSN under flera veckor. 
När hon frågade om jag ville träffas 
tvekade jag inte, trots att hon var 
över trettio, och alltså mycket 
äldre än mig. Men hon hade ju 
varit så snäll mot mig på nätet, och 
hon var så trygg på något sätt. 

Vi träffades första gången på ett café. Hon bjöd på kaffe och vi satt 
och pratade i flera timmar. Hon ville veta allt om mig! Jag hade aldrig 
känt mig så intressant förut. Till slut berättade jag till och med att jag 
var mobbad, att jag alltid kände mig fel och ful, och att jag skämdes 
för mina kläder. Hon lyssnade och verkade så snäll. Att vi skulle ses en 
andra gång kändes som en självklarhet. 

En dag  
föreslog hon  

att vi skulle ligga 
med varandra och 

som tack skulle 
vi gå och shoppa 

dagen efter.
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Vi sågs på en bar, rätt nära där hon bodde. Hon bjöd på rödvin, och 
beställde in en till flaska när vi druckit upp den första. Det var lika 
trevligt som första gången, och jag kände mig riktigt lycklig. Det 
kändes som att hon verkligen tyckte om mig. När vi kom ut från stället 
kände jag att benen vinglade lite, men jag var så glad. Hon sa att jag 
var hennes favorit - att hon inte träffat någon som mig tidigare. 

Det kändes på något vis rätt när jag svarade ja till att följa med henne 
hem. Jag förstod vad som skulle hända, och tänkte att hon nog var 
rätt person att göra det med första gången. Sexet var lite klumpigt, 
men det kändes bra ändå. Vi fortsatte att prata på MSN och ses men 
efter ett tag fick jag kontakt med andra personer på nätet som var 
mer i min ålder med samma intressen så efter ett tag kände jag att 
Monica nog inte var någon som jag ville satsa på. 

Ett par månader senare fick jag kontakt med Fia på samma dejtingsajt 
där jag träffat Monica. Fia var perfekt! Det tog inte lång tid innan vi 
började ses ”på riktigt”, och jag märkte att hon gillade mig för den jag 
var. Hon var ungefär lika gammal som jag var, världens snällaste och 
sötaste. Jag blev snabbt kär i henne, och när vi dejtat ett tag blev vi 
tillsammans. Men Monica och jag hade fortfarande kontakt på nätet, 
och det kändes inte schysst mot Fia. 
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Jag försökte verkligen sluta prata med Monica, men hon var på något 
sätt en trygghet, och så fort jag var ledsen så lyckades hon muntra 
upp mig. Hon föreslog ofta att vi skulle ses, men jag sa nej varje gång. 
Men en dag föreslog hon att vi skulle ligga med varandra, och som 
tack skulle vi gå och shoppa dagen efter. Jag tänkte att ”det skulle ju 
kanske vara bra med nya kläder, Fia blir mer intresserad om jag klär 
mig snyggt”. Och dessutom kan de i klassen inte klaga på att jag har 
fula kläder. 

Själva sexet kändes lite konstigt, jag ville ju egentligen inte, det var 
ju mest för det som skulle komma efter. Men det var i alla fall lite 
mindre klumpigt än förra gången. Monica fortsatte att ringa, och jag 
fortsatte att åka hem till henne. Men varje gång kände jag mig mer 
och mer värdelös, och mindre och mindre speciell och uppskattad. 
Men shoppingen efteråt kändes bra. 

Efter ett tag föreslog Monica att jag skulle träffa några av hennes 
”vänner”. Jag fick inte ligga med Monica längre, utan bara med 
hennes ”vänner” och ”kontakter” som hon ringde dit. Vissa betalade 
med pengar, andra med saker. För pengarna handlade jag saker som 
jag visste att jag inte behövde. Pengarna kändes smutsiga, och jag 
kände mig också smutsig. 

Det som hade känts så spännande och bra i början med Monica, 
kändes bara äckligt nu. Men ändå blev jag kvar där, det kändes som 
att det var det enda jag hade kvar. Fia gjorde slut när jag inte längre 
kunde förklara var jag var någonstans om dagarna, och varifrån alla 
pengar kom. Men det var inte bara Fia som undrade och tyckte att 
saker och ting var konstiga, mina föräldrar började misstänka något. 
Jag tror att det var för att jag alltid var trött och nedstämd. 
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Det var speciellt pappa som frågade frågor. Var har du varit? Hur mår 
du egentligen? Ibland tyckte jag att det var jobbigt, men egentligen 
ville jag bara gråta och skrika och berätta alltihopa. Skyddas. En dag 
när jag kom hem satt pappa lugn och stilla i köket, och jag kände att 
något hänt. Han hade hittat min telefon och läst sms:en från Monica. 
Jag trodde att han skulle vara förbannad, att han skulle skrika och 
hata mig. Men han sa att vi skulle lösa det här tillsammans och att 
han skulle hjälpa mig om jag bara berättade allting. 

När jag väl börjat berätta rann allting ur mig och vi pratade länge. 
Pappa fick mig att polisanmäla kvinnorna, och Monica, och han 
hjälpte mig också att hitta stöd och hjälp så att jag skulle må bättre. 
Det är svårt att tänka tillbaka på att Monica fick mig att sälja mig själv, 
men jag försöker varje dag på att se tillbaka på detta, och glädjas över 
att jag inte är där längre. 

Fundera

? Varför tror du att personen i berättelsen bara köper 
saker som hen* egentligen inte behöver?

? Varför tror du att hen* i berättelsen fortsätter att 
träffa Monica och hennes kontakter?

? Vad tänker du om Monicas beteende? 

* = Se faktaruta, sidan 32 
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Till salu

Jag växte upp i ett hem som var rätt så strängt. Jag fick inte göra så 
mycket saker och jag bråkade väldigt mycket med min pappa. Jag 
kände mig väldigt ensam och längtade tills den dag jag skulle slippa 
bo hemma. När jag var 12 år skaffade jag ett konto på ett community.

Jag har alltid tyckt mycket om fotboll och på sajten skrev jag om mitt 
favoritlag Arsenal. Efter ett tag fick jag kontakt med en kille som hette 
Peter. Han sa att han var 21 år gammal, på min profil stod det redan 
att jag var 12. Vi började chatta, och skicka mejl till varandra och vi 
hade kontakt kanske en gång i veckan. 

Det kändes bra att få prata med någon och det gjorde att det kändes 
lite mindre jobbigt med allt hemma. Sen när jag fyllt 13 så började vi 
ha telefonkontakt. Peter var trevlig och snäll. Han lät i och för sig lite 
äldre än 21 men jag tyckte om honom. Peter tyckte också om fotboll 
så vi pratade en del om det. Överhuvudtaget var det mest Peter som 
pratade. 

Efter ett tag började vi prata om att vi skulle gifta oss så fort jag fyllt 
18 år, först på skoj men sen mer och mer på allvar. Ett år gick och den 
sommaren så tog Peter in på ett hotell där jag bodde och vi träffades 
där. Det kändes lite konstigt och vi hade sex mest för att jag inte ville 
göra Peter besviken. Några månader senare träffades vi igen och efter 
ytterligare någon månad hyrde han en lägenhet i närheten av mig. 

Efter ett tag förlovade vi oss. Jag var då 14 år och vi hade sex rätt så 
ofta. Jag ville oftast inte men jag var så rädd för att Peter skulle bli 
arg om jag sa nej. Det märktes nog på mig rätt så ofta att jag inte 
ville. Jag hade ju liksom bara Peter så därför kändes det så viktigt 
att inte göra honom besviken. Jag bodde på alla möjliga ställen med 
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Peter. Ibland i en husvagn, någon gång i en källare och ibland i någon 
annans lägenhet.  När det hade pågått ett tag så hade socialtjänsten 
börjat undra vad som egentligen hände med mig och var jag höll hus. 
Jag var ju sällan i skolan och sällan hemma. Till slut placerade de mig 
på ett ungdomshem. Men det var hemskt där, jag kände ingen och 
det kändes otryggt. Så jag rymde därifrån och träffade Peter igen. 

Han kändes liksom som den enda vuxna som jag kunde vara med men 
samtidigt var jag hela tiden rädd för att han skulle bli arg och besviken 
på mig. Både Peter och en kompis till honom betalade mig ibland 
för att jag skulle skicka nakenbilder till dem. Peter fyllde ofta på mitt 
kontantkort. Det kändes lite konstigt men det fanns verkligen inget 
annat sätt för mig att få pengar. 

Rätt så ofta umgicks vi med Peters kompis Anders. Alla hemska 
händelser flyter ihop när jag tänker på de nu så här i efterhand men 
det var Anders som bland annat våldtog mig en gång medan Peter 
filmade och fotade. Efter ett tag föreslog Peter att jag skulle sälja sex 
till andra. Jag sa att jag inte tyckte om det men han tyckte att jag 
kunde pröva och jag gjorde det för hans skull.  

Vi åkte till Malmö där en kille tog 
bilder och la upp på en hemsida 
och Peter bestämde vad jag skulle 
sälja för ”tjänster”. Han som 
tagit bilderna bestämde priserna 
och Peter bokade alla resor och 
sånt och sa hur jag skulle svara 
i mobiltelefonen när det ringde 
kunder. Han bestämde vilka jag 
skulle säga ja till och satt alltid 
bredvid när de ringde och då skulle 

Jag hade ju 
liksom bara Peter 
så därför kändes 

det så viktigt 
att inte göra 

honom besviken.
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jag också ha på högtalarfunktionen så han kunde lyssna. Han fanns 
alltid med i något angränsande rum på hotellet eller i lägenheten när 
jag träffade någon kund och jag skulle ha på högtalarfunktionen på 
min mobil så han kunde höra vad som hände. 

Jag kommer inte ihåg hur många jag såldes till men det blir nog kanske 
fler än hundra män när jag tänker efter. Det kunde vara allt mellan 2-5 
män per dag. Jag var hela tiden rädd för att Peter skulle bli arg på mig 
om jag inte gjorde som han sa. Det var Peter som tog alla pengar, han 
som tog bilderna ville också ha pengar och jag fick behålla lite ibland 
så att det räckte till kanske en hamburgare eller nåt.  

Jag fick prata med mina vänner på nätet och han hjälpte mig med 
att klara av skolan - ibland fick jag åka dit själv. Men Peter hade all 
kontroll över pengarna och det var han som fixade så att vi hade 
någonstans att vara och bo. Jag vet att både Peter och Anders sparade 
massa bilder på mig tillsammans med massa annat material som de 
hade på barn och ungdomar som gjorde massa sexuella grejer. Jag 
tror också att de höll på att bygga en ny hemsida där de skulle ragga 
massa nya kunder som jag skulle träffa. 



49

Jag skämdes hela tiden för allting och berättade det inte för någon. 
Det kändes som om Peter var mitt enda alternativ och även fast jag 
sa att jag inte ville eller tyckte om det vi höll på med så ville jag inte 
prata om det för mycket eftersom jag var så orolig för att han skulle 
bli arg. Jag hade sett honom arg några gånger och vid några tillfällen 
hade han slagit mig och knuffat in mig i en vägg och jag var livrädd för 
att han skulle slå igen. 

Efter en lång tid som kändes som en evighet så berättade jag till 
slut lite om vad som hänt för min bästa kompis. Jag orkade inte gå 
omkring och bära på det själv längre. Hon gjorde en polisanmälan 
och efter det följde massor av förhör med polisen och två rättegångar 
som var väldigt jobbiga. 

Idag sitter i alla fall både Peter och Anders i fängelse. Peter fick sex 
år och sex månaders fängelse för bland annat medhjälp till våldtäkt, 
grovt koppleri och barnpornografibrott. Anders fick fyra års fängelse 
för våldtäkt, barnpornografibrott och medhjälp till grovt koppleri. 

Fundera

? Varför tror du att flickan fortsatte att träffa Peter?

? Varför tror du att Peter, Anders och alla andra som 
köpte sex av flickan gjorde det här? 

? Vad tror du hade hänt om flickan inte vågat berätta 
för sin kompis och kompisen inte hade polisanmält? 
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Affärsresan

Thomas är 35 år gammal. Han är gift och har precis fått sitt andra 
barn med sin fru Helen och de har varit tillsammans i nio år. Thomas 
arbetar på ett företag som även har verksamhet i Tyskland. Därför är 
det rätt så vanligt att han och hans kolleger åker dit på tjänsteresa. 

När Thomas bara hade jobbat på företaget i några månader så var det 
dags att åka iväg till Köln i Tyskland. Redan innan de åker iväg skämtar 
hans kolleger rätt mycket om hur kul det ska bli och vad man kan få 
för belöning efter en lång dags arbete nere i Tyskland. Thomas förstår 
rätt snabbt att kollegerna syftar på att besöka bordeller. 

Redan första kvällen i Tyskland 
så tar kollegerna med honom till 
en bordell. Thomas har aldrig 
tidigare köpt sex, varken i Sverige 
eller utomlands. Men efter en kort 
stund inne på bordellen tycker 
Thomas att det känns rätt naturligt 
att befinna sig på en plats där man 
kan betala någon för att de ska ha 
sex med en. Snart går alla hans 
kolleger iväg med varsin kvinna, även de som Thomas vet har fasta 
förhållanden hemma i Sverige, och efter ett tag gör Thomas det också. 

Besöken på bordellen upprepas nästan varje kväll under tjänsteresan. 
Men när de kommer tillbaka till Sverige så är det ingen som pratar 
om det. Thomas tänker att det verkar helt normalt att ha sex med 
prostituerade i Tyskland, han tycker att det var en lite kul grej. Det 
kändes också rätt så skönt att det var han som liksom hade makten 
och kunde bestämma vad som gällde. 

Besöken på 
bordellen upprepas 
nästan varje kväll 

under tjänsteresan. 
När de kommer 

tillbaka till Sverige 
så är det ingen som 

pratar om det. 
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Thomas har lite svårt att sätta fingret på varför han tyckte att det 
kändes bra men han tänker inte så mycket mer på det. Till Helen 
säger han bara att det blev många sena kvällar och att det var mycket 
jobb på tjänsteresan. 

Thomas börjar fundera på att köpa sex även i Sverige. Till slut börjar 
han ta kontakt med kvinnor som säljer sex i Sverige via nätet. Han 
tycker att de som säljer sex på nätet verkar må bra och ser fräscha ut. 
Han är lite frustrerad över att han tycker att det är dyrt att köpa sex 
i Sverige. 

Ibland träffar Thomas kvinnor 
som inte pratar så bra svenska, 
han vill helst inte tänka så 
mycket på varför de är i 
Sverige och säljer sex och han 
frågar heller aldrig kvinnorna 
någonting om dem. Helst 
undviker han att ha några 
längre samtal med dem så 
länge de gör som han säger. 
Thomas betalar gärna extra 
för att slippa använda kondom 
med kvinnorna som han köper. 

En av kollegorna som var med i Tyskland tipsar en dag Thomas om 
snygga unga svenska tjejer som ställer upp på så kallade gang-bangs, 
gruppsex. Det skulle alltså vara Thomas och ett antal andra män som 
skulle ha sex med en tjej samtidigt. Thomas får en adress dit han tar 
sig en kväll och där möter han kollegan och tre andra män. 

Han ser hur hans kollega och de andra männen betalar en av männen 
som Thomas antar är den som har ordnat allt så han betalar honom 
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också. Sedan går de in i ett rum och på sängen sitter en ung kvinna. 
Thomas undrar hur gammal hon kan vara och antar att hon borde 
vara över arton trots att hon ser väldigt ung ut. Alla männen går fram 
till flickan och börjar ta av henne kläderna. Hon följer bara med i vad 
de olika männen gör, de börjar placera henne i olika positioner och 
turas om att ha sex med henne. 

Ibland händer det att tre av männen har sex med henne samtidigt. 
Thomas hänger på. Han tittar inte så mycket på den unga kvinnans 
ansikte men hör henne göra små ljud ibland. Han vet inte om det är 
för att hon gillar det eller för att det gör ont men han antar att hon 
skulle säga till om hon inte ville göra något. Hon visste ju innan att det 
handlade om en gang-bang. I slutet så märker Thomas att ljuden från 
flickan nog är gråt men han motar bort de tankarna och väljer att inte 
fundera mer på det.  

Fundera

? Varför tror du att Thomas som aldrig tidigare köpt sex 
valde att göra det i Tyskland?

? Varför tror du att Thomas inte vill tänka så mycket 
på kvinnorna han köper sex av, och som inte pratar 
svenska?

? Går det att veta om en person som säljer sex har blivit 
tvingad till det eller inte?
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Gangbangs

Det har funnits fall där tjejer och unga kvinnor har använts 
för gang bang i Sverige. I ett av fallen handlade det om 
ett tiotal flickor och unga kvinnor, mellan 16 och 26 år. 
Gangbangträffarna innehöll ofta förnedrande inslag och 
flickorna och kvinnorna saknade i praktiken möjlighet att 
påverka hur sexet gick till. Anledningarna som flickorna 
och de unga kvinnorna gav till att de deltog i gangbang-
träffarna varierade mellan behov av bekräftelse till behov 

av pengar. 

Fundera

? Tror du att tjejen i historien ovan kände att hon hade 
möjlighet att säga nej? 

? Varför tror du att männen går med på att delta i 
sådana här situationer?

? Tror du att det är vanligt att ungdomar hamnar i 
liknande situationer just för att de behöver pengar eller 
bekräftelse? 
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Utekvällen

Egentligen gillade jag inte ens det där stället. Krogen vi var på alltså. 
Drinkarna var alldeles för dyra och människorna rätt dryga. Det var 
tur att Jacqueline var där, annars hade stället inte varit spännande 
alls. Jag hade haft känslor för Jacqueline rätt länge, hon var så fin och 
så trevlig. Helt perfekt var hon. Jag hade bestämt mig för att det här 
skulle bli ”the night”, jag skulle visa henne vad jag kände. Men väl 
inne på stället hängde hon mest med sina kompisar, och jag kände 
mig rätt nedstämd över att jag inte fick någon uppmärksamhet alls. 

Jag bestämde mig för att alkohol kunde få lösa lite av problemet och 
gick fram till baren. Det var som vanligt fler människor än vad man 
kunde räkna, och jag kände mig rätt ynklig och obetydlig bland alla 
tjugofemåringar, jag som precis hade fyllt arton. Det kändes som att 
jag aldrig skulle få komma fram till bartendern, och hur skulle han 
förresten kunna se mig? 

”Öh, tjejen, vill du ha något? Det verkar inte gå så bra för dig det här!” 
hörde jag plötsligt någon bredvid mig säga, samtidigt som jag fick en 
lätt knuff i sidan. Rösten tillhörde en man som utan tvekan var bra 
många år äldre än jag var, tjugofem år kanske. Eller kanske trettio, 
jag minns inte riktigt. Han såg helt okej ut i alla fall. Jag övervägde 
en sekund att dra till med något kaxigt i stil med ”jag behöver inte 
ditt medlidande”, men svarade ”jaa, tack, en tequila sunrise”. Annars 
skulle jag ju aldrig få något att dricka, och dessutom började jag få 
rätt ont om pengar. 

Det tog killen femton sekunder att beställa, betala, få drinken, och 
placera oss vid ett bord ett par meter från baren, där ljudnivån var 
lite lägre. Han berättade att han var ljudproducent, och jobbade på 
något stort, känt företag som jag aldrig hade hört talas om. Han sa 
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att han bodde i närheten, och ville sedan veta vem jag var. När jag 
sa att jag bara var arton år ryckte han till och sa ”oj, jag trodde du 
var mycket äldre”, men verkade inte bry sig mer om det. Han var rätt 
trevlig faktiskt, och i några minuter tänkte jag inte på Jacqueline. Men 
efter ett tag kände jag att jag helst ville gå tillbaka, dessutom började 
det snurra lite i huvudet. 

Killen köpte drink efter drink och sa hela tiden ”botten upp, bruden!”. 
Leendet på hans läppar försvann på en millisekund när jag sa att jag 
nog borde gå tillbaka till mina kompisar. ”Schysst att sticka nu när 
jag köpt en jävla massa drinkar till dig, det minsta du kan göra är väl 
att snacka en stund. Eller?!” Aningen förvånad över att han blivit så 
irriterad stammade jag fram att jag kunde stanna ett tag, jag kände 
mig på något vis skyldig att stanna och prata lite till. 

Lite senare kom Jacqueline fram till 
oss, och viskade i mitt öra ”Kom! Vi 
dansar! Stå inte med den här gubben, 
kom och dansa med mig, det blir kul!” 
Jag blev alldeles varm i kroppen och 
kände mig överlycklig över att hon 
ville dansa med mig. Jag struntade 
blankt i killen nu, han kunde ju inte 
bestämma över mig. När vi hade 
kommit halvvägs bort till dansgolvet 
så kände jag att det var nu, precis nu, 
som jag skulle berätta för henne hur 
jag kände. ”Vänta, jag måste säga en 
grej till dig!” sa jag och tänkte att nu 
kommer allting bli bra, nu när hon får 
veta, då kan vi vara tillsammans hela 
tiden, och jag får röra vid henne. 
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Men så blev det inte. Jacqueline tittade lite förvånat på mig, och sa att 
hon var kär i någon annan. Jag kände mig alldeles torr i munnen, och 
pep att jag mådde lite dåligt, den där sista shoten var nog inte så bra, 
och att det var dags att gå hem. Jag kände hur tårarna brände under 
ögonlocken när jag gick mot garderoben för att hämta min jacka. 

Jag kände mig som världens ensammaste där jag gick, och som 
världens osexigaste. Plötsligt kände jag en stor och varm hand på min 
höft.”Men du, skaru’ dra nu? Stanna ett tag, snälla!”. Det var killen 
igen. Jag muttrade att ”nä, jag ska dra hem nu, men tack för ikväll” och 
försökte dölja hur ledsen jag var. Då kom han med ett nytt förslag: vi 
kunde åka hem till honom och dricka flera drinkar och ha lite trevligt. 

Jag fattade vinken direkt och 
förklarade att jag inte var 
intresserad av killar. Han verkade 
inte bry sig särskilt mycket, utan 
lutade sig framåt mot mitt öra. 
”Du får tusen spänn om du hänger 
med hem till mig och runkar av 
mig”. När orden först slog emot 
mig kände jag avsky, jag var ju inte 
ens intresserad av killar. 

Men att någon kunde erbjuda så mycket pengar för att just jag skulle 
följa med hem. Det kändes spännande på något vis. Innan jag visste 
ordet av hade jag sagt ”okej” och vi var på väg hem till honom.

Det gick rätt fort för honom, men jag ville bara komma bort därifrån 
hela tiden. Det enda jag kunde tänka på var att få gå hem. Så fort 
det var över kände jag en lättnad över att kunna sticka därifrån. När 
jag kommit ut på gatan insåg jag att det enda som fanns i fickan var 
två brännande femhundralappar, men busskortet hade jag tappat 

Du får tusen 
spänn om du 
hänger med 

hem till mig och 
runkar av mig!
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någonstans. Jag kände inte för att gå tillbaka och leta, så jag fick gå 
hem. En enda tanke snurrade i mitt huvud: varför gjorde jag det? 
Varför, varför, varför? 

Jag kände mig smutsig, och illamående. Jag stannade och kräktes och 
satte mig på en bänk för att tänka på vad som hade hänt. Jag kände 
mig på samma satt som jag brukade känna mig när jag var liten, och 
min morbror hade utnyttjat mig. Det kändes som att min kropp var 
någon annans, och att det egentligen inte spelade någon roll vad som 
hände med den. 

Jag hade aldrig pratat med någon om det, och tänkte att det nog 
var bäst att inte prata om det här heller med någon. Men jag kunde 
inte sluta tänka på det som hänt hemma hos den där killen, och jag 
gömde pengarna i en bok. Jag visste inte vad jag skulle göra med dem, 
jag ville inte se dem. 

Ett par veckor senare kände jag att jag inte orkade bära på det helt 
ensam längre, så jag gick till kuratorn på skolan. Och jag började 
berätta, och när jag väl börjat kändes det som att det aldrig skulle ta 
slut. Jag berättade om övergreppen, om killen på krogen, och om hur 
jag kände det som att någon tagit min kropp ifrån mig. 

Fundera

? Varför tror du hon kände sig på samma sätt som när 
hon blev utnyttjad när hon var liten?
? Varför tror du hon följde med killen hem?
? Varför tror du det kändes för tjejen som om någon 
hade tagit hennes kropp ifrån henne?
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Anna och Antonio 

Anna och Antonio blev tillsammans i trean på gymnasiet och sedan 
dess har de bott tillsammans. De tyckte om varandra väldigt mycket 
i början, men efter fem år tillsammans började de bli lite rädda för 
att tröttna på varandra. Dessutom hade deras sexliv börjat bli lite 
tråkigt. För att hindra att deras dåliga sexliv skulle förstöra deras 
relation föreslog Antonio att de kanske skulle kolla på lite porrfilm 
tillsammans. 

Båda två tyckte att det var både spännande och upphetsande, så 
när de väl kollat på en var det lätt att fortsätta och kolla på en till. 
De började kolla allt oftare och några veckor senare började Anna 
skämta om att de kanske skulle ha en trekant. Ju mer de skämtade om 
det, desto mer började de båda tänka på om de kanske skulle testa, 
på riktigt. De började prata om vem de skulle fråga, i så fall. 

Det var svårt att hitta någon 
bra att fråga och de kände att 
det vore bäst om det var en 
person som de inte behövde 
träffa efteråt ifall det skulle 
kännas obekvämt och så. 
Antonio hade lagt märke till 
reklam för tjejer och killar som 
sålde sex, när de porrsurfade 
tillsammans. En kväll föreslog 
Antonio att det kanske skulle 

vara enklare att betala någon för att ha sex med dem. Då skulle de ju 
slippa träffa personen efteråt och de skulle kunna bestämma exakt 
vad de ville och inte ville göra. Anna protesterade högljutt, ”det är ju 
typ olagligt att köpa sex och tänk om vi åker dit”. 

Vi är väl inga 
gamla äckliga,  

feta gubbar.  
Vi är ju skitsnygga 

båda två!
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Antonio googlade lite och 
hittade massa forum där 
folk skrivit om när de köpt 
sex. Vissa hade åkt dit men 
de flesta hade kunnat köpa 
sex ”ostört”. Antonio sa att 
det nog var ”rätt liten risk att 
någon kommer på oss om vi 
skulle köpa sex av någon”. Till 
slut bestämde de sig för att 
göra det i alla fall. Chansen 

att åka fast kändes så liten, och det var så spännande på något vis 
alltihopa. 

De bokade möte med en kille hemma hos dem, en kille som kallade 
sig Jens. Samma kväll som Jens skulle komma fick Antonio ångest. 
Han pratade med Anna och sa att det hela inte kändes så bra längre. 
Anna undrade varför, han hade ju varit på idén hela tiden. Vad var 
det som hade hänt nu? Antonio förklarade att det inte kändes bra 
att betala någon för sex, ”det är ju typ något man gör för att man vill 
och inte för att man ska sälja det”. ”Det är ju liksom inte som att sälja 
böcker eller nåt” försökte Antonio förklara. 

Han oroade sig också för att han inte skulle bli upphetsad när han 
visste att killen bara skulle göra det för att han skulle få betalt och 
kanske egentligen faktiskt inte ville ha sex alls. ”Det är ju askonstigt att 
ha sex med någon som egentligen inte vill, fattar du väl!” sa Antonio 
till Anna. Men Anna började bli irriterad och fräste att det väl inte var 
någon uppoffring direkt att ha sex med henne och Antonio. 

”Vi är väl inga gamla äckliga, feta gubbar. Vi är ju skitsnygga båda två.” 
Och det kunde ju Antonio hålla med om i och för sig. De var ju faktiskt 
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både snygga och fräscha båda två. Anna tyckte att Antonio skulle ta 
och skärpa sig och sluta tänka så mycket över vad killen egentligen 
skulle tycka och känna. De var ju antagligen inte det enda paret Jens 
sålt sex till. Dessutom skulle han ju komma dit frivilligt ändå, så vad 
spelade det för roll? 

Fundera

? Varför tror du att Antonio går med på det här fast han 
inte känner sig bekväm?

? Tror du att det är enkelt för Jens att gå därifrån om 
han skulle vilja?

? Gör Annas argument ” Vi är väl inga gamla äckliga, 
feta gubbar. Vi är ju skitsnygga båda två” någon skillnad 
för Jens? 
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Kvinna, 45 år

Jag hade varit gift med min man i 15 år när vi skilde oss. Jag har två 
barn, en pojke 17 år gammal och en flicka som är 15 år gammal. Jag 
började köpa sex för kanske ett och ett halvt år sedan. Det var väl 
kanske ett halvår innan jag begärde skilsmässa från min dåvarande 
man. Vårt sexliv har hela tiden varit helt ok, det gick kanske lite på 
sparlåga under småbarnsåren men annars har det varit bra tycker jag. 

Jag reser mycket och arbetar mycket och vill ibland ha sällskap och 
sex utan att jag för den sakens skull varken har tid eller lust att ragga 
upp någon man i en hotellbar sent på kvällen. Den första kille jag 
köpte sex av var väl i 25-årsåldern skulle jag tro. Jag hade en bekant 
som hade rekommenderat honom så det kändes tryggt. Jag visste att 
han både såg bra ut och hade social kompetens så jag behövde inte 
oroa mig för att han skulle kännas helt bortkommen eller tafatt.  

Första gångerna jag köpte 
sex kändes det mest lite 
spännande. Vi åt middag på 
en restaurang först och gick på 
teater och sedan gick vi till mitt 
hotell. Jag tror jag behövde den 
där ”uppvärmningen” för det 
kändes lite nervöst att jag skulle 
betala någon för att ha sex med 
mig. Nuförtiden så händer det 
väl ibland att jag går ut och äter 
med dem och så men för det 
mesta handlar det uteslutande 
om sex och de får komma direkt 
till mitt hotellrum. 

Det har väl hänt 
någon gång ibland 

att jag funderat 
över varför killarna 
gör det här och hur 
de mår egentligen. 

Men sen tänker 
jag att det är väl 

bara för de att säga 
ifrån i så fall. 
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Jag reflekterar inte så mycket över att det är olagligt här i Sverige. Jag 
har ju köpt sex både här och i andra länder. Här känns det iallafall inte 
som någon risk att åka fast eftersom de flesta bara kollar efter män 
som köper sex. Jag känner inte så många andra kvinnor som köper 
sex och det är inte direkt någonting som jag pratar högt om med vem 
som helst. 

Det har väl hänt någon gång ibland att jag funderat över varför killarna 
gör det här och hur de mår egentligen. Men sen tänker jag att det är 
väl bara för de att säga ifrån i så fall. Det är ju inte som att jag tvingar 
dem att göra en massa konstiga grejer. Och det är ju inte heller så att 
jag skulle kunna tvinga dem att göra någonting mot deras vilja heller, 
de är ju ofta både större och starkare än mig. 

Även om det är jag som betalar så är det ju bara för dem att gå om 
det inte skulle passa? Jag tycker om känslan jag får av att det är jag 
som dikterar villkoren för vad som är ok och inte, vad som ska hända 
och när jag vill att det ska sluta. Makten över situationen ligger liksom 
bara hos mig. Det är en härlig känsla som jag kan längta mycket efter.

Fundera

? Är det så lätt för de som säljer sex att bara ”gå om det 
inte passar”?

? Hur vanligt tror du att det är att kvinnor köper sex?

? Tror du att det är någon skillnad när kvinnor köper sex 
och när män köper sex?
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Caroline Engvall har varit chefredaktör för tjejtidningen Frida och 
hon är även författare till boken 14 år och till salu. I egenskap av 
såväl chefredaktör som författare har hon fått ta del av många 
ungas berättelser. Både tjejer och killar har under åren mailat och 
kontaktat Caroline och berättat om sina erfarenheter av att ha sex 
mot ersättning eller ha destruktivt sex för att låta ångesten pysa ut. 

Caroline har också skrivit boken Skamfläck, som berör samma tema. 
Vi har därför frågat Caroline vad hon tycker är det bästa man kan 
göra om man har en kompis eller bekant som man tror säljer eller 
köper sex:
 
VAD SKA MAN GÖRA OM MAN MISSTÄNKER ATT ENS KOMPIS 
HAR SEX MOT ERSÄTTNING? - Fråga, fråga, fråga! Prata, prata, 
prata! För faktum är att även om det kan verka stort och svårt och 
oöverstigligt så finns det en ganska enkel lösning: att våga se. Öppna 
ögonen och titta lite mer noggrant på de vänner som finns runt 
omkring dig. Hur verkar de må egentligen? 

Och - även om ytan verkar fin, hur står det egentligen till under den? 
Det är där vi har vår viktigaste uppgift, att våga skrapa på ytan. Att 
våga ta hand om det som kan krypa fram, och att hjälpas åt att söka 
hjälp.  Så fråga. Fråga, fråga, fråga och fråga igen.

Stöd och hjälp



64

Prata gärna med din kompis i en miljö som inte känns så pressande, 
kanske under en promenad eller i något annat sammanhang där din 
kompis känner sig trygg.  Lägg egna erfarenheter och tankar åt sidan. 
Var förberedd genom att fundera över dina egna föreställningar, 
fördomar och känslor kring frågorna. Lyssna och våga fråga. Låt inte 
svåra frågor stå i vägen. Om det är jobbigt för dig, vad är det då inte 
för personen du möter? 

Att våga fråga är viktigare än att fråga på helt rätt sätt. Man behöver 
inte vara den som vet allt, vara den som har 300 högskolepoäng. 
Många gånger handlar det om empati och förmågan att möta 
människor. Framförallt att ha ett samtal, även om det svåra. Om du 
inte vet säg då hellre: ”Jag vet inget om dessa frågor men lovar att 
hjälpa dig så mycket jag kan.”. 

Om din kompis börjar prata: säg att det är modigt och rätt att prata 
och att du förstår att det är ett stort steg. Att inget är deras fel, man 
får inte skylla sig själv. Att du förstår att man inte berättar allt på en 
gång och att det är okej. 

Kanske blir det för känsligt att prata med en förälder eller 
vårdnadshavare? Föreslå att ni ska prata med någon annan vuxen 
som din kompis känner sig bekväm med eller kanske skolans kurator, 
ungdomsmottagningen eller någon annan som det kan kännas bra att 
prata med och som dessutom har kunskap kring de här frågorna. (Ps. 
Kolla här nere för att få tips om var man kan få stöd och hjälp!)

Om du själv någon gång har tagit emot ersättning för att ha sex eller 
kanske skaffat dig sex mot ersättning och känner att det är något som 
du skulle vilja prata om så finns hjälp att få!
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1000 MÖJLIGHETER
Stöd, hjälp och jämställdhet 
för unga. 1000 Möjligheter är 
en organisation som stöttar och 
hjälper ungdomar, både killar 
och tjejer. Det är vi som har gett 
ut den här boken och till oss kan 
du vända dig om du behöver 
stöd, hjälp eller har frågor och 
funderingar. 
 
Vi finns här för dig och står på 
din sida och du får prata om vad 
du vill. Du kan ringa, chatta eller 
träffa oss. Vi har tystnadslöfte 
och du kan vara anonym. Vi har 
både tjejer och killar som är 
utbildade stödpersoner hos oss. 
Vi finns inom Stockholms län.  

Hemsida: 
www.1000mojligheter.se 
Mail: info@1000mojligheter.se 
Telefon: 0709-553153

Kontakter

TJEJJOUREN.SE 
Här kan du få hjälp av 
Sveriges alla tjejjourer. Alla 
som definierar sig som tjej är 
välkomna att höra av sig. Du kan 
leta upp den tjejjour som ligger 
närmast dig och ta kontakt med 
dem eller ställa en fråga till 
frågelådan. 

Hemsida: 
www.tjejjouren.se  

UMO.SE 
Här finns mycket information 
om allt som rör sex, hälsa och 
relationer. Du kan också ställa 
en fråga via deras frågetjänst, 
du är helt anonym och får ett 
personligt svar.

Hemsida: 
www.UMO.se 
Mail: info@umo.se 
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KILLFRÅGOR.SE
Pratkompis på nätet. Där kan 
du som är eller känner dig som 
kille prata om allt! Det kan 
vara stort och smått, något du 
funderar över eller tycker är 
svårt eller pinsamt att ta upp 
med någon annan. Du kan både 
chatta och mejla anonymt med 
pratkompisarna.

Hemsida:
www.killfragor.se

NOVAHUSET  
Paulina som ni kunde läsa om 
i en utav berättelserna har 
startat Novahuset. Novahuset 
är en ideell förening som 
erbjuder stöd och rådgivning 
till tjejer/killar som har blivit 
utsatta för någon form av 
sexuellt övergrepp online 
eller offline. Även anhöriga är 
välkomna till Novahuset. 

Hemsida: 
www.novahuset.com 
Mail: 
mailjouren@novahuset.com

PROSTITUTIONSGRUPPEN 
I GÖTEBORG 
Vi vänder oss till dig, oavsett 
kön eller sexuell identitet, 
som har erfarenhet av sex 
mot ersättning, arbete på 
sexklubb och/eller är utsatt för 
människohandel för sexuella 
ändamål.

Telefon:  
031-367 90 00 

PROSTITUTIONSENHETEN 
I STOCKHOLM
Vänder sig till dig som säljer 
eller har sålt sexuella tjänster, 
har prostitutionsliknande 
erfarenheter, har köpt sexuella 
tjänster eller som utsätts eller 
har utsatts för människohandel 
för sexuella ändamål

Mail: 
prostitutionsenheten.saf 
@ stockholm.se
Telefon:  08-508 25 501 
eller 08-668 69 87
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KOMPETENSCENTER 
PROSTITUTION I MALMÖ
Kompetenscenter Prostitution 
arbetar med rådgivning och 
hjälpinsatser för personer 
som säljer och köper sexuella 
tjänster av olika slag. Vi arbetar 
också med personer som är 
offer för människohandel för 
sexuella ändamål.

Mail: 
fast@malmo.se , eller 
prostitutionsgruppen@
malmo.se 
Telefon:  
020-50 50 11, eller 
020-35 40 40

KAST – KÖPARE AV 
SEXUELLA TJÄNSTER
Hjälper bland annat dig som vill 
sluta köpa sex, sluta porrsurfa eller 
liknande.

Stockholm
Mail: kastmail.saf@ stockholm.se 
Telefon: 020-220 440 

Göteborg
Mail: maia.strufve@
socialresurs.goteborg.se 
Telefon: 031-3679195

Malmö
Mail: kast@malmo.se 
Telefon: 020-44 19 00

Och kom ihåg: 

Ingen människa ska behöva ta emot ersättning för att ha 

sex som ett sätt att fly från destruktivitet, tomhet eller 

utsatthet. Tyvärr är det så det ser ut för de flesta som 

någon gång har tagit emot ersättning för att ha sex.  

Därför är risken stor att du skadar en annan människa om 

du skaffar sex mot ersättning.



Vad innebär det egentligen att skaffa sex mot ersättning? Får man 
köpa en väska till nån i utbyte mot sex? Och varför är det bara den 
som skaffar sex mot ersättning som gör något brottsligt? Och vad är det 
egentligen som är brottsligt? I den här boken hittar du intervjuer, fakta, 
frågor och svar och tio berättelser om personer som har har skaffat sex 
mot ersättning och personer som tagit emot ersättning för sex.


