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Hur motverkar vi efterfrågan på sexköp? 
  
För att motverka detta så är det en bra idé att ha striktare lagstiftning. Man skulle ha 
högre straff till de som gör brottet och det skulle leda till att förbrytarna inte skulle göra 
det mera, eftersom de inte vill åka in i fängelse. Man skulle även kunna gå ihop med 
flera andra länder och tillsammans motverka detta genom att göra det till en lag i alla 
länder. 
  
Man kan ta upp ämnet mycket mer i media och andra sociala medier så att fler får 
kunskap om det, speciellt de yngre därför att det är den kommande generationen. Man 
kan också ta upp det i något ämne i skolan så att man får en liten utbildning om detta. 
  
Man kan bannlysa tv eller data- spel som innehåller sådana typer av saker eller prata 
med utgivaren om att inte ha det på spelet eftersom då tror de unga att det är okej. 
  
Ännu flera organisationer skulle kunna bildas så att politikerna ser att det är det här 
folket vill ändra på och på så sätt ändra lagstiftarna. 

Är sexköp en frivillighet eller tvång?  
 
De flesta som har med prostitution att göra, framförallt de som säljer sex, har i de flesta 
fall inget val eller är tvingade till det. De som''konsumerar'' (köper sex) är oftast 
medvetna om vad de gör och tänker inte sig för så mycket. De tänker inte på varför 
denna person, som de köper sex av, erbjuder denna tjänst.  Om man tänker på att 
någon inte har ett val, alltså att man har en svår ekonomisk situation och en familj att 
försörja så kan det hända att man påbörjar  en ''karriär'' inom prostitution. Men det kan 
också vara så att man blir tvingad av någon, om man är tillfångatagen eller har en 
obetald skuld som inte går att betala tillbaka i form av pengar. Denna fråga är alltså 
svår att ge ett svar på, men frivillighet och tvång blir nästan samma sak när det rör 
ämnet prostitution. Det är knappast att någon människa skulle vilja sälja sin kropp 
frivilligt. Jag menar att man kanske säljer sex frivilligt, utan att någon tvingar en 
person men då är man antagligen i en svår situation som i sig gör att situationen 



 

tvingar personen att bli prostituerad, när man inte längre har något val eller har ett 
bättre alternativ.  
/Sofia Karpenko  
 
Köparen förstår troligtvis sällan vad han ställer till med när han köper trafficking-
offers tjänster. Han skapar en större efterfrågan och därför blir fler kvinnor och barn 
utsatta. I u-länderna är kvinnorna och barnen mer utsatta än i andra länder. Det beror 
på att de har liten eller ingen utbildning, dålig ekonomi och arbetslösheten är mycket 
hög. De har inte samma insikt i hur världen fungerar som andra länder med stor 
industriell framgång. Den största orsaken är dålig information och kommunikation 
mellan länderna. 
  
Med tanke på detta måste vi skaffa mycket hårdare lagar kring trafficking. Ifall vi inför 
hårdare straff av sexköp blir det nog färre personer som vågar ta risken att köpa. Det 
ska även vara lättare att fälla sexköpare i en dom. För att få de prostituerade att våga 
anmäla sexköparna måste de få mer skydd av samhället och myndigheterna. De ska 
direkt plockas bort från sexsäljandet ifall det är mot deras vilja. Man ska då även 
ingripa mot hallickarna eller bordellen.  
 

Trafficking 
 
Vem drabbas? 
Jag tror att det är fler som drabbas än vad som vi märker av. Jag tror att trafficking kan 
hända vem som helst, nästan. Mest är det unga tjejer som drabbas och sedan barn. 
Vuxna män drabbas inte så ofta men de män som drabbas är oftast barn. Alla de som 
drabbas är det väldigt synd om. Jag tror inte att det finns någon som innerst inne vill 
sälja sig själv till någon annan människa. Som jag skrev förut så kan vem som helst 
drabbas. Det behöver inte vara fattiga tjejer från andra länder som drabbas även om det 
är det folk ofta tror. Det kan vara en helt vanlig tjej som går i skolan med bra betyg och 
som har det bra socialt men som ända blir utsatt för att bli såld. Jag tror att om man en 
gång har hamnat i kontakt med någon form av trafficking så är det svårt att ta sig ur 
den onda cirkeln, även om man började ”frivilligt” utan att ha någon ”hallick”.  Jag tror 
att de som blivit utsatt för trafficking oftast skäms och inte vill tala om det från någon 
annan, det är nog därför vi oftast inte märker av det. 
 
De som köper sexet är oftast vuxna män. Jag kan själv inte förstå hur någon kan välja 
att köpa sex av någon annan människa och jag kan definitivt inte först hur någon 



 

vuxen kan köpa sex av ett barn. Det är hemskt och sjukt. De som köper sex tror jag är 
helt vanliga personer, som oftast har ett bra jobb och en familj. Varför man i en 
situation där man har barn och familj kan välja att svika dem genom att köpa sex och 
vara otrogen är för mig en gåta. Det som för mig också är en gåta och som skrämmer 
mig är hur människor kan ha så lite respekt för andra människor. För jag tycker att har 
man har mage till att utnyttja någon sexuellt är man kapabel till nästan vad som helst. 
Jag vet att många inte håller med mig på denna punkt, att man har respekt för andra 
men det är sexet man vill ha osv…. men så ser inte jag det. Kan man skada en 
människa, kan man skada fler, så ser jag det. Jag hoppas verkligen att trafficking 
minskar och i bästa fall försvinner. Vi måste inse att vi ska visa respekt för andra 
människor och att alla människor på jorden har ett värde! 
/Frida Lindqvist 
 
Man borde förbjuda all form av trafficking och prostitution, eftersom det skulle leda till 
att minska det drastiskt. År 2014 borde dessa saker inte existera, det känns gammalt 
och det följer inte utvecklingen. Även det här med att man får sälja sex, men inte köpa, 
är riktigt pinsamt för vårt land. Det hindrar ju inte alls köparna, om det finns ett utbud. 
Det är helt ologiskt att förbjuda den ena saken, men inte den andra, eftersom det är 
köparna som skapar problem.  

Realstars – vem drabbas? 
  
Jag tror att det är främst de som är fattig och har haft en dålig uppväxt som drabbas av 
trafficking, för om man inte har pengar så att man klarar sig, kanske man väljer att låta 
män köpa sex av en. Oftast är det en man som köper sex av en kvinna men det 
förekommer också att kvinnor köper sex av en man.  
 
Om  man har haft en tuff uppväxt kan det leda till att man har svårt att tänka på vad 
som är rätt och fel dvs köpa sex. Det behöver inte vara en fattig person, det kan också 
vara en helt vanlig flicka som har bra med pengar, bra betyg och bra uppväxt och 
därför tror jag att trafficking inte märks av så mycket, för man tänker inte så om de 
flickorna/kvinnorna. En annan anledning till varför inte trafficing märks av så mycket 
är kanske för att de kvinnor som säljer sin kropp till en man skäms över det, men har 
kanske inget annat val eller att de gillar det. 
 
Jag tror att det är främst tonåringar från 18 och uppåt mot 30 som säljer sin kropp för 
att under den åldern så är man inte riktigt mogen och när man är 18 så kan det vara 
föräldrar som inte bryr sig om sina barn. för att då är de vuxna och myndiga. Dessutom 



 

leder deras skolgång mot sitt slut och de står där och vet inte vad de ska göra och har 
ingen inkomst. Sen är det män från 20 mot 60 års åldern som köper sexet Det kan vara 
desperata män som är unga och sedan snuskiga gubbar som kanske inte har någon 
kvinna/fru och tycker att unga kvinnor är sexigare.  
  

Trafficking 
 
Jag ska skriva om dessa punkter: 

• Fattigdom 
• Frivillighet/tvång 
• Vem drabbas? 

  
• Fattigdom har en stor del i orsaken till varför prostituerade börjar den karriären. 
De är desperata efter pengar och prostitution är ju ett sätt att få betalt. Då gäller det att 
släppa taget om självkänslan och respekten för sig själv och låta sig utnyttjas. Idag är 
det hela fyrtio miljoner människor som är prostituerade i hela världen. Prostitution är 
lagligt i hela 22 länder. Detta är ett stort problem eftersom så många människor är 
prostituerade och ändå tittar resten av världen åt ett annat håll (förutom kunderna och 
så).  
  

• Det är nog många prostituerade som blivit tvingade till vad de gör och blivit lurade 
på något sätt. Som filmen han som berättade visade. Företagets fasad erbjöd en resa 
utomlands och mottagande av en rik, snygg man som skulle ta hand om en. Det är sjukt 
att folk går på det och ännu sjukare att detta fortfarande pågår. När tjejerna då går på 
det så verkar det ju först underbart och trevligt, men sen visas den riktiga sidan av 
företaget upp. Sanningen om prostitutionen kommer fram och tjejerna är fast. Även 
samma sak förekommer för killar men oftare för tjejer. De är då fattiga och i ett 
desperat läge vilket skapar den onda cirkeln av prostitution.  
  

• För det mesta så tror jag att de prostituerade drabbas men även kunderna. De 
prostituerade kommer antagligen aldrig riktigt att vänja sig och jag tror att det ger ärr 
för livet, även om de intalar sig att de kan vara känslolösa och bara göra sitt jobb som 
robotar. Kunderna drabbas antagligen också. Det är vanligast att män mellan 35 och 
44-års ålder är kunder och de har antagligen en familj vid sidan av som inte vet om det. 
Även om de är duktiga på att dölja sina handlingar för sin familj tror jag att det 
påverkar dem ändå. Någonstans måste de ha lite skuldkänslor som kommer fram på 
olika vis. Förr eller senare kommer familjen nog att märka det och jag tror att de måste 
ha en ångest för när den stunden kommer. 
/Amanda Lindfors 


