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Sexköpslagen 20 år 
Den svenska sexköpslagen firar i år 20 år. Det unika med lagen är att den flyttar ansvaret 
till sexköparen och ger polisen verktyg att ingripa, utan att situationen för personer som 
befinner sig i prostitution förvärras. På senare år har flera länder följt Sveriges exempel 
och infört förbud mot sexköp, däribland Frankrike, Norge och Nordirland. Idag sprids 
sexköpslagen som en internationell modell. 

Den som på något sätt främjar sexhandel kan göra sig skyldig till koppleri. Det kan 
handla om att ekonomiskt gynnas av sexhandeln, att transportera personer i prostitution 
eller hyra ut en bostad där sexhandel förekommer. 

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 
2017 är det nästan bara män som anger att de har betalat för sexuella tjänster. Knappt 
en av tio män och färre än en av hundra kvinnor har någon gång betalat för sexuella 
tjänster. De flesta, 80 procent, har betalat för sexuella tjänster i ett annat land än Sverige. 

Sverige och Thailand
I vår globaliserade värld är Sverige och Thailand nära sammankopplade och har ett 
stort kulturellt utbyte, bland annat genom en omfattande turism. I samband med turism 
är sexuell exploatering ett omfattande problem. Under 2018 gjorde svenskarna 207 000 
semesterresor till Thailand.1 Samma år invandrade 1302 kvinnor och 371 män till Sveri-
ge från Thailand.2 Den växande thailändska minoriteten i Sverige visar sig bland annat 
i ett allt större utbud av thairestauranger och thaimassagesalonger.

Thaimassage
Thaimassage kallas ibland yoga för de lata. Beskrivningen kommer sig av att den som 
blir masserad ligger still medan massören bearbetar och drar kroppen i olika stretchande 
positioner som liknar yoga. Förutom traditionell thaimassage brukar salongerna även 
erbjuda oljemassage. Massagen har gamla anor, en vanlig historiebeskrivning går 2500 
år tillbaka, och har influenser från Kina och Indien.  

Thaimassagens anrika historia brukar framhållas av de salonger som har en hemsida, 
något som många av salongerna saknar. De hemsidor som finns har i regel inte någon 
information om företaget som äger salongen. En överväldigande majoritet av salong-
erna är registrerade som enskilda firmor. Konkurrensen är idag hård mellan det antal 
salonger som etablerats senaste åren och ibland är det väldigt kort avstånd till nästa 
konkurrent. Ingången och fönstren på lokalerna är ofta täckta för insyn.

Problem med sexhandel kopplat till massage
Att män köper sexuella tjänster på thaimassagesalonger är inte något nytt fenomen. 
Bland annat gjorde Kalla Fakta ett uppmärksammat reportage som sändes hösten 2011 

1   Vagabond resebarometer 2018.
2   SCB.

http://www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20180321/resebarometern-2018-stor-granskning-av-svenska-folkets-resvanor/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/invandring-till-sverige-efter-de-20-vanligaste-fodelselanderna-for-de-invandrade/
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med rubriken ”Thaimassagesalonger – en ny typ av bordeller.” Efter det verkar sexhan-
deln snarare ökat än minskat. Polismyndigheten publicerar varje år rapporten Männis-
kohandel för sexuella och andra ändamål. I rapporten som beskriver situationen under 
2017, rapporteras att polisen i Stockholm noterat ett ökat inflöde av tips från allmänhet-
en om sexköp på thaimassagesalonger. 3

Svårt att uppskatta omfattningen av sexhandeln
Det är oklart hur omfattande sexhandeln är men de uppskattningar som har gjorts tyder 
på att den är vanlig i Sverige vilket kartläggningar nedan visar. Problematiken är högre 
hos en del salonger, vilket inte alltid syns utåt, medan andra salonger genom olika strate-
gier och information t ex på hemsidan och skylt, motverkat antalet män som efterfrågar 
sexuella tjänster. 

• En kartläggning av polisens underrättelseverksamhet 2017 visade att det 
fanns ett 90-tal thaimassagesalonger i Stockholm som erbjöd sexuella tjäns-
ter.4

• Inför ett reportage som sändes i maj 2016 får Sveriges Television kontakt 
med en man som har köpt sexuella tjänster på thaimassagesalonger i fem år. 
Mannen har ett excelark med ett hundratal salonger och uppger att nära 90 
procent av dem erbjöd sexuella tjänster.5

• I en intervju med Dagens Nyheter april 2018 sa teamledaren för myndig-
hetssamarbetet mot osund konkurrens i Stockholm, på Arbetsmiljöverket, att 
det är ”mycket vanligt med prostitution på salongerna.”6

Gatutidningen Faktums granskningar visar bland annat att antalet salonger har fem-
dubblats under de senaste tio åren, och man gör också en låg uppskattning av hur mycket 
sexhandeln omsätter i Sverige: 90 miljoner – per år. I reportagen vittnar kvinnor om hur 
de regelbundet ofredas av män som vill köpa sex. Att de hotas när män begär ”extra 
tjänster” och om en hög förekomst av svart arbetskraft som ibland även bor på salong-
erna. Vid tillslag hittade man såväl barnskor, barnkläder och mjukisdjur i lokalerna. 
Tips från allmänhet, medias rapportering, polisens bedömning samt det uppenbart höga 
antalet besök på thaimassageguiden.se och diskussioner bland sexköpare på nätet, ger 
samtliga indikationer på en utbredning av sexhandeln.

Ett brott med få domar
Prostitutionen på thaimassagesalonger är svår att upptäcka då tjänsterna inte annon-
seras och sexköpet genomförs i ett slutet rum. För att konstatera att sexhandel sker gör 
polisen så kallade ”civila provköp” där en manlig polis köper massage för att se om han 
blir erbjuden en sexuell tjänst. För att bevisa koppleri, eller grovt koppleri, måste polisen 

3   Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 19, sid 87.
4   Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 19, sid 87.
5   Han köper sex på thaimassagen. SVT 2016-05-28.
6   Polis: Sexhandel och skattefusk på vanliga massagesalonger. Dagens Nyheter 2018-04-18.

https://www.thaimassageguiden.se/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/han-koper-sex-pa-thaisalonger
https://www.dn.se/ekonomi/polis-sexhandel-och-skattefusk-pa-vanliga-massagesalonger/
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få någon eller några av kvinnorna att berätta och/eller få tag i någon slags bokföring där 
sexköpen registreras. För att hålla reda på vem som har gjort vad har ägaren fört bok 
med en krypterad anteckning för varje sexköp. Polisen använder även spårhundar för att 
säkra spår av sperma på till exempel handdukar. 

Det var för tio år sedan som polisen började få fortlöpande information om sexhandel 
på thaimassagesalonger.7 Det första åtalet mot en ägare till en thaimassagesalong är från 
2009, då en 60-årig man som ägde fem salonger i Stockholm och en i Gävle dömdes 
för koppleri.8 Fem år senare, 2014, dömdes en 49-årig kvinna för samma brott. Polisen 
hade fått information om sexhandeln från en tjänsteman på Skatteverket som hade köpt 
massage för att kontrollera kassahanteringen och erbjudits en sexuell tjänst. Senare ge-
nomförde även en polis ett ”civilt provköp”, en metod som då betraktades som oprövad 
och kontroversiell.9 Idag används metoden regelmässigt när polisen granskar thaimas-
sagesalonger. 

Att utreda sexhandel på en massagesalong är resurskrävande och endast ett fåtal förun-
dersökningar har lett fram till åtal och dom. För att komma åt problemet började polisen 
i Göteborg använda en annan metod. I de fall de fick information om att sexhandel 
förekom men av olika skäl inte kunde fullfölja en förundersökning tog de istället kontakt 
med fastighetsägaren. En fastighetsägare som får kunskap om att sexhandel förekommer 
och inte vidtar åtgärder kan åtalas för koppleri.10 Metoden har även använts av polisen 
i Södertälje våren 2019.11

I ett fåtal fall har ägaren till en salong åtalats och dömts för koppleri. Det har handlat om 
salonger i Stockholm och Gävle (2009), Jönköping (2014), Solna (2015), Uppsala (2016), 
Stockholm (2017) och Uppsala och Järfälla (2019). Polisen i såväl Göteborg som Malmö 
har även inlett flera förundersökningar som har lagts ner men kan komma att återupptas. 

Utsatt arbetssituation – ekonomiskt, ofredanden och stigmatisering
Flera av de kvinnor som arbetar på salongerna berättar för polisen att de inte får betalt 
för den vanliga massagen utan bara för den sexuella tjänsten. Redan när polisen genom-
för ”civila provköp” har de i vissa fall utsatts för påstridiga försök till övertalning där de 
fått veta att kvinnan inte får några pengar om hon inte säljer sex. 

Den sexuella tjänst som säljs är oftast avrunkning men kan också vara avsugning, samlag 
och det som kallas b2b (body to body) där kvinnan tar av sig kläderna och lägger sig på 
kunden. I slutet av 2018 förbjöd Miljöförvaltningen i Malmö den här typen av massa-
ge (body to body) med hänvisning till risken för kontaktsmittor som svampsjukdomar, 
vårtvirus och löss.12 I ett par utredningar har polisen gjort en beräkning av hur många 
sexköp som har genomförts på salongen. Antalet varierar mellan 1000 och 3000 sexköp 
under ett år, på en och samma salong.

7     Lägesrapport 12 Människohandel för sexuella och andra ändamål. RPS rapport 2011, sid 8.
8     Skatterazzior ska stoppa sexhandel. DN 2011-10-24. Åklagaren överklagar thaimassage-domen. Gefle Dagblad 2009-08-22.
9     Polis köpte massage – avslöjade bordell. Dagens Nyheter 2014-09-30.
10  Fastighetsägare för thaimassagesalonger riskerar åtal för koppleri. Sveriges Radio 2017-02-17.
11   Utbredd prostitution på massagesalonger – polisen larmar. Expressen 2019-06-19.
12   Massör i Malmö förbjuds att massera kundernas kön. Sydsvenskan 2019-07-20.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/skatterazzior-ska-stoppa-sexhandel/
https://www.gd.se/artikel/aklagaren-overklagar-thaimassage-domen
https://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-kopte-massage-avslojade-bordell/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6637317
https://www.expressen.se/nyheter/utbredd-prostitution-pa-massagesalonger-polisen-larmar/
https://www.sydsvenskan.se/2019-07-20/salong-forbjuds-ge-nakenmassage
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Flera kvinnor har i förhör berättat att de får 4000 kronor i redovisad lön, som de ska be-
tala skatt på, och om de vill tjäna mer pengar måste de utföra sexuella tjänster. Dialoger 
har visat att kvinnor upplever en otrygg situation när en del män insisterar, blir hotfulla, 
och inte vill betala för behandlingen om de inte fått sexuella tjänster.

Många av kvinnorna kan inte svenska, vissa talar bristfällig engelska. Bristande språk-
kunskaper ökar den redan utsatta situationen för kvinnorna och svårigheterna att ta 
till sig av sina rättigheter samt möjligheterna till försörjning. Många vittnar också om 
en social utsatthet och stigmatisering på grund av sin sysselsättning. De var stolta när 
de startade sin salong men med tiden undviker de att nämna att de arbetar på en thai-
salong. En del upplever att omgivningen ser ner på dem och utgår från att de säljer 
sexuella tjänster.
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FÖREBYGGA OCH KRAFTSAMLA
Flera insatser och åtgärder behövs för att komma till rätta med problemen med sexhan-
del, koppleri och människohandel kopplat till massagebranschen, specifikt thaimassage.

Genom att ta ställning internt och externt kan salonger förebygga mot sexhandel. Ett 
ställningstagande mot sexköp kan undvika obehagliga frågor och skapa en tryggare ar-
betsmiljö för de som arbetar. Dessutom framstår salongen seriös gentemot kunder och 
kan attrahera nya kunder. En hemsida som tydligt beskriver vilka tjänster som erbjuds 
samt en genomtänkt inredning kan bidra positivt till verksamheten. 

Film och märkning mot sexköp

Organisationen RealStars har tagit fram två verktyg i syfte att motverka sexuell explo-
atering och våld mot kvinnor i branschen. Inom ramen för projektet Ett näringsliv fritt 
från trafficking har en film och en märkning tagits fram för att stödja massagesalonger 
att motverka sexköp och synliggöra sin policy redan vid dörren. Informationsfilmen som 
tagits fram, We don’t welcome sex purchase, tar upp situationen i Sverige med män 
som efterfrågar sexköp, utsattheten och stigmatisering för kvinnor på thaisalonger/mas-
sageinstitut samt ger tips på hur man motverkar sexköp. Filmen och märkningen som tar 
ställning mot sexköp är finansierade av Jämställdhetsmyndigheten.

Se filmen: https://youtu.be/zekjGBdMsAo

Tips på förebyggande åtgärder 

•  Tydlig information på hemsidan om vilken typ av massage och tjänster 
som erbjuds samt priser och hur en massage går till (t.ex. policy om att 
underkläder ska behållas på)

•  Ställningstagande mot sexköp på hemsida, Facebook m.m.

•  Skyltar och märkning som informerar om sexköpslagens innebörd

•  Inredning och design som knyter an till massageyrket, skapa en trygg plats 
för både anställda och kunder

Organisationer och förbund inom branschen, thaimassage och övrig massage, kan visa 
sitt ställningstagande mot sexuell exploatering och bidra med expertis gällande regler 
och lagar, tips på inredning, stöd med marknadsföring, utbildningar etc.

https://youtu.be/zekjGBdMsAo
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RealStars är en ideell förening som arbetar för att motverka 
prostitution och människohandel. Under 2019 genomför 
organisationen projektet Ett näringsliv fritt från trafficking. 
Syftet är att stärka näringslivet för att motverka prostitution 
och människohandel och därmed bidra till att förebygga mot 
mäns våld mot kvinnor. Projektet har statligt stöd genom 
Jämställdhetsmyndigheten. 

Kontaktuppgifter RealStars
Hemsidan: www.realstars.eu
Om projektet: realstars.eu/csr/thaisalonger-massagebranschen/
Facebook: @realstars.eu
Instagram: @realstars_eu
Twitter: @realstars_eu

 Vad kan andra samhällsaktörer och allmänheten göra?

•  Fastighetsägare är skyldiga att agera om de misstänker att det pågår pro-
stitution i deras lokaler, enligt kopplerilagstiftningen. För att förebygga be-
höver fastighetsägare kommunicera med hyresgäster samt veta hur de ska 
agera vid misstanke.

•  Som kunder och allmänhet bör vi vara medvetna om vikten av att betala 
ett rimligt pris för en massagebehandling. Underpriser undergräver möj-
lighet till försörjning.

•  Ta ställning mot sexköp vid en normaliserande attityd.

RealStars menar att polisens insatser om civila provköp bör utvidgas till att omfatta 
metoder som har större fokus på köparen i enlighet med sexköpslagen, och garantera 
de utsatta kvinnornas rättigheter och trygghet.

Vid misstanke om människohandel eller prostitution

Tipsa polisen på tel 114 14, via hemsidan https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/ 
eller besök en polisstation nära dig. 

Vid behov finns även socialtjänst, kvinnojourer och andra idéburna stödorganisationer. 
För mer information se https://manniskohandel.se/ och https://www.nmtsverige.se/.

https://www.realstars.eu
https://realstars.eu/csr/thaisalonger-massagebranschen/
https://www.facebook.com/RealStars.eu/
https://www.instagram.com/realstars_eu/
https://twitter.com/realstars_eu
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/
https://manniskohandel.se/
https://www.nmtsverige.se/
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