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FöRORD
Stockholms kornmunstyrelse tillsatte i maj månad 1977 en utredning om
social utslagning och ekonomisk brottslighet. Utredningen kommer att
avsluta sitt arbete under år 1980.
Av praktiska skäl har arbetet delats upp på tre delutredningar:
1) organiserad ekonomisk brottslighet, 2) fastighetshandelns samband
med ekonomisk brottslighet, 3) olämpliga ungdomsmiljöer.
Leif G WPersson, Stockholms universitets sociologiska institution, har
varit knuten till delutredningen om den organiserade ekonomiska brottsligheten. Han har varit ansvarig för flera viktiga rapporter (se sammanställningen över publicerat material) och har tjänstgjort som utredningens konsult.
Leif G WPerssons utredning "Horor, hallickar och torskar" utgör en
kartläggning av prostitutionen i Stockholm. Rapporten är ett samarbetsprojekt och har utarbetats på uppdrag av kommunstyrelsens utredning och
den statliga prostitutionsutredningen. Den kommer således att publiceras i båda sammanhangen.
Delutredningens arbets- och referensgrupp kommer senare att ta ställning till utredarens förslag till åtgärder. Det sker då det samlade
förslaget till åtgärdsprogram utarbetas för att sedan överlämnas till
Stockholms kommunstyrelse.

Kjell E Johanson
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Social utslagning och ekonomisk brottslighet
Utredningen "Social utslagning och ekonomisk brottslighet" har delats
upp i tre delutredningar:
1. De l utredn ingen om den organ i serade ekonomi ska brotts l i gheten

(utrednings ledare Kjell E Johanson)
2. Delutredningen om fastighetshandelns samband med ekonomisk brottslighet (utredningsledare Ulf Lygnell)
3. Delutredningen om olämpliga, passiverande och destruktiva ungdomsmiljöer (utredningsledare Kjell E Johanson)

PUBLICERADE RAPPORTER
Utred~ingen

om social utslagning och ekonomisk brottslighet p bl'
~~~i~o~~~~~m~~~rapporter. Nedanstående förteckning visar Vilk~ s~~e~~~_
Delutredninoen
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1. !llegal klubbve~ksamhet - en kartläggning av spel- och spritklubbar
l Stockholm (Lelf Persson, Rolf Aström)
2. "Svartaxi" - en kartläggning av illegal taxiverksamhet i Stockholm

(Lelf Persson, Rolf Aström)
3. I(~lefapl vadhållning - enk~rtläggning av "bookmaking"-verksamheten

el

ersson, Rolf Astrom)

De tre de l utredn i ngarna kommer att utmynna i ett förs l ag t i 11 åtgärd~
program, som skall överlämnas till Stockholms kommunstyrelse i början

4. Narkotikamarkand och förmögenhetsbrott (Leif Lenke)

av 1980.

5. Narkotika och ekonomisk kriminalitet (Hans Enroth, Leif Lenke)
6. Handläggning av serveringsärenden (Gustav Griehsel, Bo Warming)

Arbets- och referensgruppens sammansättning

7.

"Gr~

referensgrupp. I denna ingår:

8.

Bitr socialdirektör Kjell E Johanson, socialförvaltningen (utredningsledare, ordförande)
Sekreterare Gabrielle Ljungberg, socialförvaltningen (adm sekreterare)

~tgär~er mot ekonomisk brottslighet - problem och insatser - en
overslkt (Sten Heckscher, Dag Victor)

9. Svart handel med hyreslägenheter (Leif Persson, Marie Torstensson)

För delutredningen ekonomisk brottslighet finns en särskild arbets- och

Revisionsdirektör Bengt Alriksson, länsstyrelsen
l:e sekreterare Helena Altvall, socialförvaltningen
Socialdirektör Arne Borg, socialförvaltningen
l<ronofogde Berti l Danneryd, kronofogdemyndigheten
Hovrättsfiskal Sten Heckscher, justitiedepartementet
Jur kand Leif Lenke, Stockholms universitet
Stads advokat Yngve Lind, stadskansliets juridiska avdelning
Polisintendent Leif Lundh, kriminalpolisen
Fil dr Leif G WPersson, prostitutionsutredningen (konsult)
Utredningssekreterare Hanna Olsson, prostitutionsutredningen
Hovrättsassessor Ingemar Rexed, Stockholms universitet
Avdelningsdirektör Lars Svensson, länsstyrelsen
Avdelningschef Jan-Erik TorselI, kammarkontoret
Jur dr Dag Victor, Brottsförebyggande rådet
Chefsåklagare Eric östberg, åklagarmyndigheten

arbetskraft" .. kartläggning och förslag till åtgärder
(Stlna Holmberg)

10. "Horor, hallickar och torskar" (Leif Persson)
Q~!~!C~~~!~9~~_2~_f~~!1g~~!~~~~~~!~~_~~~~~~~_~~~_~t2~2~!~t_~~2!!~!!g~~!

1. Fastighetsspekulationen och tillståndslagen
2. Tillämpningen av tillstAndslagen första halvAret 1978 Ti 11 ståndslagen och aktieförvärv i fastighetsbolag
.
3. Svart lägenhetsförsäljning i Stockholms innerstad
4. struktur
Fastighetsspekulationen i Stockholm - omfattning, prlsutveckling,
.

Delutredninaen
om olämpli 9~!_e~~~!y~~~~_~_~~~_~~!!~~~!!Y~_~~9~2~~~!!J~~~
.
d
.
----______ •_____________
A. DELR/\PPORTER
1. RRedovdisnin g av enkät om olämpliga ungdomsmiljöer (Lena Ekman Yvonne
osen ah l, Jerzy Sarneck i)
,
2. Några stockholmsungdomar i närbild (Marta Szebehely, Jonas Wall)
3. Bildrapport från innerstan (Stefan Teleman)
(forts.)

v

IV
4. MÖjligheter och ~egr~nsningar i uppsökande verk samhet , de l I och II
(Marianne Borgelln)

Stockholms mörka sida - ol~mpliga un~domsmiljöer genom
5. nas ögon (Lisen Jones, Jerzy Sarneckl)

f~ltarbetar-
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6. Fostran till vuxen (Ann-Mari och Per Sennerfeldt)

7. Arbetslöshet efter grundskolan (Margareta L'Jungs t edt , Ina Zirnrnerman)
8. Svar rned betygsavskrifter och meritförteckning (Irma Jensing)

Ursprunget till den här rapporten ligger mer än sex år tillbaka i tiden.
Det har' heller i"get direkt ~a.mband med det son; studien handlar om, prostitutionen i Stockholm.

9. Sociala dikter (Alexander Weiss)

10. Stockholrnsungdornarna Inför 80 - t a l et (Eva Göransson, Bo Nyrnan)
11 . (O)ordning i tunnelbanan (Lillernor Karlsson, Ryszard Szulkin)

12. Stockholrnsungdornarnas fritidsvanor (Eva Göransson)
13. Ungdornsprostitutionen i Stockholrn - en Intervjuundersökning (Eva

Agaeus, Arne

J~rtelius)

.. bild (LIllemor Karlsson, Eva Ollverstedt, Eva
14. Några punkare l, nar
Schiller, Jonas Wall)
15. F"

la till åtg~rdsprogram för att motverka ol~rnpliga, passiverande

o~~sde~truktiva ungdornsrnlljöer (Kjell E Johanson)

B. DEBATTSKRIFTER (utges av LiberFörlag i sarnarbete med utredningen)
1. Kolla kulturen (Margareta Borgelin)
2. "Sex ~r inte någon k~nsla l~ngre" (Lena Johansson, Lisa Sand)
3. Marknadsgyckel - om ungdomen pa• arbetsmarknaden (Roland Larsson)
4. Idrottsrörelsens sociala ansvar (Ake Strörnb~ck)
I nattens ljus - dans I Sverige (Lotta.Silverhjelrn och Per Strand5. berg) I samarbete med statens ungdomsrad
6. Alkohol bland ungdom i Stockholrn (I<alle Gustafson)
C. STUDIEMATERIAL (utges av Larsons bokförlag i samarbete med utredningen)
1. Bra och dåliga ungdomsmiljöer (Kjell E Johanson, red)

Under början av 70-talet arbetade jag med att utveckla olika metoder som
kunde användas för att samla in data om dold brottslighet, eller andra _
mer eller mindre dolda - s k avvikande beteenden. Våren och hösten 1974
gjorde jag de första försöken att studera den "SYdliga" prostitutionEn,
d v s den prostitution som försigick på gatan och s k massageinstitut och
poseringsateljfier, med hjälp av olika observationsansatser. Att jag i fortsättningen kom att ägna så pass stor del av min tid åt forskning om prostitutionen berodde dock huvudsakligen på andra skäl än de "strikt" vetenskapligt/metodologiska.
I mars 1976 presenterade Sexualbrottsutredningen sitt förslag till ny lagstiftning för sed"lighetsbrotten (6 kap i Brottsbalken). För'slaget ',,,'11 att
utsättas för stark kritik såväl i den offentliga debatten som vid remissbehandlinsen. Själv deltog jag i den kdtiken, bl a vad gällde den föreslagna utformningen av bestämmelserna om koppleri. Allmänt kan man säga
att utredningen förespråkade en långtgående uppm,:,":Jkning av straffst~dgan
dena för koppleri (och f ö även för andra br'ott i 6 kap), som jag personligen tyckte r-immade illa med de faktiska förhållandena.
Ungefär samtidigt som debatten om Sexualbrottsutredningens betänkande pågick var jag sysselsatt med en utredning om organiserad och ekonomisk
brotts 'I ighet, den s k At10B-utredningen, som genomfördes i ri kspol i sstyre Isens regi. De up;;:~ifter som vi i detta sammanhang samlade in om prostitutionen styrkte mig ytterligare i min uppfattning om att utvecklingen måste a~ses som oroande ur kriminalpolitiska och sociala aspekter.
Våren IS17 utllB,nndes jag till sakkunnig i den då ti"lls?tta ,':ostitutionsutredningen, oc;, senare samma år accepterade jag ett eY'ojudande från S':ockhOlms kommun Vin c.:t biträda kommun,:;n vid en kal·j-läggning av den organiserade och ekonomiska brottsligheten i Stockholmsområdet.

VII
VI
Mot slutet av sommaren 1977 beslöt vi inom Prostitutionsutredningen att
,jag skulle svara för en vetenskaplig undEo: Sc,kling om prostitutior',n i
Stockholm som kunde användas som underlag för utrerlningens arbete. När man
några "iånader senare från kommunens siad visade incresse för en liknande
kartlägg nin 9 fann vi det naturligt att inleda ett samarbete. Qetta för att
undvika onödigt osh kostsamt dubbelarbete· oc~ för att få större gemensamma
resurser.
Den studie som jag genomfört, och presenterat i denna rapport, har alltså
bekostats från två olika håll; dels genom Prostitutionsutredningen, dels
av Stockholms kommun. Det huvudsakl iga arbetet in l eddes hösten 1977. Samtidigt är det dock på det viset, vilket jag antytt inledn~ngsvis, att jag
och mina medarbetare vid Stockholms Universitet redan tidigare gjort vissa
förberedande metodundersökningar.
Vid min kartläggning av prostitutionen i Stockholm har jag fått hjälp från
ett fl erta l mynd i ghetey' och personer, De l s från Pros ti tut i onsutredn ingen
och de ~~om utredningen verksamma personerna, dels från socialförvaltningen inom kommunen och Stockholmspolisen,
De som j~g vill tacka särskilt är dock de personer som hjälpt mig med det
rena kartläggningsarbetet, Rolf Aström - som arbetat som utredningsman i
kommunens utredning - har således bl a samlat in och sammanställt olika
polisiära och an~(a registerdata som jag redovisat i denna undersökning,
Marie Torstensson och Gunnar Arrhed - båda vid Sociologiska institutionen
vid Stockholms Universitet - har biträtt mig med insamlingen av olika observationsdata, uppgifter ur tidningarna som gällt annonsering av massageinstitut, poseringsatelj6er och sex~lubbar, samt statistiska data om koppleribrott.
Men det mesta arbetet har jag gjort själv, och skälet till att jag vill understryka detta är inte för att förringa mina ,,,,darbetares insatser - tvärtom - utan för att göra helt klart att ansvaret för denna undersökning är
mitt eget och ingen annans. Det är jag som i detalj har planerat undersökningen, valt metoder och bestämt vilka data som skall samlas in. Jag har
c:ksA svarat för en god del av själva datai~~amlingen. Slutligen har jag
tolkat och analyserat data, samt skrivit rappurten,
Varför är nu detta så viktigt att betona?

Vissa av de d~tainsamlingsmetoder som vi anva"nt. kan med visst fog betrc'·tas
som t'.åsamma ur etisk synpun.t. Tyvär~ var det enda sättet att samla in
något så när til i rörl Hl iga uppgiftp~. Ja.,, anser oc kså att sa~hället ~ar ett
l~gitimt
'
. . intresse aV'a~tfB
•
c kuns kap om prostltutionen
som ett individuellt
socl.:.lt fenomen. Och eftersom jag inte lämnat ut några enskilda individer har "ändamålet fått helga medleh",
OCIl

Till sist en personlig reflektion.
I sina mycket kända studier om "den auktoritära personI igheten" nämner den
tyske sociologen ThomJs Adorno" ett"over d rivet
. intresse för andra personers sexualliv" som att viktigt kriterium på "-tt man har en au k
' " intorltar
st~llning. Självfallet har jag funderat en del på detta, och liknande påstaenden, under de år som jag arbetat med denna kart'äggning. Inte minst
beroende på den speciella slags nyfikenhet som många människor i min om9 i vning visat för just denna del av min forskning. Finns det några särskilda . egenskaper i min karaktär som kan ha påverkat min objektivitet i detta
sanunanhang?
Den slutsats jag kommit f:Aam till är fölJ'ande - oc·h J'ag
veten om det principiellt tveksamma i ittt vara sin egen
att förståelse av ett socialt fenomen l'nte be h"over vara
till förlåtelse eller förd"oman de av sJålva
..
fenomenet, I

..ar självfallet meddomare. Nämligen;

automatiskt länkat
samband·med mitt
arbete ser jag på mig själv som forskare, och Jag har en mycket gammaldags
o~h rigid inställning till det omtvistade begreppet "objektivitet". Jag enVlsas således
med att hävda att "verkligheten" - ex pros t't
t'
.,
l u.lonens
verklighet - ar full aven massiJ. "objektiva fakta", Förståelsen av dessa objektiva fakta har tagit så gott som all min tid medan jag arbetat med denna undersökning. Mina fördömanden och ursäkter har jag fått lägga åt.sidan, och
samla på hög. Eventuellt kommer jag att .användadem i den offentl iga debatten.
Stockholm i juni 1980
Leif G. W. Persson
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I.

Undersökningens ba~~rund ocb syfte. uppläggning och genomförande,
materi"l, rättsläget, t"idigare ;tudier mm.

I. 'I

Bakgrund och syfte

I november 1971 bemyndigade regeringen chefen fär justitledepartementet
statsrådet Lennart Geijer att tillkalla en sakkunnig fär att se över brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott.
Utredningen. som tog i!amnet Sexualbrottsutredningen. inledde sitt arbete i
februari 1972. I de direktiv som låg till grund för uppdraget betonade man
i den allmänna motiveringen den förändring som inträffat i synen på sexuallivet - det som vi vardagligt och i dag kallar fär "~en sexuella liberaliseringen".
"Fördomar och tabuföreställningar har länge hämmat en naturlig och öppen syn på sexuallivet och dess yttringar.
En radikal förändring i synsättet har emellertid inträtt
under senare tid ... "
Som exempel på frågor som borde ägnas särskilc uppmärksamhet nämndes åldersgl"änserna vid homosexuell ~ könsumgänge, incestbrotten och straffen fär
koppleri.
Sexua l brottsutredn i ngen l ade fram s i tt betänkande i mars 1976. S'ka 11 man
försöka ge en allmän karakteristik av utredningens förslag är det fullt berättigat att säga aec det innebar en mycket långtgående mildring av det
gällande regelsystemet.
Vad beträffar kop~ri så föres'log man att straffansvaret borde inskränkas
till att gälla enbart sådana personer som "yrkesmässigt främjar eller otillbörligt utnyttjar att annan har t-illfälliga sexuella förbindelser mot betalning".Man föreslog också att straffen för detta brott skul1e sänkas.
Vidare att regeln 0,,1 förförelse av ungdom - som riktar sig mot den s k
ungdoms prostitutionen - borde avskaffas (se SOU 1976:9, Sexuella övergrepp,
s 13-14).
Utredningens betänkande kS"l ah utsättas för häftig kritik, såväl i den
offentliga debatten som vid remissbehandl ingen av förslaget. En av de mest
kritiserade punkterna var f ö ~en ändrade utformningen av koppleriparagrafen. Bl a ansåg man - från flera av rernissinst~,lserna - att utredningen
l

,

.
h t~ exempelvIs prostitutionen bo~l " d l"-oar
byggde på ett bristfälligt underlag oc a c "
k
de
fcr',slå
nagra
agan r "" '
,1e kartl äggas ytterlIgare 1nnan man un

,
nil'gen (med den prel imlnära titeln "Prosti';utionen, i Sverige").

o

Den undersökning
, en blev alltför, stark, I februari 1977
Kritik",n mot Sexua1brottsutrednlng
h d
dåvarande justiti",ninist:rn
'
... 1
t i sin he~het oc
en
förkastadeslors age
..
b ttsbalkens bestämmelser om
Sven Romanus besluta de om e n ny oversyn av IU '
'kt
1
anförtroddes ät an parlam2ntarls' saRsedlighetsbrotten, Denna ö~~rsyn
" kild utredare under social, - S t'digt tillsattes en sars
,
mansatt kommItte, am I ,
..
kartläggning av problem, k t'll
uppdrag, att gora en
departementet, som flC
I
en kring prostitutionen (se Dir 1977:11),

SOI1'

redovisas här kan samman'-dttningsvis karaktPY'iser~s

som en slags topografisk beskrivning

o,

en "ytbeskrivni[',~" - av det feno-

"len som man ka 11 ar för "prost itut i on", Undersökn i ngen syftar så ledes (/lllVudsakligen) til~ att ge svar på olika kvantitativ~ frågeställningar.
-Hur ser' prostitlltionen u~? I vilka olika formeJ::.uppträder den?
-Har prostitutionens omfattning var'ierat över tiden? Har formerna
för den förändrats '!
-Vilka bl ir prostituerad.§.? Hur är deras bakgrund, sociala situation etc?
-Vilka är kunderna? Bakgrund, situation o s v,

1977:års Prostitucionsutredning,
I direktiven för den senare utredningen,
betonade man bl a följande punkter:

-Vilka är kopplarna? Hur 0år koppleriet till? Finns det annan brottslighet i samband med prostitutionen?

-o s v,

att ..
och ungdomsprostitutionens karaktär samt om
- kartl agga barn~
, t t " k under
antalet prostituerade i lägre åldrar Lenderat a
o a

° s v,

Lite lättvindigt skul'le man kunna l ikna den här undersökn'ingen ,vid, en serie flygfoton över en viss terräng, men där "piloterna" ofta tvingats landa

senare år
t
rostit,uerad
och
kopplare
sam
p
_ kl ,11'1 ägga förhå 11 andet me 11 an_

och ge sig ut i själva terrängen för att kunna förstå vad det är sc~ har
fastnat på filmen.

koppleriet" karaktär
- - - - "pr0st'itutlOnens
,
sammanhanget beorsaker " o ch i det
-,.. un'd"k'
erso a______,_______
t
även förhållanden
1 ' i nte bara de prost ituerades problem u an
Y·a ror
" deras _kun der, sambandet mellan missbruk av alkohol och
som

Skälen till att denna kartläggning har begränsats till Stockholmsonrådet
är främst tre och sammanhänger med varandra,

narkotika samt prostitution etc
slutligen

För det första pågår redan 'J'iknande kartläggningar på annat håll, l Malmö

"

'ker för framtida social ml~sanpassnlng som en
att utreda d e rIs
"
I'rl fo"r att
.. der s om k'n
sattas
prostituerad löper samt de åtgar
a

stitutionsprojekt (se Fredriksson & Lind, Kärlek för pengar? En bok om

minska en så'dan utveckl ing

prostitut'ionsprojektet i, Malmö 1976-800 Stockholm 1980), I Göteborg har

ex håller man sedan flera år tillbaka på med ett umfattande kommunalt pro-

.
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man il!lett en liknande verksamhet, låt vara i mindre omfattning, och polismyndigheten där har också tagit fram 01 ika uppgifter om prostitutionens omfattning och struktur, Prostitut'ionsutredningen har gjort breda kartläggningar - genom kontakter med po'j isen och sociala myndigheter - där man försökt skaffa sig

.011

uppfattning om situationen i ',andet som helhet,

För J=t andra är' det heH orea"J ist'iskt att tänka sig atc man skulle kunna
en underSÖkning av den typ som redovisats här, med de metoder som an• tör hel~ landet. Det skulle kräva orimliga resu~ser.
för det tredje, är det heller knappas~ befogat at~ göra på det
Prostitutionen är nämligen alls icke jämnt fördelad över landet, I

3

"stadsproblematik. Betraktar
väs2ntl i 9a (I 'e l ar är det fråga om en ren stc,,
man ex problemet som en funktion av antalet prnstituera.de ~:; återfir~s ca
30 procen': av landet, totala problem inom StocKholmsområdet. Ca t:"ettilJ
procent av landets ;Jrostituerade, enligt aktuella skattnmgar, är nämligen verksamma inom det området.
Vad beträffar unders'ikningens omfattning finns det dock ytter"1 igarE hegränsningar som det är VI"kt"19 t att På peka " Dessutom är det fråga om avgränsningar som inte är alldeles enkla att göra.
Prost i tut ion kan förekomma i många former. Den här kart 1äggn ingen handl ar
om den heterosexuella prosthutionen där prostitl.:2rade kvinnor säljer
sexue11~ tjänster åt manliga kunder. D v s det som de flesta av oss automatiskt kommer att tänka på när vi hör ordet "prostitution". Samtidigt är
denna enkelhet i definitionen skenbar. l den faktiska verkligheten vimlar
det av komplicerande moment, av undantag. Jag skall peka på några av dem
och förklara hur, och varför, jag försökt hantera dem i denna studie.
Den första gruppen av problem sammanhänger med beteendets frekvens. Den
andra med kvaljJ:atiya egenskaper hos beteendet. Slllt]j~jen har vi en tredje
grupp, de speci(C}}2-unda~tage':l.' som knappast ens låter sig systemaeiseras.
Först beteendets frekvens. För vissa kvinnor är prostitutionen ~tt yrke
i den bemärkelsen att de prostituerar sig under lång tid och vid många tillfällen. De kanske bästa enskilda exemplen på "Y~_?E.r:.os!jtuerad~" hittar
vi på de s k massageinstituten eller poseringsatelj~erna. ijär finns det
kvinnor som haft samlag med sina kunder, eller utfört andra sexuella tjänster ät dem, flera gånger om dagen, majoriteten av veckans dagar och årets
veckor, under en l!ng följd av år.
Samtidigt finns det en väsentligt större grupp kvinnor som prostituerat
sig vid enstaka t":llf.5i.l~~; någon månad, någon vecka, t o m någon enstaka
gång, för att sedan helt upphöra med detta.
Jag ,har fBrsökt studera hela gruppen, från "yrkesprastituer~d" till "till"'lle
'I"t .~ad" , av det enkla skälet att en väsentlig del av sanningen
f a _spros.1 ~"
om prostitutionen och dess struktur utgörs just av detta faktum, att olika
(prostituerade) kvinnors prostitutipnsfrekvens 'ir så vari",ande. Att denna
variation i sin tur vållar avsevärda problem när man försöker avgränsa,

och skatta omfattningen aven viss grupp. behöver knappast påpekas. lntt
heller' ai:t det blI"r s"å
" mel" "ti 11 fäll ig" p, ostitu. rare alet"
gara detta ~':
tioner> blir.
Betraktar m"'! de prostituerade som summan av de enskilda inciividerr", upptäcker man enkelt nog att det långt ifrån är fråga om någon homogen grupp.
Vare siS om man ser till deras bakgrund och socic;la situation, e11;r till
deras t i 11 varo som prost ituerad . Hela ska l an finns representerad, från
lyx- och deltidsprostituerade call-girls till utslagna gatuprostituerade.
I det första fanet kan det handla om middag med tre rätter och levande

ljus, samlag i, kundens-affärsmannens hotellsvit, "present~r" och s k blomsterpengar som tack för samvaron. l det andra om en "snabbis" i kundens
bi 1. Parkerad på nägor ri vn i ngstomt i närheten a v r"a l mski 11 nadsgatan. Och
en e"ller ett par hundra"lappar i förskott som tack för en femminuters avkHning. Jag har försökt täcka in alla varianter, även om de undersökningstekniska svår"igheterna varierat. Det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild.
Så de speci.e"lla ur.dantagen som inte ens låter sig systematiseras.
Problemet med den kvinnliga prostituerades kön. Bland de kvinnliga prostituerade i kvarteren kring Malmskillnadsgatan finns det således även män som
prostituerar sig (fast utklädda till kvinnor, och ibland t o m medicinskt
behand"lade för att bh kvinnor), och med manliga kunder SOI11 nästan alltid
kontaktat dem i tron att de kontaktat en kvinna.
Prob 1emet med den sexue 11 a kontaktEoils a rt. Den man 1i ge kunden som va rj e
måndag förmiddag uppsöker sin "härskarinna" i hronnes bostad, och betalar
500 kronor per gång 1110t att han får städa hennes 1ägenhet. Medan hon skäller ut honom iklädd "hundhalsband" med metalldubbar, svart läderjacka, svarta läderjeans, svarta högklackade skor. Och e1 cigarrcigarett som hon 'i
förbigående askar av "i "städslavens" hår. För att nu bara ta två exempel
på sådant som måst(~ be"lysas för ae'; helheten skall kunna beskrivas.
~tudier av den här redovisade typen, som sk:11 användas som underlag för

olika åtgärder mot de problem som de handlar om, bör självfallet vara ak"tuell~. Det senare " kravet på aktual Het - kil f, vara en mycket kritisk
punkt om den frZga sam behandlas har en tendens att variera över tiden.

Det finr.s mycket som talar för att prostit'~';ionen är ett exempel på just
ett sådant ~ariijbelt fenomen, både lad gäller dess omfatt~llg och dnss
struktur.
Jag har försökt lösa detta pro!..;em på tre sätt. För det första genom att;
redovisa .',ktuel_i~ta. Den "lägesbeskr-ivning" som jag gjort i rapporten
är grundad på dat.'! com saml ats i n f tam ti 11 september 1979. Däreft€-r, medan jag arbetat med att sammanställa och analysera materialet och skriva
rapporten, har jag gjort fortl öpande kontro 11 er av den pågående prostitutionen. Dessa sträcker sig fram tnl maj 198L' och syftet med dem är att kontrollera att prostitutionsläget inte förändrats drastiskt efter det att
datainsamlingen avslutats. Slutligen har jag för,'ikt kartlägga PI'ostitUtionens förändringar över tiden, samt vilka bakgt'undsfaktorer som styr
dessa. Det senare i avsikt att ta fram undersökningsresultat av mer allmängiltig, och tidsoberoende, karaktär', Tyngdpunkten i arbetet l igger dock
på en beskrivning av den aktuella situationen.
Sammanfattningsvis är syftet med denna studie att:
-ge en a ktue l L..0gesbeskr2!'2-1.i!:l9_ a v övey's i kt li g karaktär
som omfattar den heterosexuella prostitution"n med kvinnliga prostituerade och manliga kunder inom Stockholmsområdet
-beskriva denna prostitutions omfattning, struktur och
tidsmässiga förändri~gar
-beskri va de i nb l andade pa rte.r::na (prost i tuerade, kunder,
kopplare), deras bakgrund och aktuella situation,
-beskriva själva-beteendet och dess olika yttringar, inslaget av !Ilissbruk och J<!iminalJtet, samt de individuella
och sociaia konsekvenserna av prostitutionen
-försöka för~_l ar~ va rfö.r:: prost i tut i onen i Stockho-I msområde.t
ser ut som den gör och varför den har förändrats
Val av metoder, undersökningens data, datas tillförlitlighet
itl1tior.en är till väsentl iga delar en företeelse som är dold för samelig och an~3n insyn. Detta faktum gjorde det nödvändigt att arbeta
så bred ansats som möjligt, d v s att utnyttja olika typer av data
insamlinssl;J2toder. Denna undersökning ä.~ således g:'IJ.ldad på sju
typer av datamateria-I. Ib-Iand har de fått komplettera varandra. Jblal,J
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viss metod) betingats av speClhar valet aven viss typ av data (och en
utt fä svar på en viss fråga.
ella omständigheter; det var enda sättet
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'o'r" all tför l ångt att i detta sammanhang ge någon mer
Tyvärr skulle det f ~
för- och nackdelar med de olika metoder och data
t
ingående beskrivning av
k"
l
har
jaq
därför
inr~ktat
mig
på
at
som jag använt. Främst av ut rymmess a
."
"todoch
dataproblem
som
ha.r
direkt
relevans
fO,r
behandla enbart sådana me
.. 'tresserad aven mer allmän diskusslcn
den här undersökningen Den som ar ln
.
...
. .
t"ll . en i m'in studie "Hidden Criminal ity h~nvisas 1staIlet tll I frams a nlng
,
a
Methodologl'cal Problems, Empirical Results (Stockholm 1980),
Theoretical and
Det mate'ial som anv 'a'nt,~ kan sammanfattas enl igt följande:
uppgif"Ler' hämtade ur kriminal statistiken avseende (a) anmälda,
(l )
dömda brott vid brottsrubriceringarna kopplerl/
upp kl a raae oc h
... _
främjande av otukt och förföre l se a v un\jdom, samt (b) de 1iJ..Y.....
ningsmän som dömts för sådana brott
.
---bl
["vts ur det s k
(2) reg'iste~data avseende personer. som
a lam a '
' ..
~-~- '-h"'bel astnl' ngs regi stret ("po"li s reg'j stret"), po Il sen s
person'" oc
.
,
' ..
,
'
·t
d
t
s
k
socialregistret,
mancalsreglstret,
spanlngsregls er, e
"
Stockholms kommuns invånardatabas oc h "b'l
l reg istret"
.
(3) dokumentära data avseende _händelse_r:. (brott etc) hämtade ur

Att i ett sammanhang försöka göra någon be:!'imning av detta materials tillförlitlighet är föga meningsfullt ", främst två skäl: (a) U2t är fr~ga om
flera mat"l'ial med v~rierande allmänna egenska~er och tillförlitlighet.
(b) Dessa material nar inte använts"rakt över" utan pil. o'ika ställen i
denna undersökning. Jag har försökt l~sa detta problem pA två sätt. Ned~n
i detta avsnitt har jag gett vissa allmänna synpunkter på datas tillförlitlighet, hur de o!ika data samlats in, vilka delar av det unders~k~a området de täcker och i vi 1 ka sammanhang det gätt att använda dem. Dessutom har jag diskuterat de olika dataproblemen i direkt anknytning till de
avsnitt i resultatredovisningen där de varit aktuella.
Några kortfattade synpunkter.
Som jag påpekat ovan är prostitutionen ett fenomen som till stora delar är
dolt. Detta gäller själva"beteendet" lika väl som de inblandade parterna;
de prostituerade, deras kunder och kopplare, Att "beteendet" är dolt är i
sin tur en enkel följd av det faktum att sexuellt beteende i allmänhet har
en "privat" karaktär, och att den speciella yttring av sexualitete~ som
prostitutionen i s'jn tur utgör, dessutom är förknippad med skamkänslor hos
de direkt inblandade, avståndstaganden från omgivning€~s sida och samhälleliga tabun.

De prostituerade, deres kunder och kopplare försöker aktivt dölja både sitt
beteende och sig själva som personer. Sett ur forskarens speciella synvinkel kan man säga att de lyckas med detta i varielande grad, och främst beroende på egenskaper hos dem själva, samt arten och frekvensen av de prostitutionskontakter som de tar del i.

---,--".------:'ch utredningsmaterial, förundersökning'
pollslara spanlngs- o
.

ar m m
(4) domar och be
den etc

En bra il1ustratio'l till detta problem ges av det som är själva den metodo-

ut avseende kopplerimål, vissa förvisningsären-

d s k massagc'nstitut, poseringsatelavseen e
j&er ocb sexklubbar
,
.
'
.
'
•
gatan
massageln,
(6) d'irekt()bservationsdat~ 01" prostltutlonen pa
'-.""--~('-. -:-n"'gsateIJ'e-er) sexvlubbar, hotell- och restauranst l tut posen.
,"
,
, samt om de prostituerade och u~ras kunder vld dessa verk-

(5)

kärnfrågan i den här undersökningen, nämligen hur man skall räkna

ti.<!~ngsarlnons~,r:.

samheter

. (prost:itlJerade, kunder, kopplare,
(7) 21l_t:.e.r:~)'::Je.~ me d ol i ka pe r s one r
polisev, åklagare etc)

räkna prostituer-ade följer av två orsaker, den första är
atistisk och den andra av pra~isk natur .
tistis"J problemet är- enkelt nog att lösa, I vc,:'t fai j på papperet.
t man skall kunna räkna prostituerade krävs det två saker; en defiav vad SOIl menas med en prostituerad ocr. en aV9..räns~-j tidsperiod
vilken man så räknar de (på visst sätt definierade) prostituerade.
7
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Antag ex att vi bestämmer oss fö' att en kvinna som twr samlag med en ma:,
,not kontnnt betalning som överlämnas i om"de1Jar anslutning till 3amlaget
är att bete~kna som prostituerad. Att hnn är det l::'dey' hela den tidsperiod
_ ex ect år _ som vi avgränsat på förhand. Och Oil,vsett om hon gjort, det

är det att "få slag"
, P"a den k'
vInna som tar ~moL
k d' "
egen bostad ef~'!r tidsbnst"ll .
., c en un l manaden i sin
,
~
a nlng p~ telefon. Och
kanske ln~kränker si~ till ett dussin
vars totala kundkrets
män.

en gång e 11 ('t' tusen.

Sammanfattningsvis
kan man bl ~ hävda ','oljande om det praktiskt betingi,l(:e
b
pro lemet med Gatas tillförlitlighet:

Om v'i nu hestämmer oss för "tt räkna prostituerad2, enl igt denna definition, i Stockholms konnun under 1979, så kan man dela upp dessa kvinnor i
två kategorier: (a) sådana kvinnor som var prostituerade redan före perioden och fortsätter att vara det under perioden, och (bl de kvinnor som debuterar under perioden. De, rent:'statististiska problemen är således över-

(l ) J u"f'lna~e"~rostitution desto mindre tillförlitliga data.

komliga.
,
Konfrontationen mellar statistiken och den verklighet som den skall tillämpas på är däremot åtskilligt mer frustrerande. Fdr det första gäller det
att hitta en rimlig definition av själva begreppet prostituerad. Och redan
här uppstår ett flertal prob'lem. Måste lh,m ha samlag med kunden eller räcker det In'~d att hem "runkar åt honom", för att nu använda ett vardag l igt ord
fören ofta förek'Jmmande variant av"sexuell service". Hur ofta måste hon bedriva denna verksamhet? Och hur skall man ställa sig till de kvinnor som
tagit r.,,':aH i form av "middag och presenter" men 'inte kontanter?

Jag har försökt vara så praktisk som möjligt. Konkret betyder det att jag
i vissa fall har anpassat mig till redan befintliga data, om det fenomen
som jag studerat. Även kvinnor som prostituerat sig vid enstaka tillfällen
(och kanske t o m ett enda) har fått gå in under definitionen. Om de sedan
kommit med i undersökningen är en helt annan sak. Alla former av sexuell
service har tagits med. På massagei~stituten finns det ex kvinnor som aldrig har samlag med sina kunder utan endast ger ~ k "toppmassage". Trots det
har jag tagit med dem i den undersökta gruppen. De renodlade fallen av
denna typ av prostitution är f ö relativt få. Däremot har jag haft en
str,ikt affärsmässig inställning; sexuell serv~c,= mot kontant betalning.
Nästa problem,som jag f ö redan ""rit inne på: Prostitutionen (och de
prostituerade) är olika svåra att upptäcka bl a beroende på hur de utövar
~in prostitution, hur ofta de gör det, och 4;,te minst vilka de är. Det är
enkelt nog ~ åtminstone kräver det en rimli:; ansträngning - att kartlägga
~atuprost'ituerade som kanske tillbringar halvpdo'ten av sin tid under flera
må:lader med att "ragga" kunder på Malmskillnadsgatan. Atskilligt svårar'e
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.. an dman samla In relativt tillförlitlig'
'
a
ar
svårt när det gäller hotell - oc h restau. et mycket
.
rangprostItution
eller
s k call -g l. r l verksamhet Detsamma
., '
'
gal ler självfallet för de personer - pru,tituerade,
.
kunder och kopplare - SOI1l förekommer l'nom de prostitutionstyperna
(2) Ju'. mindre
frekvent·sJa
""l va beteendet är, desto mindre till'.."
f orlltllga ar data . Da t,a om "yrkesprostituerade" .,
tillföl'tl'
ar mer
r lIga
än data om "t'llf"l'J
'
..
l
a esprostltuerade",
och
detsamna galler givetvl·s t'"or kun derna
(3) Data om kunderna"
, mIndre
,
.
ar l. sIg
tillförlitliga än data
om de prostItuerade och kopplarna . Dett a b
fakt
,el' Jr pa• flera
orer. Kunderna är genomsnittligt mer a
,.
om att '''l'
ngelagna
~o Ja sitt beteende. Kundernas beteende är också
genomsnIttlIgt
'
., , mindre frekvent"an de prostItuerades.
.
Slu~llgen ar möjligheterna för olika myr'iigheter, ex
polIsen, att samla., ln
' uppgIfter
.
om kunderna åtskilligt
mer beskurna än na r de t ga'1 ler kopplarna och de prostituerade.
För att ytte r 'l'19arf- komplicera tillförlitl'ighetsproblematiken
s åd ana faktorer som är förkn'
'"
' bl a med annat
det viset att de 01 'k d
lPpa~e med sJalva fenomenet, är det också
)
l a atamaterlalen (och met d
!;I:ilnd,e räckv'idd:Jch tillfcir'1 itl i het ' .
, o erna dels har en varistati-t'lcka kOITlpl.k t'
,g
) l SIg, dels ar behäftade med olika
l a lOne
,.
'!:iskt beti
d
.r, d'e l s. ar
mer eller mindy'e känsliga för de
nya e problemen som jag redovisat ovan.
'o.

"

väsent] i g
' av de resultat som·a
o",
d'
,.
data som hall'tats
' 'k
, J g re OVl sat l denlld y'apport baseras
, , ur all a reg'si"er Om I ' d
sakel'. De är 1,1n"
cessa ata kan man bl a hävda
gt
em som de' dl
Jfran fullstandlga utan ~2lyser bara en del av det
,Ian ar om . Det"'ar f"
raga om ett urval av informationer.
o

_ _'o - " , - : - '

•

Dessutom,

or~

Datas
utgö
"
.. tillförlitlighet
,
.
, r e tt problem~nmplex d
.
tldsmass'ga täckning
d
' eras lnnehA1Isliga o h
,avet
studerade
f
. f"
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..
maren 1977 och insam'l'
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lngen av data avslutades h"
Jag haft amb'tionen att kunn' , . .
esten 1979. Samtidigt har
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ge nmligt tillförlitli,Ja UP1Jgifter
.1 U' lOnen i Stockho'lm undel" den senaste tioårsper'iaden
P
k s l'
S"'l f om
omp lcerar detta analyserna.
. Ja V allet

det är detta som är den eaent1ioa stötestenen. har detta
J

J

.

urval tillkomm;1; på ett systematisk,; sätt. Vissa informatil1.:er (per<oner,
händelser) har haft I-,ögre sannolikhet än andl"a att hannia i registret,

1~2n

samtidigt vet man ;nycket lite om hur det förhåller sig Intd dessa skinnader. Registren är Uppbyggda utifrån

an~i'a

syften än de rent vetenskaplig.,

kunskapen om hur de byggts upp är ringa. Registren har också en begränsad
täckning redan från 'Jörjan. Dels beroende på att man 'inte får

•

regis~rera

vad som helst (prostituerade får exempelvis inte registreras enbart utifrån det faktum att de är py'ostituerade), del s för att syftet med regi stret sällan är ident"iskt med forskarens önsken;al om information.
De direktobservationsdata SOHI jag använt - främst fÖl" att studera gatuprostitutionen _ har inte den selekt'iva karaktär som ex registerdata har.
Däremot är' de förknippade med avsevärda statistiska komplikationer när de

j

Enklaste
sättet att ge en "overgrIpande
.
.
besk' ,
ln det studey'ade omr~det .t' d
~, nvnlng av hur jag försökt täcka
( . ~ or e vara
'I 'k d
. genam att redovisa hur'
..
o l il ata i undersökr.'ngsmaterialet.
'
Jag anvant de

skall användas för sådana skattningar som jag gjort i den här undersökningen.
Tillförlitligheten hos intervjudata är mycket varierande. Dels

berc~nde

på

vem som har intervjuats, dels beroende på vad man frågat om. Ett exempel:
I samband med den här undersökningen har jag (och min? '1ledarbetare) inter-

Regi sterdata ( OClI ,.ovriga dokumentära dat·) I
att beskriva de prost't
il
lar huvudsakligen använts för
...
., _, l ueradi!, och deras kopplare (b'
,
.
'I
..
_, _____,._0
akgrund, sltuation etc)
Framst ':'0' det fråga om
.
en .'l.~,!uell kartläggnin' I ·
..
•
personer som VaJ" il. v e r k ' ______,,, __ ,..__ ._Jl.' a v s besknvnlngen avser
,
samma Inom prostitution
många fa 11 ~iven före och o f j"
en under 1978-1979 (och i
. E, ,er denna peri od) .

vjuat ett flertal prostituerade kvinnor. Vid de kontroller som jag ajort
av de uppgifter som de lämnat har dessa visat s'ig ha en varierande grad
av överensstämme'lse med sanningen. Vad beträffar deras kunder, och de tjänster som de bestått dessa, har såväl villigheten att 'lämna informationer
som deras sanningsenlighet varit rimlig .. Atminstone i genomsnitt. När det

I vissa skatt'
delar har jag även använt reg'isteY'data och andra dokumentära data
vid
. ':mnOi'r av prostl't Ut'lonew ut' I l .
dess omfattrl"ing och struktur f'" ," d _-:':~C.,~2ng under lO"ta'let, d v s hur
..ar av n t 'I'
.
oran rats over ti (en.
j
Dessa senare skaPn'
Lur 19a skä'l mycket ungefär"liga,
. v lOgar
J

J

gällt dem själva (deras bakgrund, hur de levt etc) har viljan varit god,
medan det varit "si och så" med sanningsenligheten. På en punkt ljuger de
dock

~å

gott som genomgående - dessutom synnerligen obesvärat och av (ty-

värr) rationella sLäl. Nämligen om sina kopplare.
Problemen med annonsmaterialet (annonser om massageinsititut, poseringsatelj§er och sexk:ubbar) är främst två; de statistiska svårigheterna i

På liknande s"tt
.
a, h'ar Jag
använt de direktobserv '
Jag har dels utnyttjat dem för att' ':k'
. at,onsdat_il. som jag samlat in.
Der'a na om'attnin e
d
onsformer som låter sic b'
"
.
'
g n av e olika prosti'.
g o serveras dIrekt; G:ostit t'
och 1 fasta I k ' l '
' '
u lon på gatan (se
1)
o a er, De matt som jag a .. ~,'
. .,'
let pl"osti tuerade
I
nvan l 1 dec forsta fallet är
. . .. resp (under. I det andra
antalet lokale"
fallet antalet
,I som mer frekvent anva!'
.. 1's för prostituti 011.

pro~tituera-

samband med att annonserna används f Hr att skatta omfattningen av denna
pr05titution, resp brister i deras täckning av Pl'ostitutionen i "fasta 10kaler". Beträffande massageannonserna i dagspressen uppstår också praktiSka komplikatie:,,"r Il g a att ett mindre antal av dem fi':;tiskc avser helt
vanlig massagE, d v s inte de sexuella varianter som omfattas av denna undersökning.
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har också omfattat (observerbara) egenskaper hos de obser. tionerna
Ald
,
er, kön, k'lädse'l, yttl"e
r observati
d""
teden på missbruk etc (se bil l). Vidaons atal v'jcsa fall I
I'
har vi för'sökt l'dp ~'i'~'
«()mp ecc'~Y'ats med ex registerdata. Så_nel lera kunder
re .
'
, som observerats, och fölJ't upp dem
glster för att sk,'lj",'a oss
. en uppf a t~
. en,. ng om deras bakgrund.

"Il

Vad b räffar gatuprostitutionen så har d-ta samlats in för perioden jul;
1977 _ s"pt 1979. Dessa observationer har gj"rts vid ca !:lQ'L.Cl~C'.E2I.~ations
tillfällen cch täcker i stort sett hele den aktuc'~a perioden. Dessutom
------finns vissa äldre observationsdata om gatuprosti~utionen som kan användas
1
för en del ;Hmföre1ser'. De senare data går tillbaka ti"ll våre,,197 ,och
täcker vissa delar av perioden fram till so~n~ren 1977. Dessa data samlades

Intervjudata slutligen har'Jag främst anvNnt som komplement, för att 'o'ka
insikterna "' i det o
ctude
,
_ra de problemet rent a]l:ilänt och på olika k 'k
punktE'Y' Da"em t 1
•
•
VI, reta
•
" o. .Ilar
.
' . Jag lnte utnyttJ'at dem ·F·'or n2~ra systematiska skattnmgar av prostltutlOnens omfattning, struktur e'ller föränd "
,
senare avsec>ndet"
j'
.
. rlngar. l det
, ar (e mte tll] räckli gt eil 'lförl itnga,
o.

Några synpunkter' I,å
arbetets genom f'ärande
t'

in i salf,band med olika utprcivl1'ingar av själva obo:>l"vations"letoden,

1.3

Observationsdata har i huvudsak används för att skatta prostitutionens för.-'
ändringar över den studerade tidsperioden som helhet, inom perioden, under
en månad, en vecka samt över dygnet. Vid dessa förändringsanalyser har jag
också arbetat med andra jämförande mått, främst reg'i sterduta. Svagheten
med de senare, som jag antytt tidigare, är dock att den omfåttning som registren visar av ett v'sst fenomen dels uttrycker omfattningen av själva
fenomenet, dels själva intresset för fenomenet hos den registrerande instansen. För att förtydliga: Att många (f A) prostituerade flyter in i ett
register under en viss tid kan bero på att antalet prostituerade ökat
(minska~), eller att intresset för att registrera prostituerade har ökat
(minskat), eller bådadera. Självfallet behöver heller inte dessa båda orsaker till att resistervolymen förändras (ändringar av fenomenet resp registrerinqEn) verka åt samma håll. Ett fenomen som ökiJ,t (minskat) kraft"igt
kan förefal~ konstant i registren genom att registreringen av det minskat

Social
forskning kan självfallet genomföras på många olika sätt. Det rela.
tlvt
.
.. sett vanligaste torde"
vara att samlar lhop
register·· eller' t
.
data,
SOITI man sedan . l
ln ervJu",
l ugn och ro sammanställer och analy<erar p. S·I·t·t

(ökat) på motsvarande sätt.
Arbetar man med observationsdata finns det möjlighet att hantera det ovan
berörda problemet; bl a genom att observationsdata kan användas för utvärderingen av registerdata. Problemen med observationsdata är andra. Bl a
mäter man ju en "volym" (ex antalet prostituerade v·id ett visst tillfälle)
vid upprepade tillfällen. Däremot identifierar r1n inte delarna av denna
volym (ex hur ofta en viss prostituerad förekommer på gatan). Detta ger
upphov till statistiska problem vid tolkningen av data (se nedan avsn III).
En annan datagrup0 som är tilltalande när man försöker belägga förändring.ar ~."_~!:_.!:id. ärilnnc).n2I1lateri...a.l~:t:. ;)imtidigt är det begränsat till den del
av prostHutionen som förekommer i fasta lokaler (massageinstitut, poseringsatelj~er och sexklubbar) och dessutom a~nonseras öppet, Jag har samlat
in annonsdata som täcker perioden 1970-79. Dessutom kompletterat dem med
~lika registerdata och observationsdata.
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tJanste r um. F"or de l en med regi sterdata och f"" d"
o.
a
de inte bråkar med en.
. ,
ar 19a ,ntey'vjuer, är bl a att

Majoriteten
av den forsknin'g som gors
. . .har
. i landet om sociala problem
1 . . .1'
(rlmlna 'Itet, drogrwissbruk, arbetslöshet etc, utförs således av personel'
' ex
som endast undantagsvis lämnar sina tjänsterum
'
för att"på p"ats"studera
sina fOi':;kningsobjekt. Samt·idig, t är (et
j
inte så enkelt att forskning av
den typen låter :;ig avfärdas. I många fa·ll är den t o m: att föredra framför en mer deHagc;~de, direkt pro b"'emorienterad forskningsansats.
Den
har krävt båda typern'
k här studien
"
a av ar b'
ete; ana lyser på den "egna
ammaren av dokumentära data , lik ava"1'som faltstudier
..
Att' -l
•
studier på fältet bliv'it. s å
'
,."
.
.
lns
agec
av
pass stort ar l Sln tur en enkel f"'l-"d
dokumentära data tillförl'tl."
d '
,.
o J aV.att
Det är också på ~enna del ~ Iga,OK~ment~ra data, i hög grad har saknats.
vara"
c'
v arbetet som Jag har vissa synp'unkter som kan
av Intresse nar man försöker bedöma undersökningens ,resultat,
Genomgången av register och olika dokument har ; och för s i g varit arbetsSamtidigt hay' olika rnynd·igheter, och då främst Stockholmspolisen,
sat stor hJ'äl~s'
, 't p.å den punkten. Det rena fältarbete däremot har of,dmne
varit prob'lernatiskt på ett helt annat sätt, SAde vad det gällt kontaktmed de prostituerade. och (i än högrf~ grad) deras kunder. En god del
dessa problem sammanhänger med forskarens roll i situationer som denna.
absoluta majoriteten av de personer son, a,'y' In
'bl an da'e
d j prostitutionen
ett direkt intresse, eller rättare sagt upplever själva ett direkt inse, av att
' '1'11"Le f"'ore komma i några forskning,rapporter, Speciellt tydligt
etta när d'
e. 9a·'1 ler kunderna , oc h de kvinnor som endast tillfälligt
13

prostituerar <ig. I regel har vi fått lösa dessa hinder på sät~: som etiskt
kan. t:: sig tveksamma, ex genej'" att inte "be om lov" utan arbeta med do;ja
observationer. S~illhället har också ett irtresse av prostitutionen.
N;;r man >,rbetar på detta 'sätt som forskare har man inte särskilt mycket
"backning" i sitt arbete. Det är värt att· understryka det. Man är förvissG
inte polis, och även om man vore det SR är det studeradE: beteendet i det
här fallet ytterst sällan straffbart. Man är heller inte socialarbetare.
Dessutom är det tyvärr också så att en mycket stor andel av de människor
som är inblanda';e i prostitutionen är. helt ointressei'ade av att komma i kon-

sen hade rät·. (vilk et brukar framgå på ett ;" ck" -' - .
'
dock klart olän,~ligt att vt _
. __ ,
y et tldlgt stadlum) är det
•
n.. tja stal ,ets servire f "Ilt
att hitta :n bra urs~~t att ta si
,. -,"
u
~t. ra gäller det
"
...
g darlfran. Hode pol"isen f l d
senos "verksamhet , I<an de t om mo)llgt
". _ bli -,
- ,,
e, e· var en
föra fram en ursäkt att f""
_.
annu plnsamm;tro,., Vill man inte
,
orSVlnn;l som ~ill sit··
h"
den tidigare sit',ationen s" "11
.
lnne all är motsatt den j
naglar, fotvårtor el'er ~ a 9d er det att producera en dålig rygg, kart,
Kans k e ett par finn
."
,fallen så bl'jr stämningen mell-"
"
"ar som behover klammas. I bägge
"pressad".
an massosen och hennes "klient" lätt lite
L

Rättsläget

ta.ktmed en sådan.

J.4

Forskaren har ingen rätt att "kräva informationer" frAn de människor som
han forskar på. Nästan alltid är han istället utlämr~d till att använda
löften, smicker, falska förespeglingar och t o m ho~. "Skär det sig" far
han slå dövörat till. Bäst är att göra sig osynlig. l längde~ kan detta
bli ganska påfrestande. Att kunder eller prostituerade - som tyckt att man
visat ett alltför närgånget intresse rjr dem - ber en "fara åt helvete"
är överkomligt. Att en kvinna som prostituerar sig tillfälligt - och varit
ytterst mån om att skydd? sin identitet - kan rC'agera med närmast panik
när hon upptäcker att man känner til' ~ennes prostitution, och vill tala
med henne, är åtskilligt svårare. Summan av sådana - och andra liknande
upplevelser _ gör att det privat och personligen blir synnerligen joLbigt
att behöva ägna så pass lång tid åt ett "Syst~,~tiskt snokande i andra
människors privatli~". För att nu beskriva denna forskningsverksamhet med

Det finns
_ två skäl till att de data om prostitutionen som samlas In av 01 ika myndlgheter
(registel'data)"ar sa pass br1stfälli a som de är, som båda
"
sammanhanger med rätts l äg, et. pa omradet.
g

ett yttrande som fällts i den allmänna debatten.
Ett konkret exempel ur prostitutionsforskarens "vardag".
I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet förekommer varje dag ett antal ann-'

onser om "Hälso-, Kroppsvård". I regel talas det om "massage", ibland om
"bastu, dusch, fotvård, eller skönhetsvård". Men det handlar om prostitution. Massageinstituten är nästan alltid ett s:ags "småskaliga bordeller"
med en, två eller tte " sonan flel' - flickor, där man kan köpa :;;9 samlag. (full service), "franskt", "toppmassage" o dyl.
Ibland kan det uppst5 tvekan om vad som egentl igen döljer sig bakom en
viss annons. Är dp. ett "runk:ri" (vilket polisen hävdar' eller en "seriös
verksamhet"? Aterstår att gUra besök på plat~~n. Om det visar sig att poli-

9

o

'

o

För
det
.
b första är det på det viset a tt mycket få handl ingar <om r' k
l sam and med prostitutionen är kriminaliser d S "
ore ommer
inte visat något ,. k'
.
- a e. amhallet har (tid~gare)
, sars llt 1 ntresse för att l
"
,prostitutionen. Samtidigt, och det är
agstlftnlngsvagen inskrida mot
kl t
det andra skäler, är det alldeles
ar att intresset
fiir frågan har ökat På senare ar, och bl a v' t .
.
a
ollka
myndigheter
(f ramst
_'. pollsen)
'
lS, . Slg
..genom__ tt
_
i lår. t t"
an forut utnyttjat de rättsliga
"J' h
g s orre utsträckning
.
mOJ 19 eter SOIll ändå finns.
o

o.

. - -.
..Prostitutionen är således inte knmlnallserad
i sIg l o h
ar straffbart kan polisen heller _ t.
____-_o
c med att det inte
en att h "
.
Hl ,e reglstrera en kvinna .enbart på den
on ar prostltuerad. Att dnt ä dO , material om prostitue l h
_~' n a Flnns ett omfattande dokumen.
race os pol1sen beror på tt d
ing mellan der prostit . d
a
et ofta finns en
. .uera e och något brott M
'-'
inte för samtl,
.
. en sJalvfallet gäller
..
19d prost1tuerade. Sannolikheten att
for de utslagna prostituerade' de
registreras är
o s v. Tot-l~ _ .
-,
yngre, de som är "yrkesprostituera.0,
sett kan man sä~la att officiel'j J-',"
ska magra. På SEnar • h . _,_.
a (ata om prostltut10nen
.
e ar ar Sl t.uatlolwn föd "tt' t
bl a med den kon k
_
la .ra ,$, som Jag påpekat
se ven sen att det b'l ir S å , - .
-,
försijker ana'
_
v Yt att anvanda sådana data
lysera hur prostHutionen
f"oran
" drats "ove~ en längre
,.

itueradc. under 18 a"·. "a
• n man ingr-ipa mod städ av ~S § i barnavårdsBeroende
p'a den prostituerades ä-Ider, och inte minst beroende på hu:
-
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gammal hon ser ut att val'a, är dec 01 ika v:Yll igt med sådana ingripanden.
Sammanfattn i ngsvi s kan man säga att man a l H

~j

sådant levnadssä~t
c .

i nskri der mot pros vi tuel'ade

under~emtol, år. D v s så fort man uppt:::cker dem \ ilket f ö brukar vara

Tillämnning~n
av lagen
.
-

ganska snart. )\r de yngre än arton år ingripel' n::n i normalfallet. Praxis
varierar bl : beroende på att upptäcktsriskerna för de som li~ger SLrax under 18 år är långt ifrån hundraprocentiga: 02'_ är också mycket sällsynt
med

prost~tuerade

under 18 år. Sett mot den

bakgr~nden

är det enkelt nog

att förstå varför mängden ingr'ipanden relativt sett blir fiL

är doc,k snavare
"
iin vad

J

Slg ge, utrymme för (H
c.es, formulering i och fo"r
r
o
o
aven om man är mindre' t"
. ,
or nagra al' sedan) DA
les IlktlV l sin tolknin i dag
. ~ som a td l a s oc h dö
r
g
än
uppfyllt krav på såväl utnvtt'
ms or koppleri har ,1ästar, alltid
• Jande som vanem~ssighet och vinn'lng.
o

håller sig i landet och försörjer sig genom prostitution. Likaså med stöd

Straffen för kopp l eri är föhå 11 d '
et ,., ,
an ev J s - d v s om nl' . H f"
lovngt på det akt l
"n Jam or med raHttslaHgue la området - h"
"
se i högst fyra å r r"
,oga. For kopp l eri dömes t i 11 r
Dessutom har det pa: sor
koppler'i till lägst två och h"
angelenare ar ' t " ,
ogst sex år
H
ln raffat en kraftig <k
.
"
nas praxis vid kopplerimål.
.- arpnlng l domstolar'-

av lagen om tilHäln.9 t omhändertagande, mot de prostituerade som i samband
med sin "yrkesutövnins" uppträder på ett sådant sätt att de stör den 'all-

1.5

gro~t

De ytterligare möjligheter som ges används än mer sällan. Enligt !l.tlänr.t.-

_~~9..~~agen

kan man ingripa mot utländska kvinnor som (til Häll igt) uppe-

männa ordningen. Möjl'igheterna att tillämpa den

,,~~lrätt~J29a

lagstift-

ningen (utöver barnavårdslagen) är utomordentligt små och har såvitt jag
vet inte utnyttjats på flera Ar.
Samnanfattningsvis gäller således att samhället endast i undantagsfall kan
ingripa mot prostituerade kvinnor, och att man i praktiken långt ifrån alltid anv~nder sig av de möjligheter som finns.
Hur förhåller det sig dA med ~underna? 'fill skillnad från den prostituerade kan den prostltuerades kund ibland göra sig skyldig till en straffbar
handling, nämligen för det fallet att den prostituerade är under 18 år.
Det aktuell a brottet betecknas förföre l se av ungdom (Brottsbalken 6 kap,

P~os t itut i on < fors kn ingen, tidiga"e st d'
,
,
u ler, massmedias beskrivnlng av pros,. l'tut'lOnen

I "Västeuropa och USA h-a r d en soclala
'
forsk'
,
stalldhl').sfrågor" 'o'k t k
' .
,nlngen knng "kvinno-" och "J'"
.
a
rafngt pO
am'·
forsknlng däl' mi" I fo" "k
a senare år. Detsamma torde "l
rso t analysera sexu l 't
ga la den
sociala, politiske. ekonom' k
a l eten utifrån samhälleliga·
derstry'{a att d '
l S a - aspekter. Samt i d i gt som
en senare forsk'
,
man dock bör untradition bl
'
rllngslnriktningen har en förhållandevis
,
a lnom vetenskaperna historia och
lång
SOCialantropologi.
' t er låter sig också avläsas i
, allmänna m~ns
tltutionen. Forskningen k '
' forskarnas intresse "or
l
nng prostitut '
h"
'
ar fortfarande om västvärld )
lOnen ar okat kraftigt (jag
en , pa samma g
generella mönstret _
ang
och aven här fö'ljer ma
, som tyngdpunkten i d "
n
den prostituerade sJ'älv t'll' d'
ess lnnehåll har förskjutits
J
~ soclala b t'
, ' hennes relationer till sin
:,
~ lngelser under vilka hon
~tiska förhå'll d '
omglvnlng, llksom till de ekonomiska och
an ena
t'
'
, l stort i d eomglvande
samhället.
o

o

8§).

)\1'

den prostituerade under femton år gör sig kunden skyldig till ett

grövre brott, otukt med barn (Brb 6.3). För straffbarhet krävs dock i båda
fallen att kunden hade "skäl i9 anledning" att arta att den prostituerade
var underårig. I\tgärder mot kunden med städ av de ovan nämnda lagrummen

_

"

är f ö utomordentligt sällsynta.
Vad beträffar

~oPillil:.cr1,il. är

dock situationen en annan. Den nuvarande be-

stämmelsen återfinns i brottsbalkt'fs sjätte kapitel, §? (Brb 6:7). KOl'tfattat (den som är intresserad aven mer utförlig genomgång av rättsreg,erna

pa

området hänvisas till det tidigarE rämnda arbetet "Prostitutionen

i Sverige") kiln koppleri förekomma i tre 01

~ka fall: Att någon (a) van!:::.

~~äss2.9,t_ ' eller (b) för att bereda s,ig vinnins ~rämjar eller utnyttjar annans otuktiga le.nadssätt, eller (c) förleder den som är under 20 år till
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också vikti g't a t t betona att det h a n d l - r '
r från "kvi:lnohå 11" .
( om en forsklllng där syn• l regel framförda av k'
'gt genomslag HeH
t ,.
vlnnllga forskare, fått
sk
.'
.naur'lgtfömedt k
o
a frågor ofta kan ge b~dD
' '
an e pa att just sexualtill de
",
' , enkla, dramatiska och k
orattvlsor
k'
atuella illustraE '
som VHInOr utsatt·; f"
o.
,( n lntressant beskri '
- or under atsklIliga generavrllng av denna 211 o'
& Aagard i deras bnl "K'
.
manna utveckling ges f ö av
K"
- < vlndebevidsih'
k'
open'~:lmn 1976. För
"
,. cu om nng den seksuelle friett exempel på prostituti ons f' orsknlng
,
av den

.7

"nyay'e skolan" hänvisas till ex 'Jan Haecht, La Prostituee: Statut et

ima~e,

Bryssel 1973. Haecht ger också en övers i k>o

på om-

i!V

forskningsutveck1i~gen

rådet. ).

plats "kartlagt'" e 11 er t o
c 'kl
m "te<tat''' de verksamheter som behandlas'
01
arna, De ideolog'iska
er -i de
c
"
utgengspunkterna ar Clr '
,
l ar
me"t radikala" fallen' okl'
' eflntllga, rnotsägeLeful1a
med rent
h
' ljug. flelhersl'nt rycket'" f"ara , OvedersäC;l'iga faL'ta
r,
blandas f e11'o

" .

o

Självfallet iinns det undantag från detta mönster. Vissa av .:!'2m
också på oväntat håll, ex i Sverige vid

dett~

fil'~,er

man

sekels början. Om den prosti-

anget dr dor:k att de al'
'
ar orvIrrande. Av visst
riskt
je vecka.
' (ouel la tidningarna når mer än
intresse i sammanen miljon l",·
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än den som skulle följa under det närmaste dryga halvseklet. För det andra,
att man tillmätte samhällsförhållandena i stort, och den historiska utveck"
lingen, betydligt större vikt än vad man kom att göra senare. Vill man
hitta exempel på (i dagens bemärkelse) "radikala" synpunkter på prostitUtionen och dess orsaker, framförda av svenska forskare, bör man således gå
tillbaka till tiden före den kvinnliga rösträttens genomförande.
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Jag skall i detta sammanhang inte försöka ge någon beskrivning av de "turer"
som prostitutionsforskningen,
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i landet eller annorstädes, genomgått un-

der ftr01l lopp. Den intresserade hänvisas istället, dels till den genomgång av

tidigar,~

forskning som Prostitutionsutredningens sakkunniga gjort

i rapporten "Prostitutionen i Sverige", dels till någon av de större bibliograflc'r i ämnet som publicerats pil senare år (ex Bullough & Elcano,

A Bibliography of Prostitut'ion, New York 1977). Däremot skall jag kort försöka sammanfatta vissa aktuella studier som gjorts här i landet, och som
således är av di,ekt intresse för de frågor som behandlas i den här undersökningen. Utöver den genomgången har jag i den följande framställningen
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Men först något om massmedias belysning av prostitutionen.
Sedan flera år til'lbaka pågår en omfattande debatt här i landet om prostitutionen, dess orsaker och verkningar, Utbude'. av "information" är stort,
oCh"sakupplysn'incj?,r", allmänna påståenden och inte minst åsi kter förmedlas från ett flertal olika håll.
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Kommissiopr:n kons:aterade vidare att "det utländska inslaget är betydande
och många sal,hiill s- och yrkesgrupper fi nns representerade". Man påpekar
oc kså a t t "mi s s förhå 11 anden före kOi~:,ler i samband med sil vä 1 sexk l ubbc - ~om
posering~v2rksamheten ... koppleri, främjande av otukt, narkotikabn!tt och
häleri .... är exempel på brott som av~~öjats i samband maj denna verksamhet.
Även stöld, rån, misshandel oc:~ olaga hot, förekommer mot både kunder och
personal ... De i klubb- och atelj§verksamhet engagerade personerna löper
på grund av miljjn ~ch det av verksamheten betingade levnadssättet risk
att efter hand hamna i asocialitet och kriminalitet",(Ds Ju 1973:5, s 8891) .
Den av rikspolisstyrelsen t~llsatta arbetsgl"uppen mot organiserad och ekonomisk brottslighet (AMOB) kom även den in på prostitutionen. På grundval
aven 'er'Jkättil1 landets, polismyndigheter redovisade man bl a följande uppgifter'om prostitutionen i Sverige under 1976.
"Enligt tillgängliga uppgifter finns det f n mer än 500 bordeller i Sveri. Dessa är maskerade som sexklubbar, massageinstitut etc . . ,.prostitu~'
on en i fasta lokaler tycks f n omfatta ca 2 000 kvinnor", Antalet kvlnntlsatta inöm den mer organiserade gatuprostitutionen skattades till
lan 500 och l 000. Vidare konstaterade utredningen att det fanns ett
samband mellan koppleri och annan traditionell brottslighet, speci9id gatuprostitution: "Personer dömda för sådant koppleri har i anng till denna verksamhet också dHmts f Hr mord, dråp, grov misshandel,
olaga hot, olaga vapeninnehav, .. grovt nar~Jtikabrott"."( Rps maj
Organiserad '2c,h, ekonomisk brottslighet i Sverige - Ett åtgärdSförslag).
i sammanhanget som man a1ltid refererar ti1l när prostitution- trots att den egentl igen handlar om andra saker - är MånLarssons studie om klubbars och näringsställens sociala betydel, 'ktur ( r1ånsson & Lay'sson, Svarta affärer, utredning om,'vissa
när:1gsställens sociala betydelse cch struktur~ Malmö 19761.
tt i rapporten som handlar om prostitution, och huvudsakligen
lika polisiära uppgifter, hävdas bl Q att det under åren 1973flickor "som under kortare eller längre tid arbetade på
j Malmö", och att antalet flickor som arbeta~a "på gatan"
P~J5eringsateljeer undel" samma tidsperioQ uppgick til1 ca 200
n i nk '/ uderades såväl "ti llfäll espros t ituerade"som"yrkes-
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(e) som s k eall-9irlverksamhet
Med gatuprostitution menar man sådan prostitution där den prostituerada
uppehåll el sig på qd1.an, eller andra platser dit allmän:,c·ten har "illträde,
cch där (relativt) ö~pet erbjuc2f sin~ tjänster.
Gatuprostitution~n i Sverige är en storstadsfdreteelse, kunderna i regel

bilburna. De platser som blir aktuella är vanligen centralt belägna gator
eller områden - typ kvarteren kring Malmskillnadsgatan i Stockholm, gator ..
na kring Vasaparken i Göteborg, Excercis- Delo Föreningsgatan i t~almö _
som är lätta att nå med bil men där genomströmningen av människor samtidigt inte är alltför stor. I Gen mån det är möjlic,t försöker man också undvika utpräglade bostadsområden. Detta av det rat;Jnella skälet att man inte vill ha klagomål till polisen från de som bor i området, och som kan
medföra att polisen går in och "stör" verksamheten genom razzior, trafikkontroller, trafikavspärrningar och "rundkörningsförbud".
Samtidigt är det svårt att hitta sådana omrAden som både är centra'. och
avskilda, och det är främst olika polisaktioner som leder till att verksamflyttas med jämna mellanrum. Ser man till gatu~rostitutionens rumsutbredning i stort är den dock mycket "bofast". Pci det hela tiHj'?t är
fråga om samma områden, kvarter och gator år efter år. Omflyttningarna
och ofta tillfälliga.
titution på massageinstitut och poseringsate;~§er, av den typ som vi
r i landet, förekommer allmänt i länder i västvär'lden där man intagit
, låtande attityd till prostitutionen, men där man från samhällets sida
öppet gått in och godkänt prostitutionen. Verksamheten bedrivs
i pressen. Visserligen talar man inte i klartext om vad det
ndlar om (om man undantar annonserna i de renodlade sextidningarna)
igt råder det en utbredd vetskap om vad som egentligen döljer
annonsfc,na. I sak är det f ö sällan nå~on skillnad mellan ett
itut och en poseringsatelj§.. Det är mer en fråga om att välja
verksamheten. Ofta handlar det sJledes om 01ika .val av namn,
man in sina annonser under"posering",i Dagens Nyheter
samma verksamhet för "massageinstitut", "Pos:ringsatelj§"
vedertagna beteckningen även i dagspressen fram till feb 1973,
utgivi';'~a beslöt att"stoppa"dessa anl''lnser (det c k annonsstopp(i stort sett) betraktas som synonymer.
'c.
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Massageinstituten kan ~äst beskrivas som e+t slags mindre bordeller. I regel är det :-3 Flickor som delar pt en mindre lägenhet, elier någon ombyggd affärslokal (e:;en ingång i gatuplanet ä, självfallet mycket. praktiskt), dctr man har sin mottagning. Lokalerna brukar Mc" vara klJl1centre"
~ade till vissa områden, ofta ~ldre bnstadsområden av saneringskaraktär,
och omsättning(ll på lokaler är hög. Vanligen pågår verksamheten på dagtid.
Ib'iand händer dec aU samma lokal utnyttjas på kvällar och nätter av
gatuprostituerade som tar dit sina kunder.
Pi"Ostitution förekommer också (till och från: på de s k sexklubbarna. D v s
lokaler där man erhållit särskilt tillstånd att anordna pornografiska föreställningar dit allmänheten :lar tillträde (se nedan). De senare tillstånden omfattar självfallet inte prostitution, utan denna är en illegal del
av verksamheten. Genom att klubbarna ofta tillhandahåller s k privat posering - vilket är tillåtet under vissa förutsättningar - och genom att
besökarna på dessa klubbar lätt kan komma i kontakt med prostituerade
kvinnor som arbetar där, är det dock ganska enkelt att bedriva prostitution på sexklubbarna. Antingen i samma lokaler, eller också på så <,itt
att kontakterna mellan den prostituerade (sexklubbsartisten) och henns
kund knyts på klubben. Men att man därefter beger sig ~ill en närbelägen
lokal för själva prostitutionskontakten.
Vissa hotell- och restauranger - speciellt "lite finare" ställen med dans,
och inte alltför ungdomlig publik - utgör också naturliga kontaktpunkter
för män som vill träffa prostituerade, Mycket ta~dr för att denna prostitution ofta har en ganska tillfällig karaktär, och att den alls icke behöver bedrivas med utgångspunkt från själva hotell- eller restaurangrörelsen. -värtom tror jag att sådana arrangemang utgör rena undantag. Miljön
på dessa ställen - dansrestaurang, barer, ofta i bekväm anknytning till
hotellrum i samma byggnad - gör det lätt för prostituerade kvinnor att
komma i kontakt med sina presumtiva kunder, och svårt - för att inte säga
omöjligt - från ;",tellets eller restaurangens s',Ja att hindra att detta
sker.
Slutligen den s k call-girlvarksamheten. Denna har en mycket sluten karaktär,' KOlItakterna mellan kunden och den prostituerade t"S på~elefon. De
prostituerades Lelefonnumrner är förbehållna vissa avgrimsade kategorier
av"finare"kuncier, typ affärsmän. För att den prnstituerade <kall ställa
upp krävs ofta "rekommendationer", någon gemensam bekant etc.
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Självfallet
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beskrivits ovan.
Prostitutionen i Sverige ii"
h"
,
också såväl f"
, r I og gr;,u en storstadsföreteelse, Detta gäller
,
or prostltutlonen som helhet, som för de oll'ka
erna av prostl'tll"
,
enskilda form.
elon som Jag kortfattat beskrivit ovan.
Vad beträffar gatuf::'ostitutionen sa förekommer sadan
prostitution knappast
(annat än mycket tillfälligt och i liten omfattning)
utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.
~ven prostitutionen pa massageinstit t
.
Centrerad till de tre 't",
::,u och posenngsateljeer är starkt kons or re staderna 'I I and t FTrII-"~ det f'
,e"
n ~ d v s varen 1980 lnnas ca 100 massageinstitut/
.
.
r huvudnäring Celler va"s t'l' -b',
posenngsatelJeer, där prostitution
en 19 lssyssla ' I I l
Sjuttiotal i Stockholm, Götebor DC
' ,; le a
andet. Av dessa 1 igger
amheterna • 't ,'"
g
h Ma I mc. medan de resterande ca 30
a er,lnns ~ de större
I ancj sorts staderna
"
lod k
'
och då 'ad
t
" oncentrat'ion till me Il ersta och södra Sverige. '
",~ en u-

det ga"Il er den prostltution som bedrivs·
•'
unkt ler' d "
pa sex~lubbarna (eller mad ut_P
an psca) , f " l o ~
fanns det tota;t 2~r ona,llandena något mer' komplicer'ade. r mars
sexklu0bar i hela ]'1det
•.
,
. Av dessa lag
SJU i Stock25

holm och tre i Göteborg. I Malmc finns inga sexklubLar. Den s"ista stängd~s

r'lalrnö som ägnat något intre<:s'e
a", "f inprostitutione~': och således haft
:nöjlighet att samla in uppgifter.

i mars 1977. Av de resterande tio sexklui;~ai'l,a - utanför Stockholm och
Göteborg - :åg fyra i örebro, två i Strömstad (d v s i Strömstads polis-

distr;~t), och en i vardera Eskilstuna, Karlstau" Köping och Skövde.

Med ta"ke på de speciella egenskapemil ;,os dessa typer av prostitution _
en hög grad ~v diskretion, er) -ctark G'n,~,nytnl'I',o t',' ", ',' vissa re;ionell t väl
fördelade och ful~t lagliga verksamheter vari" ,',l""a'lle~, prostitutionen på
hotell och restauranger - :'inns det annars en,l'o,'" "ll'n
'
,;
upp "' a t tnlng
mycket

Sexklubbsverksamh9ten är således starkt konc~ntrerad till Stockholm och
Göteborg. Samtidigt är det iock på det viset att det med största sannolik-

l1et inte förekommer någon prost'itution på kl ubbi\rna

"j

Stockholm och Göte-

som talar för en stark reglonell spridning. Några stöd fÖl' detta antagande

borg. Trots upprepade kontroller från pol i smyndi gheterna i dessa städer

har jag dock inte. Av naturliga skäl.

har man i vart fall inte funnit några tecken på att så skulle vara fallet,
Vid kartläggningen ~v prostitutl'or,en
l' St oc kh o l m har jag dock kunnat göra
.
vissa jälnförelscr mellan StockholmspolisElIs datd om der. "cinare" pl'ostitutionen, och de uppgifter som jag själv samlat in för min under'sökning.

Vad beträffar Stockholm har jag själv, och en av mina med~rbetare, gjort
stickprovsvisa kontroller av denna verksamhet i samband med den här undersökningen. VAr slutsats är följande: Om det finns prristitution på sexklubbarna i Stockholm (elle..' med utgångspunkt från dem) så måste den både vara

Dessa jämförelser visa, dels att de polic,iära data kraftigt underskattat

mycket väl dold och av liten omfattning.

omfattningen av denna prostitution, dels (vilket sannolikt är en förklaring till underskc.ttn"ingen) att den har en betydligt mer "tillfällesbetonad';

På sexk;~bbarna i landsorten är däremot förhållandena de omvända (se "Pro-

och ndn,j,'e 0l'gani50\"ad karaktär
än 'lad de po',1"lara
',,'"
' formatlonerna
.
,
ln
antyder (se nedan aV',,1 VI). Det böl' dock understrykas att L~enändå utgör en mind-

stitutionen i S~9rige"). Här torde prostitution vara ett reguljärt inslag

i verksamheten. Ett bestickande exempel är örebro, landets i förhållande

re andel, sett till omfattningen, av den totala prostitutionen.

t'ill fc~::mängden absolut "sexklubbstätaste" stad. Under' perioden 78-79
har jag själv vid tre tillfällen besökt sexklLlbbar "i örebro. 'lid samtliga

Ska 11 man försöka salmnanfatta ,jell"avers l'k,t som jag gjort ovan kan den ak-

besök (sammanlagt ~ex klubbesök på tre olika klubbar) har det varit enkelt

tuella situationen i landet som helhet beskrivas enligt följande.

nog att konstat~~a att prostitution bedrivs helt öppet på dessa klubbar
(vilket förnekats från polismyndigheten i örebro v'id upprepade tillfällen).
De data som föreligger om hotell- och restaurangprostitutionen resp callgirl verksamheten är betydligt mer o:;äkra än de som redovisats ovan. Det är
därför svårt att göra några säkra uttalanden om utbredningen av dessa

l de tre stors~tadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö bor drygt en
fjärdedel av landets invånare. Samtidigt torde ca 70 procent av den totala
prostitutionen vara lokaliserad till dessa regioner. Ser man ti 11 Stockholmsregionen enbart, ett område me'": drygt 1,4 miljonel' invånare, torde
dess andel av den totala prostitutionen i landet utgöra ca 30 procent. Som

prostitutionsformer i landet som helhet.

mått på prostitutionens omfattning har jag då använt antal prostituerade

Skall man göra en bedömning på grundval av de ~olisiära (och andra) data
som finns blir bilden likartad med den som redov"isats för prostitutionen

och antal prostitutionskontakter ("prostitutionsarbete")
II

o..

tJanster
period.

I

I

'

d v s det

t l

,an a

som de prostltuerade utfört ät sina kunder under en viss tids-

på gatan, massageinstitut och posc-ingsatelj§er. De uppgifter som finns om
hotell- och restaurangprostitution (call-girlverksamhet) emanerar nästan
"i:eslutande från po"1 iSnlYlldigheterna l de tl'e större städerna. Person l igen

=~ fullt utbyggd prostitutionsstruktur, d v s med samtliga de fem prostituc

är jag dock skeptisk till en såd2.n beskrivn"i"g, och skälen till detta,
som jag diskuterat inledningsvis, sammanhänger

med tillförlitligheten hos

dr; aktue'lla dat", Det är just polismyndigheterna 'i Stockholm, Göteborg och

,onsformer som beskrivits ovan, finns f n i'ite på något ställe i landet.

Den mest utbyggda strukturen - samtliga former utom prostitution på sex~lubbar
." hi"tar
vi i St orsca
t"d erna Stockholol, ::oteborg och r,1almö. Den kraf,
'c
tlgaste koncent~ationen av prostitutionen finns i Stockholm, Göteborg samt
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södra Skåne (Malmö med omkrin,Jli']gande "LÖtTe '"Lädel';.
11.2

Fig II.2

P~ostitutionspyrar:iden

.Jca 11-gi r1-

OJ'"

lprostituti~~

"

Det är förerat med avsevärda s/årigheter att se en övergripJ~de reul,vis.
'"' nen rnm ett social t fcnompYl (dess strukttJr, omfattning
nlng
av pros "t't
1 Uc 10

_._ _ _ _, __Jhctell- och res_________ "-jtaurangprost.

,

och tidsmässiga förändringrir). Det är rnäilga o!ika delar som skall belysas,
och vissa av dem är längt :från enkla att besKriva i kvantitativa (statistiska) termer.

.,_--------h ex kl ubbs pro s t

r--·,---.-----.--___

\\

Jag har i andra och tidigare sammanhang - för att underlätta en sådan
"
prostl Lutionspyramidcll,
beskrivning - l i knat prostltutlOnen
Vl'el"en pyramid , __________
"___ -' ___ -""
Prostitutionspyramiden är självfallet grundad pä empiris~a realiteter. I
väsentliga avseenden ser pros t l't ut'IOllen"Fal't"is"t"
, ,K. ut "';om en pY(dl'lid, Samtidigt har den samrna"'aghet som alla generella, för'enklade, liknelser a',
den typen; den s ta r oc h f'aller ftled de undantag och reservationer som m1ste
o

t'
I" pemOlverae

göras. l det här fallet tror jag dock att det är fråga om en
" l'n"te alltför mänga, de låter sig redovisas, och
dagogi k", Undantagen ar

f'ör'ståcl sen av (leras "inn"börd kan ocksa underl attas om man utgår' fran pro,,titutionspyramiden.
När man försöker beskriva hur en befolkll ing fördelar sig med avseende p~
socia"1 status liknar man ofta den sociala för'delningen vid en pyramid. Enkelt-no~-av det s~;älet att i de länder där man gör redovisningar av den ,
typen så brukar statusfördelningen ha detta utseende. Lät vara med en,varlera~de .grad av "ungefärlighet". Utgångspunkten för prostitutionspyramIden
är densamma, en beskrivning av social status. Den "lägsta statusen i botten
på pyramiden och högre status mot p,lramidens topr, och i det här fallet
som ett genomsnitt för de prostituerade, kunder till prostituorade och
prostitutionsformer som återfinns på olika nivå~r i pyramiden.
Om man utgår fr'ån den strukturering av prostit"tionen i Sverige som jag
gjort i avsn 11,1 ovan, så får prostitutionspYI'arniden det utseende som
framgår av figuren nedan (Fig 11.21. Jag vill också understryka att fIguren beskriver huvuddragen i prostitutionens faktiska utseende för landet
smhe'lhet och f n, Att den med obety:ligd u,ld,tntag också gäller som en
beskr'ivning av situationen i 'landets tre stör:~ städer Stockholm, Göteborg
och Malmö, d v s de områden där vi idag har en orostitutionstruktur av nå~orlunda

Pros t i tu t i 011 S pyram i den

omfattning,
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prostitution på
- , massageinstitut/
poseringsateljeer

-~=---=~=~

jg,tgpCO<ti tgtimi

Vilka olika delar av det socialu fenomenet prostitution kan då beskrivas
med utg~ngspunkt från pyramiden?
För det första den sociala statusen, d v s de prostituerades, kundernas
och själva verksamhetens sociala status.
Läost status har de gatuprostituerade. Det är i den gruppen som vi återfinner majoriteten av de utslagna prostituerade. De som har alkohol- och
narkotikaproblem (eller bådadera), eller andr~ personliga problem som betingas av arbetslösn2t, bostadslöshet och avsaknad av normala emotionella
och sociala relationer till omvärlden. Det är också i den kategorin"som-vi
- så gott som alltid - träffar på de minderåriga prostitue0ade.
På nästa nivå (massageinstitut/poseringsateljeer) finns ett markant inslag
av"egna företagare". Kvinnor som varit prostituerade mycket länge, och som
arbetat regelbundet på detta vis. Som dessutom bemödat sig om att hålla en
snygg fasad utåt. : bakgrunden finns inte så sällan en tillvaro som - i
vart fall vid en ytlig betraktelse och i en yttre bemärkelse - ter sig normal och vardaglig: familj, egen bostad, något borgerligt yrke vid sidan om
om skylt. Det synl iga inslaget av sociala och andr-a problem är inte påfallande i denna grupp.
Samma genomsnittliqa bild, vad beträffar den sociala bakgrunden och olika
Sociala problem, j ramskymtar :JI' de sexklubbsorostituerade. I regel är de
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"proffs". Genomsnittligt ocks4 bptydligi yngre dn de prostituerade man
möter på massageinstituten.
"call-girlsen" t'
l
"e camt
~
Vad g,4,'ller de hote'll- och restaul'angptCC t'tuerad
de" som harl ,G,oS
t ·
slu tligen, är det ofta frAga 01,1 "tillfällesprosF'lera
11 1t borgerligt yrke pa he - e er
.
t knäck v1d sldan av nago,
tut10nen som ex ra
,
d
"s'g+ 1ioger gpnomsnittet
deltid. Ut[\t sett va"lanpassilde kvinnor, åLerc'nas l , , "
kring de trettio.
"

o

totalt sett och på respektive nivå,' är Dgenom- m,.
Kundernas sociala sta +us,
,
.
'ars
tj'änc+0r
än de prost1tueraoe
v
"'_ de utnyttjar. en gen o
l , t h"
snitt 19 ogre ,
" led familj arbete och in' "
k nden är en vanl ig "medelsvensson, Il.
'",
sn1ttl1gen u
t rostituerade, mater Vl i stort
komster. l botten på pyramiden, hos de ga up
,
,
•
"
, , 'n manli a befolkningen. I toppen av den sa gott
sett ett tvarsn1tt av oe
g
. -ff"rsmän utövare av
som utes lutande e kon 01.' i ökt väl etab l erade personer, <1 a
,
fria yrken o s v.
Också dc olika verksamheterna har självfallet en varierande status som
kommer till uttryck pil flera sätt,
, tvungen a tt uppträda öppet
roctituerade på gatan .ar
, " och helt oskyddat.
_
D
en är
p lovligt byte 1nte
' bara f"or c i na kunder - som l manga fa 11 kan gran
Hon
i be'
vilken annan vara som helst som man,star
ska henne 11ka
ingående som
,.
f" kt Och sa"
'+an också för den välanpassa de omg1vn1ngen ora .
grepp att köpa - "O
banala saker som ky l a, regn och snålblåst.
o

,

,"

om, t'tutet
Den prostituel'ade på massage1ns
l
' har en egen lokal
d sOm
' f "skydd
" mot
Passar
orren k.~ n hon granska kun en 10rvag.
"
V ·a'rldeOl. Genom titthålet i d"
han inte behöver hon inte öppna. Ofta har hon också sällskap av någon vaninna som arbetar i samma lokal.
. " ,ar det me d de "vriga
kategoriern 4 mot pyramidens '"topp. "l'
MöjPå samma satt
o
,
"k
li heterna till skydd och anonYlllltet
o,ar. ~lö j'I igheterna att sjalv, va
'" ja,
attg i någon man styra Sln Sl'tuation likaså, Den fysiska, ,. yttre, ml1jon b _
' , för en"" tjänster kan sättas hogre, Det
blir mer ombonad, pnserna
l'kt som l'e a
van 19
q'(rs aven, och det sa" tt på vilket kc~takte,la sker, allt mer l
emotionella och sexuella kontakter.
o '

~yxprostitutionen

flärd, och ini'e minst"sexuellt raffinemar,g". Av långt större [,'2tYdels
e
är en ~nnan faktor, näml igen ott fä det hela att påminna cm ett helt V,,,,1igt möte mellar, 211 man och en Kvinna. Al'_ skYnlma undan det faktum att
den sexuella samvaron enkc;t beror uV att den är betald.

brukar i regel framstä 11 as Se,,1l en fråga om lyx, yttre
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För det andra kan man också säga att prostHutionspyrilmiden uttrycker' pt'ostituticnens åt:~'ITilJJ.ll~t,. Eller sett med kundens ögon; r'_T 'lätt (svårt)
det är att få kontakt med en prostituerad, Do olika prosLitutionsformernas
åtkomlighet, deras öppenhet som sociala systern, pavcl'kar självfallet deras
sociala status. Ju mindre åtkomlighet desto högre status (och vice versa).
Men åtkoml igheten är också intressant ur andra aspekter som har att göra
med [ll'ostitutionens omfattning och struktur, kundol'nas beteende o s v.
Mest Atkomlig är gatuprostitutionen, l stort sett kan man säga att den är
öppen f~r varje (manlig) kund som har de nödvändiga ~ontanta medlen och
inte uppträder alltför stök'igt. På de därpå följande högre niv~erna ökar
sA slutenheten i prostitutionsstrukturen, Mot pyramidens topp _ call-girlverksamheten - är k\'etsen av kur;cler rej'cket begri':nsad, Häl' krävs att kunderna har avsevärt större resurser ekonomiskt oc~ socialt än vid pyramidens
bas, samt att de har speciella kontakter .
För det tr-i'dje ger prostitutions~yramiden ett mått på m2ngden "~I~ost1!~~_
tionsarbete"
--_."------ som utf~rs inom de olika prostitutionsformerna. Ordet "prostitutionsarbete"
ktäver en förk'laring. r'led dec:a förstås helt enkelt mängden tjänster som dE' prostituerade består sina kunder. D v s samlag, "toppmassage", eller andra former av "sexuell service"(prostitutionskontakter).
Det mesta prostitutionsarbetet utförs av de prostituerade som sk~ffar sina
kontakter med kunderna på gatan. Atminstone är det så om man ser på prostitutionen i landet som helhet och i de större städerna (med viss reservation för f1almö). Det finns två skäl till att det är på det viset. De flesta
prostituerade finn- på gatan. Det är också där som det är lättast att ordna kunder. På nästa nivå, massageinstituten. finns det färre PI'ostituerade
Och "arbetstakten" ;ir gen'msnitt'ligt lägY'e. Detta senare faktum sammanhänger bl a med den ovan berörda frågan om prostitutionens åtkomlighet.
Mot pyramidens topp sjunf.c'Y' mängden prostitutionsarbete, De PI'ostituerade
blir fäi're och/eller utövar sin verksolnhet mer sporadiskt, Såväl hotellOch restaurangprostitutionen 'O~ call-girlvcrksamheten har en utpräglad
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De 1s, slutligen, de prGolem som beror på överlappninaen mellan olika nivåer. t1ed ö':2ri,1ppning menas dt er och s;;~~- kVilln~~ kan ",'ixla" hlellan

"til1fällesk«:'aktär". Det är sällan fråga om att ordna mer en kund unc',el'
en kv~ll (eller ~tt "arbetst'illfälle".', ('rh prostitutionstillfällena är
genomsnittligt sällsynta för dessa KJinnor; en gång i veckan, en gä~n i

ol i ka prostitutionsfntmet',' g"tan
'.
.'
,massagelnst:~ut211,
rdstauranger o s v.

månaden,

Självfallet är det ;;,te på det "iset o't de'cL n""
"ar 'la"tt enta"t a skott"rnelli,,'
de olika prGstitutionsformerna. Det förekommer således att prostituerade
alternerat me 11 ö" 01 iva prostitutionsforrner under en och sarlma tidsoet"iod
och
'
, det ä·"" il'te av'an l'19 t att man under e~t längre tidspcl-spektiv byter
prostitutionsform;
en kvinna som arbeta't pa• e:i t massageinstitut övergår till
'"
'

Den bristande tillförlitligheten hos de data som finns ('~ hotell- och
restaurangprostitutionen resp call-girlverksamheten ger uock upphov till
vissa komplikationer i bl a detta sammanhang. Som jag påpekat ovan så an-,
tyder inte de pI isiära data att det skulle finnas Säl'skilt många prostituerade som arbetar pä dessa sätt. Samtidigt finns det vissa tecken som tyder på att dessa data är missvisande, och att antalet hotell- och restaurangprostituerade orh call-girls är avsevärt större än vad man trott, d v s
att det finns ett stort antal "dolda tillfällesprostituerade" inom just
dessa prostitutionsformer.
Oavsett om det nu förhåller sig på det senare viset - många "dolda" prosti-tuerade -- så har det sannolikt mindre betydelse när man talar i termer av
prostutionsarbete. Detta just beroende på den tillfälliga karaktären och
att man i regel bara har en kund vid varje prostitutionstillfälle. En prostituerad på gatan kan s.'~edes, visse:'ligen i sallsynta fall, ha mer än tio
kunder på en kväll. Normalt har hon kanske två, tre. För en tillfällesprostituerad i pyramidens topp motsvarar detta antalet kunder under,en eller
flera månader.
För det fjärde slutligen, ger ~ann__olikt prostitutionspyramiden en bild av
hur många kvinnor som prostituerar sig på de olika nivåerna; av antalet
pro§!i tuer:~~. I va rt fa II om man s täll er krav på någorlunda rege l bundenhet.

Att man inte enkelt kan general isera från mängden"prostitutionsarbete"
till antalet prostituerade beror på flera olika skäl som jag varit inne
på tidigare. Dels svårigheterna att räkna prostituerade som bl a sammanhänger med valet av definition, att"arbetsfliten" kan variera högst väsentligt hos olika kvinnor, och att denna variation säkert är olika pa skilda
nivåer i prostitutionspyramidf:n. Dels problemet med den dolda pros~'itu~i(, ..,en, där det finns argumer~ som talar för att den andelen är betydligt högre mot toppen av pyramiden än vid dess bas.

' , c

att prost1~uera Slg på gatan beroende på att hon blev vräkt från den lokal
som hon använde. Ellel- att hon inte fick til'I!'äckl'gt med kunder. För att
nu bara ta tva ckäl
till et'l ooa
r l ITIOJ
"'1'19d och faktiskt fCil'Ekommande byten.
o
tivcl'lappning förekommC'r s&ledcs. SpcC'icl'lt vanlig är den säker't pil de högsta ~iväE"rna i pyramiden. Jag tror alltså inte att det är meningsfullt
att l d,et"a
t avseenee
I uppehalla någon
_ sarsk1'lcj d1'stl'nktl'ol1 mellan ex hotelioch restaurangprostiuerade il ena sidan och call-girls A den andra. DA är
det bättre att sammanf2.tta gl'uppen under "lyxprostituerade" eller ,j/l.
Dessutom är data om denna katcgol'l' o" ver huvu d t aget nlindre tillförlitliga.
Samtidigt är det min bestämda uppfattning - om man ser till prosti~~tionen som helhet - att överlappningen totalt sett är ganska ringa. Speciellt under en bestämd tidsperiod av den prostitueradns
" vel'lc<amhet.
_
I normalfallet
håller man sig således till en och samma prostitutionsfol'm.
Uttl'yckt på ett annat siitt: De pr-os t luerades
't
rörl ighet inom pyramiden är
låg. ~äl' undantag förekommer- tycks det i regel vara fråga ~m en nedåtriktad r(;rlighet, mot pYJ'2r~idens bas. Sällan motsatsen. Samtidigt vill jag här
;~rna fÖtd~n, "klassiska ~ilden" av kvinnan som börjar som l'yxprostituerad
~r att darefter snabbt ga ner sig och hamna"i träsket på gatan". Förflyttn1n gar,av den typen torde vara utomordentligt sällsynta. Själv känner jag
bara t,ll ett pa, fall. I regel b,yter man t"lll J',"Jv$n
_ närmast (under), Vanligen är det också ra1:ion,ol'la,
•
s k"l
a som ligger bakom, mer än individuell
utsl:9 ni ng. Ex orsaker av det slag som ,'la"mnt's l. exemp l (~ ovan.
Sammanfattninq, !vis: PtOSt,
"t u10nspyramiden
t'
uttrycker «anno'~kt) antalet
prost itueracle ,,'
c l 'I
"
~o de
,i, J l <o n'IVaenla om man talar om prostitutionen i Sverige som helhet OC" l'cserVer'al' sig för den in[-.ör(les rangord~ingen i pyramidens topp. De f losta prostituerade (totalt och i vart fall i Stockholm
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och Göteborg) finns på gatan. Sv v-i till den aktuella situat-ionen gJllr.;detta för de yrkesprostituerade och, sannuli~t även för de tillf~llespros
tituerade. ren näst stöt'sta gruppen av vrkesprost";uerade (därernot inte
av ti11fällesprostituerade) hittar vi pa rnassage'nstituten och poseringsateljeer'na.
På de höore nivåerna i pyr"Ioliden bl il' dock fönSllandena_ n,2r kornpl iCPY'ade.
Data är ;inctre tillförlitliga, andelen tillfällesprostituerade är hög,liksom
överlappningen rnellan olika prostitutionsforrner.
Om vi begrönsar oss till de"yrkesprostituerade" s5 följer ant.a_~_i:. sådana
p~ de olika nivåerna pyranlidens utseende. Tillfbllesprost:tutionen gör
det inte. De flesta tillfällesprostituerade totalt sett hittar vi säkert
på gatan. Den näst stö~sta gruppen av tillfällesprostituerade (och den relativt största andelen pä någon nivå) finns i pyrarnidens topp, hotelloch restaurangprostituerade samt "call-girls".
Yttel'l i,J"re påståenden _. utöver cle sorn redan gjorts och f ö är nog
riga - är menin~llösa beroende på datas bristande tillförlitlighet,
III

Gatuprostitutionen

III. l

Mi -I jön p3 gatan

sa

sn5-

Stock ho l m

Även om gatuprostitution till och från har förekornrnit pä andr~ platser
(än dn två som nämnts ovan) sZ saknar dessa totalt sett betydelse i sa~"nan
hanget.

S2r rnan till de två områdenas relativa beL;delse, mätt rned omfattningen
av den prostitution sorn förekommer inom tesp om;-åde, kan rnan också säga
att prostitutionen på östermalm är förswnbar i förhälla~~2 till den på
Malmskillnadsgatan. Mer än 95 procent av all gatuprostitution i Stockholnlsområdet, räknat med antalet prostitutionskontakter, äger rurn i kvarteren
kring Malrnskill',adsgatan.
Den rumsliga lokaliseringen av gatuprostitutionen i Stockholm präglas av
en hög grad av stab:litet. Under hela 70-talet (och en god bit av 60-talet) har Malmskillnadsgatan utgjort prostitutionscentrurn.
Dessförinnan, fl'ån 40-talet och framåt, var det Norrlanc1sgatan _ en parallellgata till Malrnskillnadsgatan där d"t f ö fortfal'ande förekommer gatuprostitution - som var det stora str~K2t, Och på 30-talet Kungsgatan,
skildrad i Ivar Lo-Johanssons rornan från 1935 (Kungsgatan, Stockholm 1935)
Kungsgatc1n, Norrlandsgatafl, r~almskill"c'dsgatan.,.

Gatuprostitutionen är starkt koncentrerad till !v-".r!~_:e!'._kr_~n.2...~1a_lmsk_~iJ..
nadsgatan i centrala Stockholm. Centrum i distriktet utgörs av Malmskillnadsgata~ st'~äckn~~-mell-~-JakobSbe(gsgatan och Brunkebergstorg. Det är
ett typiskt cityområde; kontorspalacs, varuhus, restauranger och affärer.
Ornrådet hat' således en mycket stor dagbefol knine' rnen på kvällarna och nätterna befolkas det uteslutande av människor som är "ute och I'örpå slg" eller
skall ta sig hem via någon av de närbelägna tunnelbanestat-ionerna. Det är
lätt att nå rned bil.
Utöver detta clistri kt förekornrner ",el' fy'ekvent gatuprostitution på ytterl igare en plats, närnhgen på Q.~t.r:.rmal!1l inom ett område som avgränsas av Val:~:;]Iavägen, Skeppargatan, I<arlavägen och Si~jllegatan. österrnalrnsdistriktet har en något annorlunda ka~aktiir, Här finns bl a ett väsentl igt större
inslag av bostadshus. Distriktets "hjärtpunkt" c'tgörs dock av två störTe
kontorskomplex. ~ven detta ornråde är lätt att nå, och täcka av, rned bil.

Under en rnansålder har gatuprostitu0ionen i Stockholm flyttat sig inorn ett
område p5 ett tiotal kvarter i stadens ccntral u delar. De omflyttningar
som skett har varit srnå, ofta tillf~lliga och pätvingade av ingrepp i den
fysiska miljön. [Jen gamla bebyggelsen har rivits och ersatts av nya kontorskomplex, gator har flyttats, nya trafikleder har tillk~nmit. Hela tiden har gatuprostitutionen srnidigt anoassat sig till de ändrade rni;jöbetingelserna.

Gatupt~stitutionen

är ett fenomen som varierar kraftigt, bl a över tiden.
Den varierar över cjgnets timmar, Bver veckans dagar och under olika delar
av äret. Sett i ett längre tidsperspektiv, ex ~~der 70-talet, har också
den totala ornfattnil'gen av den förändrats kraftigt (se nedan av",' !ILS).
Gatuprostitutionen kan enl'elt : ,knas vid en gamrnaIdags torgmarknad. Kund(~
nas ekonomi och köplusta skiftar. Är' vå:det'leken ogynnsarn fåt' detta dir'ekt?
återv(:rkningat' på J..olli:nersen, ! ik,;Oill aln onlni.-,gsrnaktcns fi:ir'eträclare visar
ett ökat intresse föl' kunderna_ O.:h så fort om:tändigheterna blir gynnsamma
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"busar". Det är en mindl"e grupp av män, i de mest varier'ande åldra;-, som
pratar med flickorna, bjuder dem på cigaretter och vid enstaka tillfällen
uträttar"mindre ärenden" åt någon flicka som de känner

Udda existenser

Efter midnatt börjar prostitutionen avta igen. Vid tvåtiden har de flesta
försvunnit. Proffsen, de bilburna kunderna, är borta från gatan; Kvar
finns någon enstaka "tjackhol-a". HaY' hon tur kan hon få :;ällskap aven
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Kring tio-elvatiden på kvällen 'a'r kommersen på Malmskillnadsgatan

full

försenad "strötorsk" . Tyvärr är han ofta berusad Jch mer intresserad av
att prata än att göra affärer.

Hur gtr raggningen till? Vart tar man vägen med sina kunder?

Nästan alla kunder är bilburna. I regel kör de i egen bi'l (eller firmans),
vid enstaka tillfällen dyker de upp l taxi. Ett mindre antal kunder raggar
till fots.

Kundb2~eendet

är utpräglat selektivt. Man gör en sväng genom
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30 kv'innor (9%) fallit bort. Kontroller av bortfallet visar att detta inte
påverkar de olika slutsatser om materialet som r-edovisats i det följande.
Undersökningsmaterialet omfattar således 309 kvinnor.
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Stockholms kOi~mun. ~2 övriga flickorna kommer från hela landet, dock med
övervi kt för olllkringl iggilnde kranskommuner,
som var bosatta inom Stockholms kornrllln var /8 procent svenska medborgare. Av dem med utländsk härkomst dominerar' de finska flickorna, Ca
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hälften av de utländska kvinnorna var Frän Finland, Vad gäller kvinnornas
nationalitet är bilden likartad också för de ~vinnor som är bosatta utanför kommunen. Sel' man till gruppen som helhet f'inner man att ca 75 procent
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,ELså l e_de~v_iJj; etlUj9J_Jlii9D'...i-9l"il[W.QJULI', __Ld~rli.i.f:~ e r.iLQ~2a tJlI2.LO_S t i tue l'a'le.
än _L,befo l knj1l9.c'D. .5D11Lb.E'..1 het,

Pl'oJ.0ligjl e te-.rt , i nQill...9C1JJ)Q.E'1l...Ci r mvr;l<ft.JIQ.9_. Drygt hälften av kvinnorna

(53

procent) fanns registrerade i person- och belastningsregis{ret för olika
brott. Som en jämförelse kan nämnas dtt ca 2-3 procent av den kvinnliga
befolkningen finns intagna i detta register. De vanligaste brotten var
stöld, snatteri och bedriigeri, Av dem som registrerats för brott hade inte mindre än nittio procent meddelats påfÖljder avseende brott mot 8~12

mille av hela gruppen
,
lägre frekvens på sin
gt, '
stituerade
har
väsentll
pro
d
( e) de yngsta
"
. '"t t gatuprOs~ltuera e
prostitution an geno~snl. e
"ende en problematis~ bakrostituerade har genomga,
(d) de yngsta p
v
att det handlar om s k
, tl'19 t kan man saga
grund, genomsnlt

kap brottsbalken, ~ v s de s k förmögenhetsbrotten. Narkotikabrotten utgör
också en stor grupp. Ca en fjärdedel av den brr>ttsregisternoterade hälften,
d v s ca 1/8 av he];; matelialet, har dömts för narkotikabrott. F~t mindre
antal finns registrerade för andra brott, bl a rAn och misshandel.

flickhemskljent:l
De ovan

redovisa~~

, punkter olika påståenden
siffrorna jlivar pä avgÖ)"al"IOe

Om Vl ser på päföljdss'ida" så förstärks det tidigare intrycket av att grup~
en är h6gt belastad. Den mest belastade kvinrlan har sanc::anlagt tolv domar,
varav

sex fängelsedomar, Tio ~rocent av kvinnorna har dömts till fängelse
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vid minst ett tillfälle, Den dominerande pbfUljden
Dessl!~om

~r

annars

~~yddstillsyn,

används denna pHöl,j(' l'elativt sett ofta pä den aktuella gruPi'2n

Hälften av kvinnurna har dömts till sädarJ påföljder vid i genomsnitt tre
ti 11 fän en.
En återkommande fråga när man diskuterar pro!:titutionen gäller dess samband med Illissbruk av a1l:ohol och nark"tika, 0'11 vi betro',C:ll' gruppen av identifierade gatuprostituerade finns det självfallet ett högt in51a0 av
missbrukare i gruppen, På grundval av 01 ika registerdata samt de ob:;c'n'ationsdata som vi samlat in (se Bvsn 111,3) har jag försökt lIIig på att skatta
andelen kvirlnor i den aktuella gruppen
tid SOIll de gått på

50111

missbrukat narkotika under den

~atan, !'!1~örs_U(JJLsi<,attrUt:~~_

pekar på alt ?nci.e_lyn_nar:-

".s

ko.:.t.:iJ<.i1lJl..i..!;s_bTukare bland de identifir,r;lde pl'ostituel-ade ~~[p_CJlir_tJ_l}_ca
.fl.cocent,' Således väsentl'igt fler iin de som dömts fö'- sådana brott (jlllf
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holllls kommuns invånardatabas för de :-8 kvinnor (48 procent) som var boi'~ajoriteten

Stockholms närhet, t ex

~:irsta,

Tabe]J Il r. 2b
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f, s l uerades taxe!-ade inkomst
l {l;' S ( ,
er under
sLattacl2 procentanclelar, n~309)

salllt'/ '
' , 'lgil

ogifta

aifta

62

28

10

28

9

19

9

J9

7
3

6

--0'--- kv,lJl,ll or __k.v_lil!.l.2.~~\' i nn or

civilstånd, antal barn samt taxerad inkomst har hämtats från Stock-

satta inom kOflllllunen,

En intressant fråga ' ,
l saml~allhanget utgörs
'
adp ink
t
av gruppens ink
'
,O"IS erna resp de faktiska,
omster, de taxel'"
lnk
tf"
I taben III 2b nedan f
"
oms ordelningen för d 'd
"
"
lar Jag redovisat
"
e l entlflerade gat
'
ar dels nrundad ,',
'
uprostltuerade, Förd l '
"
Pil clppglfter som hämtoi _ , ,
e nlngen
de Som är skrivna i k
' , U,O UI k,ommunGns invf.nal'databas (fÖl'
olllmunen), dels ur t
,
rade stlCkprovet u"anf" k
aXel'lllgslängderna fÖl' d t k
L.
or ommunen. U
'f
e~ ontrollePpgl terna avser inkomståret 1978,

inkomst
l 000 kr

Fredriksson & Lind, s 75).
Data

för med motsVarande normalbefolkning,
Knappt tio procent
gruppefi har barn Flertalet
av kv innorna ;
~',' mödrarr:~ är f ö ogifta,

av de övriga iir bosattil i kommuner' i
Solna, Uppsala, Haninge, Huddinge, Söder-

tä'lje, För dc'ssa kvinnol' har rnotsvar,'n,Je uppgifter insamlats för ett mindre
urval. Resultatet av den kontrollen visar att den senare gruppen (natllrligt
nog) har hög likhet med Stockholmsgruppen vad beträffar de studerade Egenskaperna,
De skattade talen, för gruppen som helhet, visar att såväl,andelen gifta
kvinnor som andelen lIIed bam åT låg, P!.Y..9t:...!.i2.jJroc.ent a-,,--J<..vilJ!l.orng,'lil,r:
_gifta, Även om rnan tar hänsyn till gruppens iilderssammansättnins är detta
lägre än för motsvarande grupp av olllr5dets genofllsnittsbefolkning. Om undersökningsmaterialet skulle överensstämma med elen övriga befolkningen i detta
avseende borde andelen gifta utgöra ca 20 procent, Uppgifter om hur stor
andel SOIll sammanbo<, sa.knas. Ska"ll

jag göra en"initierad gissning" pil grund-

val av min kännedom om den aktuella gl'uppen, eLh bOl'tse från de kvinnor som
är yngre än arton ål', anser jag att flertalet av kvihnorna har el något så
när stadig "sambore"lat'ion" (make, fästman, "sambo"), Som jag påpekat tidigare är dock detta faktln;;, att. man har- en "poj kvän", något som llIan ogärllc
lIIedger (s 10, st 3).
Också andelen med barn ar' lägre än vad den "l,,)fde" vara, d v s om man järn42
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,
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b
J,
~n son a]t undern)""l '
'l '"
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Gruppans so '1'
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Kvinnor som
ar prostitutionen som
extraknäck, vid sidan av
sitt reguljära arbe43
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, I

te, och prostituerar 519 vid enstaka tillf~llen ~nd2r en kort6re tid 16p~r
små risker det -:dentifieras som prs~tituorade och kOlOlner heller intR att ingå i den nrupp vars ~nkomster jag redovisat O\dn. Bild~n gällel' fijr de professionella (eller '~ler professionella) gatuprostituerar:e,
De professionelia gatuprostitueradc har alltså små eller inga inkomster av
vanligt arbete. uär0mot bereder sig mänga av dem avsevärda inkomster genom
s i n pr os ti t ut i on. '! adJ) e t r äH a ,,_d e n_____il kLu e LL_"---.!li'_LIJlJl ct1....PJ.----.!1.ä.r2!1a.r:c-:.... 3_52...I<..vi _n~lf)1"
torde ca en tredjedel av dem ha tjänat mer än 100 000 kronor.. ,.--..
ocr'"--'-Jr (och i
enstaka fall ännu högre belopp) på sin prost·tution. Mänga av d~ssa kvinnor
är narkotikam-issbrukare. Deras yrkesskiCklighet SOl.' prostituerade, och Qttraktionsförmäga på kunderna, är av naturliga skäl sällan l paritet med de
kåren a'l gJtu-utåt sett välordnade yrkesprCJstituerades, de som d, kärnan
prostituerade. Samtidigt arbetar de betydligt nler är den senare kategol-in.
Vissa av missbrukarna finns på gatan fr5n tidiga morgonen till sena kvJllen,

sin innebörd uch sina Iconsekvenser för 01 i'
.
Jag h
__ ,____'
Ka prostItuerade
och olika t,---,
av prostitution.
ar danr.r
" t behanola
'
'
JCer
- valt ~.
dem' tt
o
X
nedan).
1
e
sammanhang
(se avsn VII, IX
I l l. 3

Gatuprostitutionen en l igt

obser~ationsdata.

Metodproblem m ni

De registerdata som jag redov-i sat i fC'I'2gående avsni tt
avsäg gatuprostituerade som identifierats under perioden jan 1978 t o m juni 1979.

-~~--~--------------~-----~~_._._----_._--------------,

flertalet av mänadens dagar.

För samma perioJ före-I igger också direktobservationsdata om gatU,Drost_1'tut'
lonen på Malmskillnadsgatan och ö s t ermalm. Data om bl
d
ra de och deras kund:r har _ '1 _ '
_
a e gatuprostit~e..
san, ats 1n vld samll;arda t "02
fallen under denna period D b '
g ~ observat10nstill, d'
.
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_ _
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I p
-,
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"
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d
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v s den observerade t i den
.
er perIoden, utgör knappt
__
'
en procent inom I"espekt1ve distrikt (Malmskillnadsgat
an resp OstermaIPl).
'o

Med inkomster av prostitution är det på det viset att de -- precis <)m alla
andra inkomster -- skall tas upp till beskilttning, Detta inträffar' dock "ld-rig vad beträffar gatuprostitutionen. j enstaka fan cI~r skattt:llIyndigheterna kommit pä prostituerade så har man skönstaxerat de~, Däremot k~nl er jag
inte till något fall där man lämnat över de skattebrott som det fullt klart
varit fråga om, tin åta'\. Skälet torde vara att Plan försökt hantel--a en 0-lustig fråga - att inkolllster av prostitution skall beskattas och således
tn! väsent'liga delar tillfalla stat och kommun
ilie d något slag', di,.kre--tian. Utfallet av dessa skönstaxeringar har självfallet inte varit imponerande, Bl a av den orsaken att det sällan funnits någl--a pengar att härlta. De
har redan varit förbl'ukade.
Prostitutionen i sig är inte kriminaliserad. Den genomsnittliga prostitue-rade gör sig ändå skyldig till brott genom att hon undanhåller sina inkJn!ster av prostitL.tionen från beskattning. l åtsk-illiga fall tOI--de det dessutom, om man skan vara strikt och enbart se till beloppen, röra sig om
gro\o skattebedrägerier.

Som jag påpekat inledningsvis finns
tiden f~re 1978
. l'
det också observationsdata som avser
resp JU 1 och augusti 1979 D
använt i detta avsnitt (d'_
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, a remo t 1 av sn I II 4 I I I 5
h
att jag här gjort en järlförel
Il
.,
. oc VIII). Skälet är
_
'
- se me an de tidi gare registerdata och obser-vatlOnsdata
i l'k
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Det är främst ~vä frägor som är intressanta näf man se~ på ~2 prostituefa-d(~s 'inkomster_ f'ör det första: Vi'iken roll spelar pengarna som orsak eller
Hdr'ivkraftH till f.r·ostitutioncn o Får det andre }eq nät'li9S'~lde frågan, val't
pengarna tar vägen, Båda problemen är komplicerade. Dessutom varierande t"l

,_
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servationerna samt lägga om ett ilindre antal av de 16ngre. Det totala

bc~t"

fallet är således knappt nio procent, ocl, orsaken till det är he:ler inte

sådant att (et finns skäl att anta att fUrhål1andc~a på gatan skiljde sig
från cd"normala"vid just dessa tillfällen.
Nu till resultaten av dessa observationer.

Som jag påpekat tidigare är gatuprostitutionen ett fenomen som varierar
kraftigt, dels över tiden, de'ls beroende på olikaomgivningsbetingelser. Det
lägsta antal gatuprostituerade som räknades vid någon av våra observationE!'
var noll. Det finns f ö ett flertal sådana "no'llobservationer" _ i regel
gjorda på morgonen" i vårt material. Det hHgsta antalet (i den observa"
tiansserie som redovisas här) var 31. M5ndagen den 16 juli räknades således

av tillförlitligheten hos var a data.
o
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två stycken på

österma~m

en kvar·t senare. Oen här kvällen val' det också gott

om kunder. Oet var uppehållsväder,

ing~n bl~st

och 17 grader varmt, Den be"

skrivna observationen utgör f H ett gott exempel pä ett sådant tillfälle
då affäi~rna på gatan "blomstrar".

Det antal prostituerade som observeras på gatan vid'ettvisst observations"
tilHäl;L' är natur'ligtvis inte liktydigt med det antal som vid samma tillfälle är i verksamhet. Ännu nlindre det antal som jobbat på gatan under hela
kvällen, dagen eller t o m dygnet. V'id de längre observationer som vi genom"
förde ägnade vi ::1 a åtskilligt med Ud åt att gHra "tidsstudier" på de pro"
stituerade.

Ett exempel: LHrdag den 19 maj klockan 2305 plockar en kund upp en prostituerad i sin bi'! i korsningen f1alms e.illnadsgatan/11äster Samuelsgatan. Bilen
"skuggades" till en mörk, grusad uppfart vid Karlbergskanalen där "affären"
gjordes upp på sju minuter, Därefter körde kunden den prostituerade till"
baka till gatan. Hela resan tur och retur, inklUSive betjäning, tog 23 minu"
ter.

Den takt med vilken de

gatuprostit~erade

arbetar varierar beroende på olika

faktorer. Det finns säledes en avsevärd individuell variation, Vissa flickor
knappast sätta foten på gatan Törrän rie p'lockats upp på nytt, Andra
tillbringa flera timmar på gatan utan en enda kund. Det är också en k-

a yttre karakteristika som avgör med vilken h~~tighet man kan arbeta,

47

Tisdag den 22 augusti (1978) klockan nio på kvällen observerar jag en
ca 20'§rig prostituerad i pelarraden vid Brunkebergstorg (mitt emot ri~~

det aktuell a dygnet.

dags husets baksiJa). Hon är klädd i vita jeans, vit t-shirt, röd skinnkavaj
och röda, högklackade modostövlar. blont utslaget hår, kraftig byst, ca

174 nnS

Al'Jmänt skull e man beteckna hennes utseende som uf>pseendeväckande,

Efter knappt en minut (av min observationstid) följer hon med den första
kunden. Klockan fem minuter över halv tio observerar jag henne igen pä
samma ställe. Hon går nu direkt frum Ull en väntande bil (i en rad på tr(,).
byter några ord med föraren, kl iver in och åker iväg. Klockan tio öVer tio
släpps hon av å': samma kund som plockade upp henne 35 minuter tidigare, och
på samma ställe. Hon :Ipprepar den tidigare manövern och försvinner med kund
nummer tre inom lopnet aven minut. Hon är ti 11 baka igen l(Jockan fem minuter
i elva. Min sista g;imt av henne får jag halv ett på natten. Då släpper en
kund av henne utanför riksdagshusets hotell ingång varefter hon försvinner
till fots ner mot Sergels Torg.
En annan faktor som måste tas mecli detta sammanhang är tillgången på kun,·
der. Såväl i en absolut bemärkelse sen, relaterat till antalet flickor som
finns på gatan. Sambandet mellan arbetstakten på gatan och (den relativa)
kundmängden är heller in+~ alldeles enkelt. Är det stor tillgång på kunder,
och mycket flickor på gatan, tycks s[,;,des "stockningar" uppstå. rlöjligen
beroende på att kundbeteendet blir mer selektivt, mer avvaktande.
Den tredje faktorn slutligen är tiden på dygn0~. De kunder som dyker upp på
eftermiddaqenex är .isserligen fåtaliga men tycks i regel vara ganska deciderade. På kvällarna finns det däremot ofta ett gott inslag av s k fluktisar, eller flukttorskar. D v s "kunder" som mest åker runt och tittar.
Skall man f~rsöka sammanfatta dessa tidsstudier till något slags tumregler
för hur antalet observerade prostituerade skall tol kas siffermässigt så
torde ungefär f~ljande gälla. PA kvällarna motsvaras det antal flickor som
observeras på gata~ av ett ungefär dubbelt sA stort antal som just då är
i verksamhet. Hälften av flickorna finns sAlcd2s på gatan, hälften är tillfälligt ute med sin:, kund2r. Det antal flickor som observeras k;'il'lstid på
gatan under rusningstid utgör ungefär en tredj2del av alla flickor som arbetade på gatan den kvifl1 an. [;', tredj ede l fi nns a lltså

på gatan, en tre:1-,

jedel är ute med sina kunder. En tredjedel har antingen slutat för kvällen
eller inte b~rjat in. Samma ?"tal (observerade under rusningstid) utgör
f ö dr'ygt en fjärdedel av samt l iga prostituel',1de som var verksamma under
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varje känd (registrerad) prostituerad går ett väsentl igt större antal prostituerade som ej är kända. I en ofta citerad undersökning av Bennet (The
Problem of ProstitUt-ion,

led~ino

att det 'i europeiska städel" före första väl"ldskriget fanns tolv "hem] iga"
prostituerade på varje känd prostituerad och att denna re'ldtion fortfaran-

mQIl~

"

"'0

vaY'~

J.

,

"

381"388, i Practioner, 172, 1954) hävdas sålede::

$

de gäller. Prostitutionen är således till väsentliga delar ett dolt fenomen (Vilket jag f ö

på~~kat

ovan). Dessutom finns det starka skäl som talar

för att den synliga prostitutionen i intressanta avseenden kan skilja sig

& Simon,

från den dolda. (se Takman s 401, Gagnan

167, New York 1967).

Sexual Deviance, s 133-

Vad beträffar de reg'isterdata som jag redovisat Ovan innehåller de i allt
väsentligt UPpgiftor om kvinnor scm dels prostituerat sig på ett synligt
sätt (d v s på gatan), dels gjort det under en längre tid och med hög frekvens. Undantagen från dessa kva'Jif-ikationskritel"ier utgörs av de mYCket unga i materialet. Detta beroende på deras höga registreringssannolikhet.
Observationsdata omfattar å andra sidan

d~

gatuprostituerade söm grupp.

Sannolikheten för' att dessa data även skall fånga in de kvinnor som bara
prostituerar sig tillfälligt är således väsentligt större. Samtidigt har dock
observationsdata två stora brister i det här diskuterade avseendet. För det
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De erfarenhpter som jag själv har gjort under mini' studier av prostitution_

en påfli;nner väldigt mYcket om DanieJsons. Under de år jag SYSslat med denna
fråga har ja.:; haft kontakt med ett flertal prostituerade. Vau gälle:' de

..
a
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gällt gatuprostitu,

Ett fenolllen som slagit mig mer än naoo ket h~qa ollls~ittY1ingen på pr'C'stltU"
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har lagt av
Skälen till att de slutat varierar. Ett par av dem
fick ett vanligt jobb. Dessutom var de "trötta På att fnaska". En av dem
började studera. En fick tag i en "vanlig kille". Några av dem har bara
försvunnit från gatan. Flertalet torde ha försvunnit ur prostitutionen över
huvud taget. Ett par av dem har bytt till andra _ mer tillfälliga, mer diskreta - prost Hut ionsformer,
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Av de 339 prostituerade som registrerats torde ca en tredjedel ha varit
Pt'ostituerade under en sammanhängande treårsperiod eller längre (låt vara
att de i många fall kan ha gjort Uppehåll i sin prostitution under fleY'a
månader;. På varje sådan
(minst tre år i "yrket") torde
det gå

~ tio

'yY'kesprostitue~

kvinnor som prostituerat sig på gatan under kortal"e tid.

I normalfallet undor några veckor eller månader.

En intressant fråga är om dessa okända prostituerade skiljer sig från de

kända vad beträffar deras bakgrund, sociala situation etc. Det ligger ju
så l edes nära t i n hands att anta att de s ku II e utgöra en mer "norma l" grupp

av
er
de
pel

kvinnor. Data från observationsmaterialet ger dock härvidlag indikation_
som pekar i en något oväntad riktning. I väsentliga avseenden UPPVisar
båda datamaterialen P'åfallande stora likheter. Jag skall ge några exempi, detta.

o

o

o

medgatupro~titutionen.

Sam'~liga

'"

Al dersförde l n ingen i observa t i onsma ter i a l et (där de prost ituerades å l der
01 ika intervall som framgår av bil l) överensstämmer således
ket väl med registermateY'ialets åldei'sfördeining. S]utsatsen av detta

le vara att g:"Uppen "yrkesprostituerade" ålderslllässigt liknar gruppen
11 fäll esprost ituerade", /I.nde l en ,1i nderåri 9a prost ituerade är väsentl i gt
i observationsmaterialet. Naturligt nog med tanke på gruppens höga
""ULH"ktsrisk (jmf s 40).

reg~1

när det gäller andelen llIissbrukare (i
narkotika) är överensIsen
Skattning utifrån registermaterialet pekar mot att ca

h~g, ~n
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de 011 ':',tt
observatl' "nsti 11f~I'1 ena har företett yttre tecken på mLsbruk. ,t: il O!H
tl L ,
än sam, '19i
~issbrukarna genomsnittligt ha:' högre prostitutionsfrekvens
"dock att andelen missbrukakVl'nnor som prc3tltuerat
'
" pa gatan tror
Jag
Slg
,
d
t'o prare i den senare ~ruDpen ligger väsentllg t 'lägre, Sannol'ikt uner 1
.
een t . Vl'lket ändå är en hög andel.

träffa mellan 18 och 25 år, och själva prostitutionen skulle genomsnittligt

\'~ra aven mycket ti II fäll ig natur.

Vad son, gör mig beklämd 'j sammanhanget ä.- inte fr;;;m~t de sociala slutsatser som man ka~ dra av detta, utan att Skattningen h:lt strider mot tIdigare
forskning. Enl igt rlenna borde näml igen prostitutionen (och all ra minst gatuprostitutionen) alls icke va~a så utbredd (jmf 0X med de aktuella tal som
redovisas av Fredriksson & Lind, s 15,,16).

.
'ervända till mina person .'
'lga la,
, . fältet
. kttagelser från
För att till Slst at,.
,
llan kända och ,kända gatuprost'ltuerade.
och de jämförelser som Jag gjort me
"l t;ll det rent.
Likheten mellan de båda kate90rierna är påfallande, sava
l
"',
yttre, 'iakttagbara, som vad beträffar de uppgiftc: om sig själva som de
oregistrerade prostituerade som jag pratat med förmedl at.

För det tredje Slutligen; överensstämmelsen mellan reqisterdata och hela
den grupp av kvinnor som prostituerat sig p~ gatan under den studerade
tidsperioden. Inkomsterna av prostitution i gruppen som helhet är av naturliga skäl lägre än de som gäller för de registrerade prost:cuerade. Andelen narkotikamissbrukare torde också vara väsentligt lägre. Sannolikt kring
tio procent. Inslaget (;, utländska flickor är troligen också mindre. Jag
t~or inte att det överstiger tio procent. I övrigt torde registerdata ge
en relativt hygglig bild av den genomsnittl~a gatuprostituerade.
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Vad blir den sammanfattande tolkningen av dessa - ofta motsägelsefulla"
uppgifter om de gatuprostituerade?
För det f~rsta att gatuprostitutionen har en utpräglat tillfällig karaktär.
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III. 5

Gatuprostitutionens aktuella omfattning och utveckling under 70"
talet. en sammanfattnino.
Som jag ~Zpekat tidigare är de data som finns om gatuprostitutionen i Stockholm av minst sagt varierande kvalitet. Det senare gäller i sär~kilt hög
grad sådana data som kan användas för analyser av prostitutionens föränd"
ringar över tiden. Ser man till de data som avser perioden före årskiftet
1976/77 torde de utan överdrift kunna betecknas som mycket br'i stfäll'iga.
Det finns främst två skäl till att datasituationen förbättras avsevärt
fr o m 1977. Senhösten 1976 inledde Stockholmspolisen sina första stora
aktioner mot prostitutionen (koppleriet). Bl a så tillskapades ett sJrskilt
prostitutionskommando med ett 20-tal spanare och utredare. Det polisiära
arbetet resulterade dels i ett antal kOPPleriutredningar, dels (Och kanske
om prostitutionen ökade
främst) innebar det att tillgången på
drastiskt. Sommaren 1977 inleddes den här redovisade undersökhingen med
bl a systematiska insamlingar av
om gatuprostitutionen.

register~.ta

o~~ervationsdata

M~~

innan dess är datasituationen besvärlig. Atminstone vad gäller gatuprostitutionen. Tillgfngen p{ data ~r allmänt sett d~lig. De data som finns
Hr bristfälliga. Jämförbarheten med senare data är
(se avsn 1.2 ovan).
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beskrivning av gatuprostitutionens utveckling under lo-talet som jag
redovisat n~dan har således en var~~rande tillförlitlighet. Utvecklingen
ande
fr o m 1977 låter sig (sannolikt) beläggas mej tillfredställ
säker~et.
Beskrivnillg av u1.vecklingen under perioden 1970-76 te,le närma,.: kunna
en
karakteriser'as som en init-iera<! gissr.ing.

De redovisade
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För den tidigare perioden (1970-76) har jag använt mig av två typer av data. För det för'sta de
som jag samlade in i sBmbar:d med
mina utprövningar av direktobser'vationsmetoden fr o m våren 1974. För
juli-augusti 1976 har jag således sådana
som har hygglig jämförbarhet

Q~_servationsd~

dat~

med senare data.
För det andra har jag v-iss,a dokumentäl'a data frå" 'lO-talets början. I sam-'
band med tre större mordutredningal' - samtl iga med prostituerade som offer
och samtliga f ö ouppklarade - genomförde polisen som ett led i sina efterforskningar vissa kartläggningar av prostitutionen i Stockholm, l dessa
utredningsmaterial (som totalt omfattar åtskilliga tusen sidor) finns dels
uppgifter om ett större antal prostituerade kv'innor, dels data som Jer en
någorlunda hygglig bild av det då aktuella prostitutionsläget i Stockholm,

F-jo 111.5

Antalet
ga t uprostituerade
.
Juli-aug 1976 J'U ' , "per dygn under perioderna
,
,m-Jul l 1977
aprll-sept 1979 (k
'
' april-sept 1978 och
s attnlngar)

1fa

1S .....·.6""

fl

•

Hur har då gatuprostitutionen för'öndrats under 70-tale.:? Först ske I ~ jag
beskriva utvecklingen från 1976 och framåt, Främst av det skälet att det

-'- -~-

är den som kan beläggas med rimlig säkerhet.
1 fig 111.5 nedan har jag redovisat ubservations~ata om gatuprostitutionens omfattning, Data avser perioderna juli-aug 1976, juni-juli 1977, aprilsept 1978 och april-sept 1979, Dessutom torde figuren kräva en förklaring,
Den v~gräta axeln visar den studerade tidsperioden, Genom att tillgången
~ på data är begränsad har jag bara kunnat granska delar av denna period

--'

......._ _..=......

'19
1fJ

-_1_.-

för åren 1976 och 1977,
Den -lodräta axel" visar det skattade antalet ga'c~lprostituerade per dygn.
Detta antal har jag beräknat enligt fö'ljande: (1) Jag har sorterat ut de
obsf:vationer som gjorts på gatan under rusningstid (21-24), d v s den
tidsperiod på dygnet som gel' det bästa måttet på hur m~nga olika kvinnor
som förekommer på gatan under hela dygnet, (2) Som mått' på.,z"ltalet per
dygn har jag använt genomsnitt.et under 01 ika veckor, d v s det. totala antalet observerade kvinnor under en viss vecka dnlat med an+qlet observa-'
enom
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kur,na säga ~tt det är fråga om kvinnor som ~rostituerat sig kontinuerligt
under hela året och som relativt ofta har var;:' prostit,uerade sedan ticiigare. Ti l ~ denna grupp på drygt hUildra yrkesprostituerade skall ,tiggas
en betydligt större ~rupp av tillfällpsprostituerade. Kv~nnor som prostituerat sig tinder kortare tid; p:gra manader, några veckor, kanske t o ni
vid några tillf~llen. Hur stor den gruppen ~r kan jag inte säga med säkerhet. En initierarl g15sning pekar mot att det f n' skulle gå ca tre tiilfällesprostituerade på varje yrkesprostituerad. Under ett år skulle således
gatuprostitutionen omfatta ungefär 500 olika kvinnor. Tillskottet av "debutanter" är sannolikt stort, kring 300 kvinnor per år. Likaså är aV9~ngen
hög. Urider de senaste Aren tror jag således att ~aturrostit0tionens (relativt) konstanta omfattning beror pil. att avg~ngen riar varit på ungefär samma
nivå som nyrekryteringen.
Prostitutionens omfattning kan också uttryckas i "årsarbetskrafter". Om
vi med en ärsarbetskraft inom prostitutionen menar 300 prostitutionSdagar,
där varje arbetspass omfattar prostitution under' tå 8 timmar, så torde vi
under de senaste två åren haft i genomsnitt 60-70 årsarbetskt'after lnOln
gatuprostitutionen. Den senare skattningen är främst av betydelse när man
fHrsHker analysera prostitutionens kundsida och dess ~konomi,(se 'nedan
avsn VIII o IX). Relationen mellan det höga antalet kvinnor och det relativt låga antalet årsarbetskrafter ger också en intressant antydning om
gatuprostitutionens genomsnittl igt mycket ti'l lfäl l iga karaktär. I genomsnitt torde en gatuprostituerad arbeta 1-2 månade~ per år.
II

AVSlutningsvis i detta avsnitt skall jag så försöka ge någr-a sammanfattande
synpunkter på prostitutionens utveckling under 70-talet. Jag vill dock ånyo
det är fråga om uppgifter som inte är särskilt tillförlitliga
vad gä'iler tiden fl ,lm till 1976.
l i9t de dokumentära data som jag berört ovan torde vi under 70-talets
rsta år ha hah ca 50-100 yrkesprostituerade per'år' i Stockholm;'Om inslaget
tillfällesprostituerade kan man tyvärr inte säga någonting, ~ot mitten
711·talet ökar gatuprostitutionen gradvis och markerat, för att kulminera
r 1976. Vid den här tidpunkten torde vi ha en mycket str, andel ti11llesprostitue:''lde på gatan. Sannolikt är det också s,~ att påfyllningen
väsentligt snabbare än avtappningen. Antalet yrkesprostituerade torde
legat (1976/771 hing 150-200. Efter 1976 mi,"kar prostit'ltionen kraf. MinSkningen fortsätter fram till 1978. Totalt sett torde gatuprosti59
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p~

massageinstit.ut. och

poseringsatelj~er

IV
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IV.l

Allmänt om prostit.utionen på massageinstitut och poseringsate1-
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Prostitutionen på massageinstitut och poseringsateljeer är en företeelse
som _ i sin nuvarande utformning - har funnits i ungefär femton e,r (se
Winquist, Bordeller i

S~erige?

Framsteg eller nederlag. Stockholm 1972).

I regel håller man till i gamla källar-, kontors- eller affärslokaler som
(nÖdtorftigt) renoverats och ställts i ordning Hir sitt nya ii,ndamål, men
det förel'ommer även att vanl iga hyreslägenheter används för den här typen
av verksamhet.
Antalet

~dresser

ypc~

(10kal er ) har varierat kraftigt under Arens lopp. Ofta

håller man bara till några månader på samma ställe. Skälet ti'll att man
flyttar är van 1 igen att man bl ivit vräkt; grannar och omkringboende har
klagat och pol isf'f hår irighpit,' huset skall rivas eller renoveras etc.
Undantag från mönstret finns dock. Vissa av dessa bordeller har haft samma
adress under flera år.
Kunder skaffar man sig genom annonser i tidningarna, såväl dagspressen som
de rena sextidningarna (och då speciellt den del av "sexpressen" som specialiserat sig på "kontaktannonser"). I sina annonser i morgontidningarna
håller man sig med en skylt - "massage" - men maskeringen ärmilist sågt
nödtorft 9' Ringer man på telefonnumret i anno r.cen är det nästan alltid en
i
telefonsvarare som man får kontakt med. En kvinnlig stämma som talar om
man på"den och den adressen"
får "seriös behandling", ett "vänligt
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bemötande" etc. l nio fan av t'io handlar det om prost.it.ution och det
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Annonserna i sexbladen är"rakare':: "Lilla hjärt et poserar för sköna män.
h,g träffas i Vasastan. Tel.

3343~2

mellan 1300 och 2300. Välkommen".
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har lång erfarenhet inom yrktc, och der,;,:> ålder ,fördtlning uttrycker väl
detta faktum. För att arbeta inom denna
krävs också
helt andra (lrundinvesteringar än på gatan. lIan måste införskaffa en lokal
(som inan i regel är tvungen att betala",varta pen(lilr" för), lokalen skall
inredas och ibland måste den r2noveras, man måste annonsera och etaolera
en kundkrets. Det tar tid och kostar pengar innan man kan kQ,ma igång.
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Av materialet är knappt 2/3
och bosatta inom StockhOlms kommun (87 personer). Resten inom Storstockholmsområdet (ett mindre antal saknade manta l sskr'i vningsort). De svenska kvinnorna dominerar. Närmare 85 procent är svenska medborgare. Av dem med utländsk härkomst dominerar medborgare från öststatsländerna (Polen, Ungern, JugOSlavien).
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Hur är det med deras brottsbelastning? Jämför vi med de kända gatuprostitu_
erade så är andelen bi'ottsbelastade kvinnor väsentligt lägre inom denna
grupp. Enligt våra kontroller mot person- och belastningsregistret (PBR)
finns 26
antecknade för bt'ott i PBR. Andelen är dock väsentligt
högre för de utländska kVinnorna. Här ät· ca hälften av dem registernotera_
de. Den registrerade andelen ligger
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för motsvarande kvinnliga normalbefolkning i området.
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~~~~~j]~~

bedr~gerier.

Brottsligheten är således mindre utbredd inom gruppen än vad fallet var
med de gatuprostituerade. Den är hel'ler inte l ika grov. Dessa faktum kan
bl a avläsas på de påfÖljder som dömts ut mot personerna i gruppen. De domar som finns noterade är dagsböter, skyddstillsyn, villKorlig dom samt
(ett mindre antal) fängelse. Tre procent av
har dömts till fängelse vid minst ett tillfälle,(fem personer). Den mest brottsbelastade
kVinnan
syn i mater'ialet har dömts till fängelse vid tre tillfällen och skydds-

kvil:~orna

ill

vid två, för bl a misshandel, bedräger;, häleri, skade9örelse och
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.
rade
gatuprostituera de 23 år.
flr,'

'
. t,a s om använts V1sar
a tt . flertalet av d ess a kvi
ol i ka dokumentära aa

en jämförelse med ett äldre material (däc dock många av de aktuella

ocks~

rna
ingår p g a att gruppen ofta består av kvinnor som varit
stituerade under mycket lång tid) framkonlme;' en likartad brottsbild.
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Gruppens inkomster
Tabell IV.2b

framg~r

av tabell IV.2b nedan (n=130).

Taxerade inkomster under 1978 för prostituerade
på ma;sageinstitut och sexklubbar (skattade procentandelar, n=130)
inkomst
1 000 kr
O
l - 10
11 - 20
21 .. 30
31 - 40
41 -

samtliga
kvinnor
30
10
25
12
15
8
l 00 (; 10)

ogifta
kvinnor
31
8
22
16
15
8
100(85)

än 40 0001 inkomst är ,nindre än tio procent. Om vi jämför dessa inkomster med de f2:' Ui~ kända gatuprostitlJ"rade så 1igger dEn här beskrivna gruppen väsentl igt högre. Förklaringen torde vara ccm att många av de kVlllnor
som prost:tuerar si1 på massaqeinstituten faktiskt tar ~~p (mindra) andelar av denna inkomst till beskat~ning. 81 a för att man skall kunna få sjukersättning och MP-poäng. Det senare är åtminstone den förklaring som jag
fått vid samtal i,led vissa av del'l.
Sambandet mellan deras uppgivna inkomster och deras reella inkomster torde
dock ej vara påfallande högt. Inslaget av skc:ttebrotts1ighet bland de som
arbetar inom massagenäringen kan på goda grunder ar,tas ligga nära hundra
procent. De summor det rör s ig om behöver däremot' ej nödvändigtvis vara särskilt stora. ~lycket p g a av skriveriernil i den s k sexpressen så föreligger det överdrivna föreställningar om branschens lönsamhet. Att ha ett
massageinstitut är alls icke - i vart fall inte genomsnittligt _ den lysande affär som me.nga kanske tror. Men det kan vara det. En mindre andel
av de kvinnor som ingår i det redovisade materialet har haft mycket stora
inkomster av sin verksamhet. Tyvärr tycks det också val'a på det vi,'~3t att
skattefusket snarast är omvänt propol'tionellt mot ens inkomster. Genom Våri\
observationer på fältet har vi kunnat göra vissa skatt~ingar av hur mycket
olika kvinnor tjänar, och dessa iakttagelser visar bl a att de som tjänar
mest finns bland de som taxerar minst. Jag har diskuterat de ekonomiska
frågorna mer utförligt nedan (se Bvsn VII; IX o X).
SammanfattningsVis: De prostituerade som arbetar på massageinstitut och
poseringsateljeer utgörs genomsnittligt aven grupp kvinnor i den yngre
medelåldern och med lång erfarenhet av prostitution. Gruppen har hög brottsbelastning jämfört med motsvarande andel av den kvinnliga norma'lbefolkningen. Samtidigt är dAn dock lägre än för de kända gatuprostituerade. Andelen narkotikamissbrukar'e inom gruppen torde vara mycket liten. Det finns
således inga registeruppgifter som visar på sådant missbruk. Andelarna gifta och "med barn" ;ir lägre än för nOfl'la1befolkningen. Diskrepansen mellan
uppgivna och reella inkomster är avsevärd.
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20
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7
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Prostitutionen på massageinstitut och poseringsateljeer; utvecklinz~n under 70-talet, den aktuella situatio~en

Genom att prosti~~tionen på massageinstitut och ~oseringsat~lj§er är en
verksamhet som annonseras, och genom att dessa annonsmaterial är relativt
65
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För det fjärde slutl igen, r:;!\ste man vara medvE:~en om att mängden annonser
inte direkt kan översättas i ett motsvarande antal verksamheter. Bl a av
de skälen att vissa annonsörer inte annonserar varje dag, att man ibland
föl' in flera annonser samtidigt för samma verksamhet o s v. Genom olika
kontroller (bl a med användning av polisiära spaningsmaterial) har jag
försökt att beräkna den aenomsnittliga relationen mellan ~:lnonsvolym och
verksamhetsVOlym.
Den stora annonsören ~: det här området i Stockholm är DN. Faktum är att
iannonsvolymen i DN ger en ganska god bild av verksamhetens omfattning
och utveckling under 70-talet. 1970 infördes således i genomsnitt per
veckoda~ ta 120 sådana annonser i DN (varav ca 80 procent avsåg posering
och resten massa]e). Under ilren 1971 och 1972 är volymen än högre, ca 135
resp 125 annonser i genomsnitt per veckodag. ~len efter annons stoppet sjunker annc"serinaen drastiskt. Under 73 är vi nere i ett snitt på 30 annonser, de när~aste åren efter mellan 20 och 30, och i dag ca 15 per veckodag.
D v s annonsvolymer. i dag är ungefär en tiondel avannonsvolymeR för tio
år sedan.(se sam.~dnställning i bil 2).
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annonser (Contact-Journalen, Sexträffeh, Kontakt&SexGafden etc) kan var~
svåra att få tag i. Fr o m 1977 har jag S::d Läckning av dessa annonser.
~1ellan 1973 och 1977 däremot är det mer problematiskt. Skattningarna för
det t~~s'interval1et är således något me, osäkra iirl för tiden före 1973
och fr o m 1977.

r~d utgftngspunkt frAn annonsdata, och efter olika korl'igeringal' av dessa
data samt kompletteringar ur andra typer av material, har jag nedan försökt I'edovisa utvecklingen för prostitutionen pA massageinstitut och sexklubbar under 70-talet i Stockholmsområdet. Det är min bestämda uppfattning att de siffror som jag redovisat i fig IV.3 nedan har en relativt hög
tillförlitlighet.

Som framgåI' av figuren har omfattningen av denna verksamhet minskat drastiskt under perioden, Under pel'iocl::ns början har vi drygt hundl'a sådana
verksamheter per år, d v s det genomsnittliga antal som är igång under ett
~~. Sin "topp" når den här typen av plDstitu~ion sannolikt 1971/72. Därefter börjar den sjunka kraftigt. Annonsstoppel fick sannolikt kraftiga återverkningar, bl a beroende på att branschen vid ien här tidpunkten kännececknades aven kraftig överetablering och således val' kolossalt känslig
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del av den '.'11ym som vi hade i samma område tio år tidigare. I början av
lO-talet var dc', lätt att ordna en lokal för el"'n här typen ::IV '~erks;.mhet.
Det var o:~så enkelt att nå ut till kunderna med erbjudanden om ~~na tjänstel'. Och det fanns ~ycket pengar att qöra. Utbudet av tji':nster ökar explosionsartat. Det blir ett överuthud. Mitt i detta markn~dskänsliga läge
stryps så eftel'frågan. Det blir svårare att annonsera, annonserna når inte
ut på samma sätt. o'.h tillgången på lokaler börjar minska kraftigt; Samtidigt
ökar också gatuprostitutionen och konkurrensen från den. Jag vill under-·.
stryka detta; att gatuprostitutionen ökar. Det är således inte främst fråga
om nägon omstrukturering från massageinstituL och poseringsatelj§er till
gatan. I dag är det svårt att få lokal för dessa ändamål. Det är svårt att
annonsera. Gatuprostitutionen är relativt sett l~ttillgänglig och omfattande.

.

Det aktuella läget: F n har vi ca 20 massageinstitut/poseringsatelj§er som
är i gång i Stockholmsområdet. På dessa arbetar ett femtiotal kvinnor kontinuerligt. Många av dem har också lAng erfarenhet i yrket. Dessutom finns
det ett ungefäl' motsvurande antal kvinnor som til"l och från förekommer inom
denna verksamhet. Antingen genom att de själva öppnar en lokal. und~r kortare tid, eller genom att de "hoppar in i" någon verksamhet som redan är i
gång. Också dessa kvinnor har ofta lång erfarenhet av ~rostitution (och i
olika former). Totalt omfattar verksamheten i dag ett hundratal kv;~nor.
II1- och utflödet av prostituerade är r'inga. Antalet "årsarbetskrafter":torde l igga kring 50. O v s på en något lägre nivå än vad som gäller för 'latupros t itut i onen .
Sexklubbsprostitutionen
2,0

sexklubbar i Stockholm har varierat kraftigt under lO-talet. Det
av polisen kända, antalet är 14, det var 1914. Samma år dömdes f ö
klubbinnehavare för koppleri.
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de senastE Jren har sexklubbarna i Stockholm varit föremål för en om~
de kontroll frAn polisens sida. Denna har dels skett öppet, i samband
inspektioner vid tillståndsgivning för verksamheterna, dels har man ock,fört en dold övervakning (rolisspaning). I samband ~~d denna öververksal:~'let har man inte funn-it bevis för att det skulle förekomma
tution .!:'.å,J<..l.t!.~barna, eller L,omedelbar anknytning till dessa. Däl-emot
verksamheten lngett betänk'l iga polisiära fiYhågor i ana,'a avseenden.
rsoner som förekommer i ledningen för dessa verksamheter, och i kret69

sarda kri ng dessa l eda"nde personer, är ofta kända av polisen sedan tidigare.
11ånga av dem är dömda för (grov) orqaniserad orh/eller ~kon~mlsk brcttslighet etc. ~~tnga av de ~vinnor som arbetar:"påklubbarha" är kähda se~3n f~rut
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F n finns det sjJ sexklubbar i Stockholm (mars 1980). Ett trettiotal män
tycks ha en fast ank,lytning till dessa klubbar. Ant'ingen som ägare (!l1er
som anställda i olika funktioner (ordningsvakter/dörrvaktmästare, biografmaskinister, scenmästare etc). Dessutom omfattar verksamheterna ett hundral~l kvinnor. ~1ånga av dem har f ö en personlig relat.ion till de män som
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~1an står i kassan, garderoben eller baren; tar emot inträde, ytterklädel",

serverar kaffe, läsk eller lättöl.
"Den enskilda poseringen" kräver sannolikt en närmare beskrivning. Det är
också den som är mest intressant ur prostitutionssynpunkt. I flertQ~et
fall där man visat att prostitution förekommit pt sexklubbarna har den nämligen utförts under täckmantel av "enskild posering". ~oseringen äger rum
i ett slags mindre tudelade bås (avskiljda med ett nät eller en glc<skiva).
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Efter betalningen (50-100 kronor) tar parterna plats pA varsin sida. Den
kvinnliga posörell tar därefter av sig kläderna och utfHr divers~ kroppsrörelser som "är" avsedda ~tt ha en sexuell innebörd. Kunden (som nästan alltid
är en man) har till sitt förfogande en stol, askkopp, papperskorg och en
rulle hushållspapper. Det sista för det fallet att han vill onanera och
kvinnliga posörerna fungerar som "leVande runknotor". En "runknota"

är en porrti dn i ng, något som man använder när man onanerar. Hela föreställ-

Prostitut i onen på hotellOClI restauranger, den s
k cal1-girl_
verksamheten

ningen tar 10-15 minuter.

VI. 1
Under 1978 och 19,9 har jag själv, och en av mina medhjälpare, vid ett flertal,
tillfällen besökt Stockholms porrklubbar. Besöken har självfallet skett
anony'nt (och i flertalet fall är jag också övertygad om att man inte känt
igen os,). I samband med dessa visiter har vi (diskret) sett oss om i 10Kal-

efh&, pratat

n,e~ flitkorna (och de män som arbetat där), tittat på "showen"

Allmän beskrivning

av vel"ksamheterna

Som jag påpekat tid'
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19are är tillgången pA data om den s k
restau;"angprostitution
11'
lyxprostitutionen
så svårt att uttala sig
l
' ca glrlverksamhet) dålig Jet är ockdata som fl'nn
om a lmängiltigheten Och t·
.
s.
lllförlitllgheten hos de

och även bevistat ett antal "enskilda poseringar". Vi har inte fått några
bevis för att prostitution skulle förekomma på Klubbarna. :ich detta trots
att vi vid några tillfällen erbjudit oss att betala för ytterligare tjänst70
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ningen identifierade polisen ett 40-tal "call-g irls " och ett naget mindrA
antal kunder. Jämte vissa spaningsdata om prostitutionenpA hotel1- och
restauranger, och ett par misstänkta fall av call-~irlverksamhet är detta
de em'd dokumentära data som existerar vm lyxprost-,tutionen i Stockholm under 70-talet (och tidigare med för den delen).
Jag har gHt igenom dessa Guta. Dessutom har jag försökt komplettera dem
på två ol i ka sätt. Hote 11- och restaurangprost -i tut i onen har kartl agts genom
fältstudier, d v s besök på olika hotell- och restauranger där det antingen
varit känt att prostitution förekommit, eller troligt att så varit fallet.
Dessa fältstudier har genomförts under perioden jan 1978 till sept 1979.
Vad beträffar call-girlverksamheten har jag försökt utnyttja mina personkontakter i det "Stockholm som rör sig", och då fÖY'eträdesvis bland vissa
"affärsmän" som rör sin på stadens krogar ocll klubbar. Det behöver knappast
påpekas att dessa till~ägagångssätt ej kan ge sådant underlag som lämpar
sig för ex statistiska redovisningar i tabellform. Däremot kan de ge vissa
allmänna kunskaper om iyxprostitutionen.
Prostitution ty,,~s förekomma till och från, och i mindre omfattning, pA i
stort sett alla "finare" hotell- och restauranger där man anordnar dans
(eller ~"dra liknande förlustelser, typ "cabare", "show","pianobar" etc)
för en medelålders publik ur medelklassen. De samband som finns har ocksä
sannolikt betydligt mer att skaffa med själva den underliggande'företeelsen _ d v s offe,-,tlig nöjestillställning - än med någon speciell verksamhet, organisation eller person. ~an kan "springa pa" prostituerade kvinnor
på Reisens pianobar lika väl som p~, Operagrillens danskvällar, Och förekomsten av dem tycks inte vara högre på - de i dessa sammanhang ofta utpekade
_' Sheratonoch Maxim,än pa n!got anfiat liknande förlustelseställe,
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Den prostitution det gäller ger inte intryck av att ingå i något mer organi serat sammanhang, Tvärtom tycks den vara aven utprägl ad t i 11 fäll esoch "extraknäckskaraktär". De kvinnor man mötet inom hotell- och restau-, '
rangprostitutione~ harmonierar väl med den övriga publiken på sådana ställen. Närmast ger de intryck av att ';ara ute fÖl' att roa sig, vilket de kanske också ofta är. De erbjudanden de gör är lagom diskreta, och förhållanc2vis dyrbara: "Om du vill kan vi fonsätt,. :lemma hos mig för 500". tIan
är också selektiv i valet av kunder. Här fAr' man ett intryck av att det
bara var tillfälligheter som gjorde att det bl~'! en prostitutionskontakt
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VI I. 1

I"rostitut;onen i Stockholm - en sammanfattand2 beskrivning
Det

R~tue11a

läget

Prostitutionen i Stockholm omfattar f n (d v s under ett år) minst 700
kvinnor. Det faktiska antalet är dock sannolikt väsentligt högre än så.
Majoriteten av dessa kvinnor - ca 500 - går pJ gatan. Prostitutionen pA
massageinstitut/poseringsateljcer resp den s k lyxprostitutionen omfattar
(minst) '200kvinnor~ På sexk~ubbarna tycks det f n inte förekomma någon
prostitllt'ion. Många av de ca 100 kvinnor som undel' ett år finns på klubbarna är dock kända från prostitutionssammanhang.
Majoriteten av de prostituerade är det under kortare tid, s k tillfällesprostituerade. In-, och utflödet av kvinnor i prostitutionen är mycket stort.
DatH antyder ocksA ött prostitution torde vara en betydligt vanlig2'e
"kvinnl iO erfarenhet" än vad lilan tidigar'e föreställt sig. "Yrkesprostitutior,"
är relativt sett mycket sällsynt. Gruppen yrkesprostit"erade (som kcntinuerligt prostituerar sig under ett Ar eller längre) toroe f n uppgå till
ca 200 kVinnor, hälften av dem finns på gatan.
De prostituerade skiljer sig i väsentliga avseenden från den kvinnliga normillbefolkhingen i området. Andelen brottSbelastad" inom gruppen är mycket
hög. Andelen missbrukare likaså, Gifta kvinnor och kvinnor med barn är underrepresenterade. Aldersmässigt föreligger kraftiga skillnader mellan
olika kategorier av prostituerade. Gruppen gatuprostituerade är yngst lIled
en snittAIder på 23 år. S k barn- och ungdomsprostitution är dock relativt
sett mycket sällsynt. De lyxprostituerade ligger å1dersmässigt kring de
trettio. Äldst är de kvinnor som fin:ls på massageinstitut och poseringsatelj§er; genomsnitt~;lder 35 .
VII.:

Prostitutionens utveckling under 70-ta12t

Gatuprostitut~n~en ökar markerat under b~rjan av 70-tal~t f~, att kulminera
under 1976. Därefter sjunker den kraftigt under en tVå-årsperiod med början
1976/77. Under df ~enaste tv~ hren torde niv}n ~~ legat un~:fär konstant
kring hälften av den nivå som vi hade under' 1976.
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Prostitutionen kan ge "öga inkomster. De kl/innor som, utan att vara missbrukare, ha;::ilac i en social situati'Jn som nödvändigt kräve, höga inkomster
blir på sitt sätt lika beroende av prostitutic~en som ~issbrukarna. För dem
är det ju enda säti.ei.att vidmakthålla den existens sor: de byggt upp. Typ!exemplet skulle vara vissa av C2 kvir:nJr som man möter inom massagebloarIC'chen.
Prostitutionen är en marknad. Under början av lO-talet inträffar en mängd
~ak~r som gör marknadsbetingelserna gynnsammare. Den ideologiska processen
som underlättar att enskilda individer prostituerar sig, och som gör det
leg-itimt för män att köpa sig sexuella tjänster. Fcktiska marknadspådrivande faktorer som missbruk av !:arkotika, det faktum att prostitutionen i sig
kan bl i en orsak till fortsatt prostitution etc. Lättheten i att etablera
sig som prostituerad. Det är lätt att gå ned på gatan. Sarlhället bryr sig
inte om att man gör det. Det är lätt att skaffa våning för ett massageinstitut. Det är lätt att nå presumtiva kunder genom annonser eller bara genom att visa sig. För en stor grupp av kvinnor i riskzonen är detta tillräckligt för att man skall ta steget in i prostitutionen.
Den nedgång i prostitutionen som följer efter några år kan på samma sätt
förklaras genom att marknadsbetingelserna försämras, ~e ideologiskd förutsättningarna bTi"r sämre. Den sexuella liberaliseringen kritiseras. ~~an börjar bygga upp de ganila hindren igen. Sa.mhället ingriper på 01 ika sätt. M2SSmedia, polis och socialvård verkar i förening mot prostitutionen.
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VI r. 5

övriga synpunkter

I en' län

Någroa exempel. Genom annons stoppet gör man det svårare att nå ut till kunderna. Genom skriverier om fastighetsvärdar som hyr ut til i prostituerade
försv~rar man för de prostituerade att skaffa sig lokaler. Rent allmänt
så alarmerar man polis, socialvård och andra myndigheter till åtgärder,
P61isen griper in på olika sätt. Man spränger borde l Tkedjor och griper kopplare. Dessa pers~~er åker in. De prostituerade s:.igs upp från sina ateljeer
och skräms iväg från gatan, Kunderna likas!'.. Plötsligt är det ganska be-svär~igt att vara prostituerad eller kund till prJstit~2rade. Anyo så begränsas prostitutionen till sin hårda kärna av prostituerade och kunder.
VI J. 4

Prostitutionsläget i Stockholm jämfört med landet i övrigt

Jag har försökt relatera m-ina skattningar av prostitutionens omfattning

78

gre rapport som den här är det ound"
.
frågeställningar och p~oblem'
vlkllgt att man berör olika
, ,
.
som lnte alldeles el,i<elt l~t
'
In l den övergripande dispo 't'
a er sIg pressas
Sllonen. Jag tänkte ta f tt .
lösa trådändar som jag lämnat' d
..
°
a
l ett par sådana
..
l et foregaende Den ena "11
overensställlmelsen mellan
d'
_, '
ga er den dåliga
massme las beskrlvnln
'
de och utveckling och d '
g av prostItutionens utseen,
e uppgIfter som framkommit 'd
h"
(se avsn LS).· Den andra "tY'"d" d "
l en ar undersökningen
a an an avser en detalj. De prostl'tuerade
t r'ansvestiterna (s 4).
~1ed

• d"

15

°

"
sa ar. -20 ars mellanrum har vi här i
tlon.iebatter. Den senaste
f
landet haft stora prostitu, som ortfarande pågår t
'b'"
m-itten av 70-talet Des r-, '
' og sIn orJan under
.
s Oflnnan hade vi en i l t t
s u e på 50-talet (se
Engström, Pre~sen och sexualbrott t d'
su re nlngen 'R"tt
"
en vän bok till biörn Kipll' .~ l'"
, l a Spollt,ska studier _
v , . ' - .ln, ,a ,liD 1977). [let -intressant
..
tlonen. Varje gå~bpros.it .'
,
a ar argumenta<UclOnen oehandlat- of~Qritl' t
halO således argumentationen v 't..
,-',' 19 lInG~r 1900-talet
an nastan ldpntlsk'
"Prost't
~
.
l U t'
- ·Ionen ökar
79

och kryper allt längre ner 1. a01 dnrna"
,
. 'len det emkraftigt i omfattning
."
Uppgifterna emanerar från pOy._
plriska under'laget lyser med <;ln franvaro.
blem' pol iser, social vArdaso
..
t'll den här tYP2n av p r o ,
.. .
ner som antas kanna 1
_
t
man skall vara val~)gt
Ja~
ror
..
I1ar de nfta ha f t· "el
I
•
•.
. . . . . .. 1 )
re. Och bev1s11gen
'.
( "'1' falletocksa" m1g
sJa v .
_
.
.
- '"n-sådana expe~ter sJa v
försikt'iw ITIed uttalanden 1, a
' .... eller social befattn1ngs.
tOOtt på någon pol1s1ar
_.'
Jag har hittills aldr1g s o
b t t med har varit små, och att
t d problem som de ar e a
hava re som hävdat at
e
l kl iQtvis
förekommer.
Trots att sådant - yc
._
de minskat i omfattning.
att granska underlaget till dem, och
Låt argumenten ta l a, var noga med
bortse från personerna.

.
P' qatan finns ett reguljärt och mindre
Så detaljen med transvest1terna. a . . .
tituerade. Under de senaste
t "d r som kV1nnl1ga pros
inslag av män som fram ra e
'"
stituerade. Ett par av dem
. ~..
,.
nlagt fem sadana pro.
,...!-.
åren har V1 Scott pa samma
.
t .. digt
på gatan. [111 oc"
eller m1ndre s an .
tillhör den grupp som mctn mer
't ' 'nom massageverksamheten. Per" f"
ko 1mit transvest1 er 1
,
,
ffån har det ocksa 'ore n
'"
n Däremot har vi inte
' l' t lätta att kanna 1ge .
O de fakti~kt arbetar som
sonerna är kända, och r1m 19
deras verks~mhet. m
lyckats få något grepp om
."
'11 "äga, "1öjligen kan "1'ollen
hh
cleisåfallgartl
"
prostituerade, DC
ur
d 'kliga syftet för dessa pel''tierad" tjäna det huvu sa
,
"
som kV1nnl1g prost1 l
"
n kvinnoidentit~t.
soner att den bygger undel' en onskan 0[11 e

~"öter

VIII

De prostituerades kunder
Beskrivning av kundmaterialet

går till prostituerade? Den beskrivni~g som jag redoVilka män är det som " fyra typer av ma t ena
' l '. (l) observationsdati!, (2) dovisat nedan bygger pa " b a n d med utredningar av kopp't hos'pol1sen 1 sam
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'
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" Fredriksson & Lind (s 154-169),
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Först

observation~data. Obser~ationsdata

'om kunderna har samlats in

sam-
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obse~vationerna

aVSf~

s~le

band med
av de prostituerade. Tidsmässigt
de
des.
perioder. Dessutom
de koncent1'erade till gatuprostitution.
Vissa
ca 10 procent av
kundobservationer, avser
dock sådana kunder som
massayeinstitut_ och poseringsateljeer,
om de"finare kunderna" (lyxprostitutionen) har vi .hämtat fram
ur dokumentärt materia l, bl a utredningen om den s k bordellmamman.

s~mma
observatio~2r,

U~pgiftc~

bes~kt

~r

sam~liga

Jag har valt att behandla de kundobservationer som avser gatuprostitution
och "institutsprostitution" tillsammans. Det torde nämligen röra sig om
samma grupp. DE~sutom har data tillkommit på liknande sätt,
Observationsdata om kunderna har samlats in p& så sätt att vi noterat bilnumren för de f~raf,-, som plockat upp, släppt av eller kontaktat gatuprostituerade, Vidare för sådana män som besökt
ocn poseringsatelj§er (och således anlänt dit
bil),

massagei~situt

Totalt har vi på det viset fått in 970 bilnummer. Av dessa visade sig 20
procent (194) bilnummer avse tjänstecllar eller leasingbilar. Elva procent
av bil al'na (107) val' dessutom regi strerade på annan person än f~raren. I
regel torde denna person ~a varit identisk med ~ärarens (kundens) hustru,
fästmö, eller sammanboende. Atminstore pekar v!l,ra könti'ol1er av f~rar-/
ägaridentiteten i den riktningen, Kvar finns således 669 f~rare. Vi har
gjort tillförlitlighetskontroller av detta material. Dessa har gått till

, I

på det viset att vi kontrollerat 'identiteten hJS ett antal förare/kunder.
Kontrollerna visar ett förarna/kunderna i vårt material (n=669) i så gott
som samt l iga fall är identiska med den person på vilken fordonet finns registrerat, De 669 bilägal'na i materialet har således behandlats som Kunder.
Dessa personer har vi
följt upp i olika register.på sammJ sätt som
vi gjort med de prostituerade.

d~refter

De bilbul'na kundernas åldersfördelning framgår av tabellen nedan (tabell
VIII. la)
Tabell VIII.la

Bilburne; kunders åldersf~rdelning (procent, n-569)
18-20 21-24 25-29
-'--------_.--._----3n -34 35-39 40-49
50-59 60- totalt
procent
3
15
17
20
22
11
11
100
(n=669)
ålder

-,

Genom urvalsprincipen kan vi inte fil med kune,::r som är yngre än 18 å,r. Våra
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I

l!

Vi har ocksA tagit fram uppgifter pA kunder~as brottsbelastning. Av de
669 kända kunde"na förekommer 20 procent i person- och belastningsrAgistret som artecknade f~r olika brott. I regel g~;ler det ~märre sa~~r so~
trafikbrott och l ikn. Icke förty är denna andel mer än aubbelt så hög som
för den man l i ga norma l befo l kn ir"len i cinr'ådet.

observationer visar å andra sidan att det fel som detta ger torde vara
försumbart. Det är ytterst sällsynt med kunder som är yngre än s&. Det
gäller f ö ~}de gatuprostitutionen och prostitutionen på ~assag~institut
och po~eringsateljeer. Inom "lyxprostitutionen" t,Jrde de lnte forekomma
all s.
. l. klar, ml'noritet, och underrppresenterade i förhållDe yngre kunderna br
ande till sin andel av områdets normalbefolkning. Ca 2/3 av de bilburna
kunderna är 35 eller äldre. Gruppen 30-49 är är klart överrepresenterad
(49 procent).

Andelen gifta utgör ca 30 procent. Detta ger dock en kraft',g underskattning
av andelen som är gifta eller sammanboende. Den senare torde ligga över
40 procent. Genom utgallringen ur materialet av leasingsbilar och for~oll
.
s knvna
pa k.Vl'nr'll'g
, _ 'a'n"Q re torde andelen 'lifta/sammanboende bland de bIlburna kunderna också var", högre ändå, Hur mycket högre är svår't att säga.
En initier'ad gissning tyder på att andelen ganska väl torde motsvara den
för den n'anliga normalbefolkningen i motsvarande åldersgrupper. Skattningar av an de l en f ,,'
6l,er pekar 'a'ven de mot att gruppen är statistiskt normal,
o

Cå 50 p~bcent av da observerade kunderna torde ha barn,
Kundernas inkomstfördelning: Av de 669 kunder som slagits i registren har
40 procent en taxerdd inkomst som överstiger 50 000 kronor per år (1978).
Atta pr'ocent har en inkomst som är högre än 100 000. SannoJ-ikt skulle dessa
tal ligga ändå högre om det varit möjligt att slå de utgallrade förarnas
a tio procent har taxerade inkomster som är lägre än
inkomster. Min dre "n
20 000 kronor per år.

En förhållandevis stor andel av kunderna kommer från områden utanför Stockholmsområdet. Ca 30 procent är bosatta inom Stockholms kommun. En motsvarande andel
i grannkommunerna (Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Huddinge, Haninge etc). Den resterande andelen kommer från or::er utanför Stockholmsregionen. Företrädesvi: Mälardalen, mellersta och södra Sverige.
Ande'len utländska medborgare är högre än förväntat. Knappt tjugo procent
~~ utländska medborgare, Fördelningen av de~sa följer relativt väl sammanl' området. t1öJ'l i gen med vi ss över~
1, '
sättningen av den utländska bef OKnIngen
~epresentation för kunder floån länderna kring r.,delhavet.

I kundmaterialet fi~ns ocksA ett inslag av mer kvalificerade kriminella.
Bl il är fyra procent av kunderna dömda till fängelse. Den mest brottsbelastade kunden hade sammanlagt tretton fängelsedomar för bl a rån, misshandel
och grova stölder.
Den sammanfattande tolkningE:lI av dessa siffror l:'rler som följer: De bilburna kunderna torde sannolikt utgöras av två grupper, Dels en större grupp
som - i vart fall i statistiska termer - är typiska "~1ede'lsvensson". Och
då med ett hyggligt inslag av sådana "Svensson" som har rest bort från familjen, Dessutom finns en l iten grupp av "rövare". Kriminellt belastade
personer som håller till i det aktuella området, och också skaffar sig
sexuell a kontakter på gatan, Det senare intrycket förstärks f ö av 'jet
allmänna intryck som man får när man observerar miljön på gatan, Det finns
ett "hyggligt inslag av bus".
Den absoluta majoriteten av kunderna på gatan, och flertalet av dem som
besöker mbssageinstitut och poseringsatelj§er med för den delen; är bilburna. ~en det finns också kunder som färdas på annat sätt. Till fots ex,
Eller som tar taxi från gatan med den prostituerade som de just plockat
upp. Hur påverkar dessa bilden? Sannolikt inte mycket genom att de utgör
en mindre del. Bland kunderna till fots finns annars de utländska turisterna. Likaså en god andel av ensamma, ofta lite'tidda ~än (~e bil 3).'
)1en det dominerande intrycket är annars att kunderna på r1almskillnadsgatan
närmast tycks utgöra ett statistikt urva'l av svenska märL, i yngre och äldre
medelåldern. Varullusdirektören står parkerad och väntar i sin silverfärgade
Volvo. Bakom honom avvaktar en grävmaskinist från Falun. Och sist i kön
står två "raggare" i en 'jättelik amerikanare och försöker övertyga en av
flickorna att hon skall följa med dem på en betald åktur.
Hur är det med de lyxprostituerades kunder?
Om dessa kan man sammanfattningsvis säga att de utgör ett naturligt urval
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av den manliqa publiken på våra finare dan~krogar. Genomsnittet är "affärsman". Dessul0m finns det den förvän~ade andelen av högavlöndde "fri~ företagare": reklamfolk, ;Jrivatpraktiserande läkar", jurist'er etc. Safllma ictryck får man f ö n;jr man går igenom polisiära data om ut: kunder som förekommit i "bordenmammeaffären" ~ch l i!',:,ande historier.
I massmedia har JU

~~n

senarE kretsen närmast framställts som ett representativt urval av rikets herrar; statsråd, politiker, höga jurister och poliser
etc. Det anser jag dock är helt felaktigt. :.lUt intryck är snarare att de som
genomsnitt skulle bestå av direktörer i begaY,lade bil- och restaurangbranscherna. Skälen till att jag själv är obenägen att tro på massmedias uppgiftel' om att po"litiker

skul~e

vara "stadiga kundpr" inom cRll'girl- och

lyxprostitutionen i övrigt är främst tre: För det första tror jag inte att
den genomsnittlige politiske makthavaren här i landet har de kontakter som
krävs. För det andra torde han knappast ha rAd med alltför täta visiter i
den branschen. För det tredje förnekar de inblandade f"I"ickorna att så skulle
vara fallet. De rykten som florerat under 70-talet om "statsråd på bordell"
och liknande torde kunna återföras på två personer. l ett fall anS0'" jag
att det finns sakl igt underlag. I det andra är jag tveksam. I övrigt är'
det sannolikt "direkt lögn"
l övrigt torde pol itiskt verksamma män, manl iga byråkl'ater etc förekomma
som kunder inom prostitutionen i ungefär samma LItsträckning som "andra yrkeskategori er på motsvarande s0c.i'a l a och ekonomi ska rii\iå (se Janus m fl, A Sexual Profile of Hen in POvJer, Prentice·""Hall, ~Iew Jb'sey 1977;samt bil 3).
VIII.2

Kundernas sexuella mönster,m m:
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r en und som. visar sadistiska
1
sallsynt tt
böjelser. De torde vara ytterst
- "a
en prostituerad frivilligt g"
d
handlingar. :-1asochisten' 1_
"
ar me fl" den typen av sexuel ia
LYC,.er man ar "underl'" " ..
orna berättar om de ~,Iasoch' t 'ek
I~, skrammande". När fl·ick-·
.
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ors ae se: "Han var .
'
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När man pläderat f Kr pornografi och prostitution har man ofta anfört sociala och medicinska argument. Personer som inte kan skaffa sig sexuella kontakter på annat sätt skulle ges en möjl ighet att göra det (Jenom prostitutionen.,
Argumentet har t \) m förekommit i vetenskapl iga sammanhang. Bl a har man
hävdat att en ""fri" ti1lgån0 på pornografi och prostitution skulle minska
sexu~1brottsligheten

(se ex Kutschinsky, Studies Dn Porllography and Sex
Cr"imes in Denmark, Ne\, Social Science ~1onographs, E5, Köpenhamn 1970).
Själv är jag"' och andra med mig - mycket tveksam till r$st~~nden av den
senare typen (Persson, Den dolda brottsligheten, s 144-147, Stockholm 1972).
Det empiriska undLrla~et är minst saqt svagt. O~tå torde d~ brottsminskningar

som~ah

menar'sig ha iakttagit bero på en minskad anmälningsbenägenhet
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På massageinstituten finns det n~gra k .
avvikare I "
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man PIskar kunden h2na h
avslutas så det hel& med att k
""
r onom verbalt etc. Som regel
unden far toppmassa
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..

träffat utomlands och att den varit av enst3ka karaktär.
Enligt de skattningal" som jag genomfört torde :itockholnis prostitu"rade
f n, och under ett <lr, utföra ca 200 000 sexuella tjänscn ii_t sina kunder.
rlerta1et av dessa tjänster är ;am1ag. Av dessa 200 000 tjänster per år
tror jag att en relativt stor andel tas i anspråk aven mindre grupp av
stamkunder. f'län som kontinuerligt, kanske en gång i veckan, går till prostituerade. Jag vi 11 understryka att dessa "stamkunder" alls icke behöver
"
vara personer i sexuell nöd, eller sexuellt
avvikande. I en yttre mening,

och sett till deras sexuella 4 iDnskemål, torde ,"lertalet av dem te sig gunska
vardagliga.

II
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kunder som till 11ör dessa kategor-ier. ~lcn
.
_
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._
"
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l termel
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utifrån en sexuell överflöds-, eller bekVämlighetsas~el(~. Eller som en
kund uttrycokt e sa k,e n'. "Det är jävl igt
. prakt-iskt. Det ar JU unga snygga tjej .'
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er för fan. Jag lägger upp 300. Så är det pang pa rodbetan bara. Inget
snack" .
Den vanliga sexuella beteendet dominerar. De vanliga männen likaså. Prostitutionen är"enkel och praktisk","Tjejerna snygga". "~lan kan välja själv"

Hur stor är gruppen stamkunder? Här måste det bl-j en ny "gissning". Jag
tror att det finns några tusen män som vid upprepade tillfällen under ett
år (säg 10-20 gånger under ett år i snitt) går till prostituerade i Stock ..
holm. Flertalet av dessa män bor i Stockholmsområdet. Totalt torde mer än
30 000 olika män uppträda som kunder under ett år. Detta är alltså en minimiskattning. Hur många fler de i själva verket är vågar jag inte uttala
mig om.

. Ett faktum som gÖtatt det är svårt att få grepp om re-Iationerna ml!llan
"stamkunder"/"ti11fälleskunder" är att mAnga av stamkunderna systematiskt
v~i-Ijer nya prostituerade vid varje ny kontakt. Jag har talat med män som
uppger- att de varit med mer än 100 prostituerade kvinnor undel' loppet av
några år. De stamkunder som återvänder ti 11 samma prostituerad gång efter
gång tycks ofta tillhöra kategorin avvikare, eller vara sådana män som är
utestängda från den "öppna" sexuella marknaden. De som tycks sätta en ära
i att "sätta på många tjejer"tillhör den utåt sett nor'mala eller t o m
väl etab l er-ade gruppen. Bl and kunder t i 11 lyxprost ituerade förefa 11 er således det "extensiva" kundbeteendet alls icke ovanligt.

Sammanfattningsvj~: Till en mindre del låter sig prostitutiorien förklaras

OSV,05V.
Hur pass vanligt är det att nl 'a'n va',';t med prostituerade kvinnor? På den punkt
saknas det tillförlitliga un dersökningar. Det hela kan bara bJ-i gissen
.
ot bakg-;'nd
av mina sam-lade erfarenIl :'lgal< Jag själv har försökt glssa m
,
heter av prostitutionen, Av de nl 'a'n som finns i Stockholmsregionen, och 50m
"'iddes på 20- 30- DC"1- nO-t a let , tror jag att ~a~ske en på fem nägon gäng
,
'
varit hos en pro~tituerad,
Ofta t ror J'a n" att prostitutionserfarellheten 1n-
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i termer av "avvikares behov" eller "sexuell nöd". r väsentligt större utsträc:·.ning tror jag att den tjänar på att analysel'as utifrån "överf1öds-"
och "bekvämlighetsaspekten".
Den genomsnittllge kunden är inte utestängd från den vanliga sexuella marknaden. I hans fa11 finns inget handikapp, eller :peciella s~xuel1a önskemål, som gör att han med nÖdvändighet måste betala för sin sexualitet.
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eller t o m Ofullständig. Och detta
tigaste.
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IX.2

Statistiska uppgifter
1965 tir: 1979

om kopp1eribrGctet m m under perioden

, 'k d ta om brotten koppleri/främjande av
d 'sat stat1st1s a a,
Eft
Jag har nedan re OVl
.
l' o 2:a st, resp 6:S).
er" "1
ungdom (Brb 6,7, .a
,
otukt, samt forfore se av
"
,
l ' och framjande av otukt hat
, 'k
'nte sk11Jer pa kopp en
d
som man i statlst1 en l
"
'g Den period som behan " det i mln redov1Snln .
inte heller jag kunnat gora
' d ' "d n sexuella liberalismen" slog
'11 1979 d v s den t1d a e
,
las är 1965 t 1 '
,
b"riade ifrågasättas. Som Jag
,
I "'d
nkt och slutllgen o"
.
igenom, nådde Sln ,lOJ pu
" . l igen intressant när man
.
påpekat tidigare "ar detta en pe riad som "r syr"ler
... nerI (se avsn VII).
diskuterar prostl't UclO
Men först några kommen t arer

(l.V

flera skäl. Jag skall ;-lämna de vik-

(a) 'rabeller Srmi redovisats vissa år fOr svinner. Som ex kan nämnas
uppgifter om antalet ~talade r0r år, som finns med i sammanstä;;nin]arna för 1965/66, men inte senar~. Dessa uppgiftel' ,kan heller
inte tas fram på annat sätt.
(b) Data om de sedl ighetsbrott som behandlas här har~Y'-ier många år
redovisats i klump med andra sedlighetsbrott, och kan alltså inte särskiljas.
(c) Antal dömda personer redovisas efter huvud brott och huvudpåföljd,
vilket betyder att när (koppleri)brottet dömts tillsammans med
grövre brott så finns det inte med i statistiken. Det egentliga
antalet dömda personer har jag lyckats få fram (genom kompletterande undersökningar), men endast som totals"jffror för perioden
1972-1979. Däremot kan jag inte säga något om "jrhållandena före
1972. Inte heller något om de dömdas påföljdsfördelning resp åldersfördelning.
Vad visar egentligen statistiken över koppleribrott? Hur skall siffrorna
tolkas? En viktig punkt är att koppleribrottet på senare år i allt högre
uts träckn i ng fått ka rak·~"ren av ett::,~ni ngsbro tt. r~ed spaningsbrott flirs7ås brott som polisen (och andra myndigheter) själva uppdagar som ett led
i sin brottsbekämpande verksamhet. Detta till skillnad från s k.anmälningsbrott, där är det offret som själv anmäler dR~ inträffade. Den anmälda
koppleribrottsligh(";en bör alltså främst, i vart fall under senare år, ses
som ett uttryck för det intresse som man från myndigheternas sida ägnat åt
brotten. Inte som något mått på den verkliga brottsligheten eller dess förändringar över tiden. Sånnolikt är det bara en mycket liten del :v alla
koppleribrott som kommer till polisens kännedom. Polisens intresse för koppleribrotten har helt säkert ökat under senare år (åtminstone i de större
städerna). Detta är viktigt att hålla i minnet. Inslaget avanmälda koppleribrott (där den prostituerade anmält sin kopplare) har sannolikt också
minskat relativt sett som en följd av att andelen spaningsbrott ökat. Det
bör man också tänka på nä.' man försöker analysera koppleriets u+seende under olika år.

t"l de statistiska uppgifterna.
"

brott som ligger lågt
,
' r kriminalstatistiken om
N" man hiimtar ln"orrnat1on
u
, '
ar
,
.ör att redoV;sn1ngen kan bli missvisande
på straffskalan finns det rlSK i

det fäljande har jag redovisat anmälda brott, totalt för hela landet
för Stockholms, Göteborgs och [,lalmö polisdistrikt. Vidare uppklarad-::
._...;...:t.::..t för samma OI"råden. Slu'c~igen dömda broU samt påföljds- och ålders-
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löpande texten har jag huvudsakl i 1fördelningar för gärningsmannen. I en
"
' s i tabellbilogan (bi'l
Sifferunderlag(~ dlerflnn
en gett sammanfattningar.
"

d

4) .
t
i hel 'l l an, he'C0
koppleribrvtts l 19

I fig IX.2 hedan redovisas der. anmälda
det under perioden 1965 - 1979.
Fig IX.2

Anmälda brott, Koppleri/främjande
perioden 1965 - 1979.
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Uppklaring behöver inte betyda att en person "åkt dit" för det anmälda
brottet. Vid koppleri är detta dock ofta fal 'et. Här har mellan 55 och
100 procent av alla uppklaringar under perioden 1972 t'o m 1979, resulterat i en dom mot en gärningsl;;an. Antalet dömda personer varierar mellan
20 (1973) och 46 (1972), Medeltalet ligger kring 35.
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(se b 11 4, ta be l l H).
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De dömda personerna ligger åldersmässigt starkt koncentrerade till kategorierna 21-29 resp 30-49 år. Nästan alla kopplare är i den ålderna och
fördelar sig jämnt över hela intervallet. Den normala påföljden är fängelse (60 procent av domarna). I drygt 20 procent av fallen har man domt till
villkorlig dom eller skyddstillsyn (se bil 4, tabell IV, V, och VIi .
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Statistiken innehåller också uppgifter om de dömda gärningsmännen! 'lationalitet. Under perioden 1972-1979 är ca hälften av de dömda utländska medborgare (ang Stockholm se avsn IX.2 nedan).
Brottet förförelse av ungdom, d v s kunder som u~nyttjar prostituerade under 18 år, visar mycket kraftiga variationer under perioden 1965 t o m
1969. Under periodens tre första år ligger antalet anmälda brott i hela
landec kring 100. Därefter sjunker brottsantalet kraftigt, till i genomsnitt 17 brott/år under perioden 1968-1973. 1974 noterar vi så 145 anmälda
brott. Anledningen är att polisen i Karlskrona polisdistrikt sprängde en
bordell som inrymts i en bostadslägenhet där skolflickor i åldern 12-16
år' prostituerat ,ig. Efter 1974 återgår brottsantalet till ca 15 brott per
år i hela landet (se bilaga 4, tabell VII-XI). I Stockholm har vi under
per~"den 1970 - 1979 haft sammanl agt 17 anmäl da brott, d v s i genomsn itt
två per år. I Göteborg och Malmö under samma tidsperiod åtta resp 14 brott.
~ven om det inoce är särskilt vanligt med underåriga prostit~erade (se avsn
III) visar de~5a siffror att den dolda brottsligheten på området med säker'het är mycket :,:ig. Andelen sådana brott i str:'städerna, G v s enl igt anmälningsstatistiken, är också väsentligt lägre än andelen koppleribrott s~~
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ska k,wplarna. Sett över perioden som helhet (samt1''J3 misstänkta) är 44
procent svenska medborgare och 56 procent fr§n annat land. De amerik~nska
medborgarna iir totalt 32 procent. I dag är de också helt borta från hollickmu,knaden. Den dominerande utländs!'a gruppen f n är grekiska medborgaro.
Under hela perioden har de finska k0 ppla(na behållit en ganska konstont andel på marknaden. Totalt Utgör de knappt tio procent. Under de senaste två
dl'en är jen utländska dominansen påfallawie. /1er än 75 procent av samtliga
misstänkta är utländska medborgare.
Gruppens brottsbelastning är mycket hög. Drygt 70 procent har tidigare
brottsbelastningar (före kOPPlermisstanken). Dessa avser i regel andra
brott än koppleri, och brotten är ofta mycket grova: bland kopplarna finns
personer som dömts ftr mord, dråp, rån, grov misshandel, misshandel, grov
stöld, grova narkotikabrott etc. Våldsbrott och narkotikabrott utgör två
stora grupper. Således har 55 procent av qruppen dömts för brott mot person (3··7 kap Brb).
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Om vi betraktar den grupp som dömdes för koppleri så var fängelse den dominerande påföljden (73 procent). I regel var straffet sex månader eller kortare. Resterande andel dömda fick sk;1dstillsyn eller villkorlig dom.
Om vi ser till själva ba::grunden till deras (misstänkta) koppleribrottslighet så dominerar de allra enklaste h~llickarna. En stor grupp (och det är
hår som vi hittar flertalet av de svenska och finska kopplarna) är de sk
husbehovshallickarna. Män som levt tillsammans (och av) med en prostituerad
kvinna, Som ofta är kända som alkoholmissbrukåre. Och som anmälts (ibland
vid upprepade tillf~llen) av sin kvinnliga prostituerade. Här är det fråga
om utpräglade "utslagningsrelationer". Alkoholmissbruk, annat missbruk, tidigare kriminal itet etc; hos båda parterna. Under början av 70-talet bl ir
andelen sådana fall färre. Sannolikt beroende på att det mer prb~essionella
koppleriet kommer in på marknaden (jmf Månsson & Larsson, s 114-125), och
att polisen börjar spana Självständigt på brottSlighet av denna typ. Varvid man helt naturligt försöker inrikta sig på brott av någorlunda omfattning.
--I regel är det gatuprostitution som ligger i botten på de utred~a kopplerifallen. Ett mindre antal avse'- sexklubbar och massageinstitut. Ett en s Ir
call-girlring. Ett par fall mindre hyreshallickar. Ingen annonsförmedlare
har delgivits misstanke. Inte heller någon av de större bordellvärdarna på
fastighetssidan. n:m senare vfrksamheten torde dock ha minskat kraftigt på
senare år.
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Prost itut i enens ekonomi

X. l

Den ekonomiska

på att de senare är våldsamt Hverdrivna. Klia l i teten i dem är he 11 er inte
sådan att ";o;g_'
anser det mo"d an vart
,. att diskutera var feler. ligger.

0~fattnin0~n

En mycket intressant fråga när man diskuterar prostitution är ekonomin.
Prostitution är en fråga om pengar. Skälet till att kv·irrlOr prostituerar
sig är att man kan tjäna pengar på det. Pengarna är ett ,IHdvänd;gt villkor. Om man inte tjänade några pengar på att prostituera sig skulle antalet
prostituerade ~vinnor vara fHrsumbart. Självfallet är det inte ett t "il 1räckligt villkor. Ytterligare skäl - av samhällelig eller individuell brak-o
tär _ måste till f Hr att man skall prostituera sig. ~1en resonerar man prag·'
matiskt, säg ~tt man endast är intresserad av att få bort prostitutionen,
så räcker det självfallet om man kan se till att det nHdvändiga villkoret
inte längre är uppfyllt.
Om prostitutionens ekonomi fHreligger det en miin~d vanfHreställningar. Nästan allt·j d gå r de också i samma ri ktr. i ng. '1an 'iverdri ver de bl" lopp som prostitutionen omsätter. Och hur mycket en prostituerad tjänar.
Enligt de beräkningar sc~ jag redovir,t tidigale skulle prostitutionel1 l
S~ockholm f n omfatta ca 150 årsarbetskrafter totalt sett. Att den omfattar
väsentligt fler prostituerade är mindre intressant. De ekonomiska beräkningarna gHrs enklast i termer av årsarbetskra"tet, På en årsarbetskraft
har jag räknat 300 ,lrbetsdagar. Den genomsnittI iga inkomsten under en sådan
dag ligger krina l 000 kronor.
Den totala bruttointäkten av prostitutionen i Stockholm under ett år ligger
således f n kring 45 miljoner kronor. Av dessa 45 miljoner faller ca halva
beloppet på gatuprostitutionen, en tredjedel på massageinstituten/poseringsateljeerna, och de resterande (knappt) tjugo procenten på Hvriga prostitu ..
tionsformer sammar,taget. I pengar således ca 22,5 miljoner, 15 miljoner
och 7,5 miljoner.
Hur pass precis är denna skattning? Beloppen är inte lägre. I den bemärkel-sen är skattningen säker. Är df·t hHgre så tror jag att avvikelsen t:r rir,~),
Jag anser att det är en bra skattning. Bruttointäkten av prostitutionen
ligger f n kring 45 miljoner i Stockholm under ett år. Att min skattning
ligger avsevärt 'I~gre än de ~:;attningar som redovisats i massmedia beror
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f H'· :äxlas mej en f HrOS.l uerade) pA samn? belo
p,'
samheter äl' prsstituti on en f"
pp. t eCl s som a 11 a andra vtrkorenad
med
kostnader
f"or verksamhetens bedri vande.

De sena re vari
av
" beroende på v i l ken tyo,
'a' steral'
t d sevart
d
av prostitution som man
talar om. L g
or e e vara inom den s k ' ,
"
den prostitution som bed'
': xprostltutlOnen. HHgst inom
rlVS på massageinstitut'
.
. oc l poser1ngsatelj§er. De
tunga kostnaderna i d e t '
sen"re sammanhanget är lok lh
.. "
ser. Men det finns även and
k
a yror, darnast ahhonra ostnader. Aterkommand b "k
Hånga proffs är noga med den d t l'
,[
e eso hos gynekologen.
b
e a Jen. Resor till och f"
sor i tjänsten. Kostnade f'"
ran ar et et och re.
r or prevent1vmedel At kunden ( 'k
"
talJ), pappersservetter p
l
oc så en v1ktlg de, appers akan vasel in F"
tt b
giftsposter inom näringen.
'
. or a
ara ta n~gra utOm jag ta)' massageinsdu"tr'n f'"
l igga kring en mil ion p:r:r cjrdstttorde kostnaderna för lokalhyror etc
v
,..
e ta belopp fin
. kl d
ta som vita h I
ns 1n u erat såväl svar) ror, samt kostnader f Hr 'nkH
'
riga kostnader (där den t , + .. I
P av svarta nyreskontrakl., ÖVunga ~"s"en ar annonskostnader) t d
ett motsvarande belopp. Netto' t .. kt ..
or e uppgå till
er per år.
1n a en ar se.ledes mycket hHg, ca.l3 miljon-

Kostnaderna
hy
f" d på gatan är mindr e. F"or proffsen utgHrs den tunga posten av
ko::r,'~:rn:n t:;:~j~ i ~:~ 1:~i ~get 2ho~el : <, rum) dit de tar s i na kunder. De tota l a
"
m1 Joner. Relat'jvt sett" 1
laget ungefär hälften av det som
ar a ltså kostnadsvi har inom massagenäringen. D k
ende nettointäkten ligger kring 20 miljoner.
en varståInom lyxprostitl:~ionen torde kostnaderna vara m<~'cket små. I· regel är det
kunderna som betalar restaurangnotorna. Det är kunderna som ringer "telefonr·ar ~"
.
~n och 1nte
tvärtom. ~an träffas hos kunden (hemm'. hos honom eller i
hans hotellrum), eller i den prostituerade kvinnans bostad. Bruttointäkten
är i stJrt sett identisk med nettointäkten.
En bruttointäkt ,ni. ' 45
, m1'lJ'0 ner per år ger således ett nettn. på drygt 40
miljoner. D v s L65 tusen per årsarbetskraft. Fä, om 'ens nctgcn, enskild
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o
Tj.'go miljoner för att bestrida de

nämnts tidigare, I snitt
dock tjäna så mycket. Orsaker, har
årsarbetskraft
'
går det flera ~vinnor pa• uarJ'e
kv~nna tor~n

prostit~:rades levnadsomkostnader (in-

klusive deraslyxkonsmtion). Fem miljoner till narkotika. /<'/ar finn< femton miljoner disponi8elt. Hur r.!ycket av dessa iJengar namnar hos hppla:-na?

X.2

Vart tar pengarna vägen?

.'l'tutionen i Stockholm un der ett år ligger således
Nettointäkten a'l pro..
"o ? Hur st~r del
Vart tar dessa pengar vagen.
. ,
trakten av 40 lTillJCo,ler kronor.
k ' hamnar i kopplarnas
•
k Ck arknaden? Hur myc eJ;
av dem förbl'ukas pa nar o l am
i prostitutionsdebatten.
"
tv~
exempel
som
ofta
tas
upp
,
fickor? För att namna.
'
OO

f'ler än en halv miljon har i själva ve:'Ket redan hamnat där. Nämligen ho'de s k hyresha l i i ekarna som mot svarta pengar och överhyror ofta förser
flickorna på

massag~institutE:n med lokaler. 'långa av dem har också till-

godogjort s ig pengar C)enom att de lever på sina prostituerade. fw de femton miljoner som finns kvar tror jag också att en mycket stor' del av hela
beloppet hamnar i hallickarnas fickor. Inte jnomlyxprostitutionen eller

av beloppet torde konsumeras av de prostituerade själva.
..
Ungefär hälften
" ' i g e n ett kraftigt inslag av det som VI
o "ndlling finns Vlsserl
...
t'll att
d
l enna anva o
huvuddelen av summan torde anda <la l ..
ka 11 ar för lyxkonsumti on filen l' a levnadsomkostnader; hyra, mat, kl ader,
bestrida de prostituerades van 19
't
d'e miste nämligen leva.
"
orostl uera
,~
konsumtionsavgifter o s v. !\.Ven,

massagenäringen - för' där är flickorna ofta sina e~na arbetsgivare _ men
inom gatuprostitutionen. cla(J håller det inte för otro] igt att kanske mer

o

än tio miljoner per ar - d v s 25 proceht av hett6intäkten på,oprostituti6n-en - går till kopplarna.

hur de använder
f t- b rtse lfran nar man d'skuterar
l
tituerade Här tycks man
Det senare tycks man o et o
d narkotikaberoende pros
,.
sina·hor~engar·. Ta t ex e
ar q!r till narkotika. oDet
"
"tt
tt alla deras peng
,
mer eller mindre forutsa a a
d
tter
magra förhållanden
, ll'gt även om' de lever un er y,
.c
är självfallet orlm,
även från annat håll.
och förvisso har l'h,komster
"
•

o"

som narkotikamiisbrukande
d Pengar
v
e ,
b "k a hur mycket a
era n
"
år till knark. Inom lyxprostl'"
å prostltutlonen, som g
,
prostituerade tjanar P
,,'
å assageinstitut och pOserlngsostitution som forslgår P m
,
tutionen och den pr
,
( nat än möjligen undantagsvls). NaratelJ'eer förekommer inga mlssbrukare an
f" oo
Enl iot mina skattningar svarar d~' o~ unkomanerna är gatuprostituerade.
t t otlonen
årsarbetskraften inom gatupros l u
gefär en tredjedel av den totala
l ' täkten Detta skulle alltså sätta
d
del av den tota a ln
.
och en motsvaran ( an
,.
'11' köp av narkotika. ~aximalt
k t de kan anvanda tl
ln
o
ett tak för hur myc e
".
f on prostitutionen användas
, ,
or av lntakterna ra
..
kan 7,5 mllJoner kronor per a
t't rade inte har några avbrcnn.. t r, o-ta förutsatt att de pros l ue
,
på detta sat . • e.
.
h tt alla inkomster går dlt. De
d
d in orostitutlon oc a
d
ingar oj samban me s
,
l' t'ka Ett rimligt belopp tor e
"
är knappast rea lS 15 .
sene re förutsattnll1garna,
. .
ostitutions~yoonor per ar
,
,.
er er. Ferl r.nlJoner Dr
o,
ligga krlng fem mllJoner P
• L ke Markotika och ekoncmlsk
o
. ,.
k t 'k (se Enroth et en ,
går till lnko~ ~v nar o l a
'k
meättninnen på Stockholms narudie
av
den
ekonomls
a
000
"
st
en
krimi na litet kotikamarknad, Scuckholm 1980).

Sammanfattningsvis: 20 miljoner för att bestrida de prostituerades levnadsomkostnader. Fem r.!iljoner till narkotika. Tio miljoner till kopplarna. Kvar finns fer.! miljoner att kapitalisera. Eller spendera.

XI

Atqärder mot prostitutionen

XI. l

Atgärder på olika nivåer

Jag har försökt
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Atgärder mot prostitutionen kan självfallet sättas in på olika nivåer. Rimligen bör det~också vara relaterade till det som man uppfattar som prostitutionens orsaker, eller faktorer som befrämjar fenomenet.
l det åtgärdsförslag som jag redovisat nedan har jag haft två utgångspunk-

ter. För det förste en empirisk, näml igen att prostitutionen funget'ar som

I'

,i
I
i

en marknadsekonomi. För det andra ett bestiimt syfte: Att minska, och helst
få bort, prostitutionen. Jag vill understryka det 'senare. Jag ser således

1'1

I

mycket fåargumEni; som talar för att prostitutiollen är nyttig, nödvändig
eller ens oskadlig. Om det finns något gott i den tror jag dessutom att det

:1

är (.'I;jjligt att renodla detta,behålla det,och göloa sig
biten.

i

dV

med den skadl iga

Jag är självfailet också medveten om att det finns grundläggande ekonomiska,
sociala och poli+iska orsaker till prostitutionen. Att jag över huvud taget
inte diskuterat aem beror på två skäl. r;ång på gång har de~ 'lisat sig omö,iligt att angripa olika samhällskadliga beteenden den vägen. Ofta saknas bå-
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Ii

,
d pA att orsakerna har
"
d
t
omöiligt
'H,roen
e
, b'l'ode vilJ'a OCh förmåga, Ofta ar e
',v
"d 'a'ndiaa) effektEr, Ta pnvat I lo
h"llo'"at nrJ v.
"
,
både onda och ~(lda (e 11 er saf!l a ~ , " "l Det vOl'e enkel t nog at t br~ n~a
och trafikbrott5~igheten som exem~- .
l att för~juda pri\dtblllsmen.
men
'1 tt minlmum genon
'i
ner trafikbrottsl i~heten ti l e.. ',. tt det inom överskådl ig framt"
. t" kande I~annl s "il a
S mtidigt inser varJe an
'"..
tt aöra på det viset. Och om nu
a
kt' kt omoJ 11 gt a
_
"
'"
"r både politis~:t och pra lS,
, .. d de samhälleliga betlngelserna
11 f'nnas atl; an ra
'
,
a
'lJ'an och förmåg'3n sku e ,
f" lång tid, I praktlken
V1
" d" ta alldeles or
t lest som ett åtgärdshinder,
för prostitutionen så torde det an a
,
kel''' fungera rr
har talet om "saf!lhällellga orsa
" b handling" o s v, Med Aren
,
' ," "det är bara sympto,,, e,
"
_
"Det är ändå lngen lde ,
h"llsal'alytiska studler mlSS
, tro"
"~t p" att se sam a
'
har jag blivit hjärtllgt
a
brukas på det viset.
, g att man kan ,
andra och avgörande skäl, tror Ja
Dessutof!l, och det är mi tt
h" 11 e SOf!l vi de facto lever 1.
k ftigt i det saf!l a
'
" o c h de åtgärder som satts
bringa ner prostitutionen ra
'a att utvecklingen av prostltutlonen,
Bl a anser J g
, dli t sätt.
'
det på ett ganska
1;y g
in mot den, Vlsar
.
,
är en marknad, Ett, nöd..
", följande, ProstitutlOnen
Kärnan i mitt for51ag al
k' l iga r~ostituerade l det
"
"l 'arna (d v s de Vlnn
vändigt villkor for att sa J
" tt de kan tjäna pengir. Tar
"'
"den marknaden ar a
,
här fallet) skall ga ln pa
.'
" har man skadat prostitutlonsller mlnskar den, sa
man bort den lönsamheten, e
..
< ' jag gett i det 'följande
de
konkreta
forslag
~08
1
1
marknaden i märgen. A a
' l " amhet Jäg har diskuterat
, k prostitutlOnens ons
"
,
har det syftet. Att mlns a
"
(b' faktiska åtgärder mot
I
två typer av a"tgärder'. (a) kriminallsenngar,
själva fenomenet.
Xl.2

Kriminaliseringar

" der f!lot pros t 1't u'tl'onen har man diskuterat behovet av
l '
I debatten om åt gar
'
"llt att utvi doa kopp en,
Konkret har det ga
_
ytterligare kriminaliserlnoar,
stituerade, deras kunder samt de s k
best 'a'mmelserna, att kriminalisera pro
d .
h sexklubbkrif!linalisering
av
kun
ernö
oc
,
sexklubbarna. Fraf!lför allt är det
arn;, som förts fram.
, to att man bör kriminalisera vare sig de
Jag anser 1n
deras kunder. ~kälen är främst tre.

prosti~uerade

eller

För det första skull e en sådan kriminalisering j' praktiken fcngera som en

klasslagstiftning. Det är ett kä,lt faktu~ att ju"finare"prostitutionen
blir (d~ prostituerade och deras kunder) de~~o svarare är den at~ upptäcka
GatupMostituerade, och speciellt de ut:lagna fljc~orna, skulle vara lätta
nog att upptäcka och åtgärda. De lyxprostituerarle skulle vara nästan omöj'liga att ko"tna åt med tillgängliga polisiära och andra medeL
Samtidi9t som en lagstiftning av den typen skulle fungera selektivt, k'lassmässigt så har jag svårt att se hur den skulle kunna få någon större effektivitet i praktiken, I sämsta fall skulle existensen av den kunna användas
som ett at'gument för att släppa göra nåoot reellt. ~vervakningen aven så'::an lag skulle kräva en"sängkamarpolis", och en effektiv "sängkammarpolis",
Om man nu inte har tänkt sig att föbjuda att man och kvinnor kontaktar varandra, att kvinnor (eller f!län) följer med i mäns (kvinnors) bilar. Att man
tillsammans beger sig in i en våning etc etc. [) v s alla prostitutionens
initiala förtecken.En kriminalisering av prostituerade eller deras kunder
skulle bli ineffektiv, svår 'att övervaka,
Vad gä', 'er de prostituerade torde den också vara onödig. Det finns redan
möjligheter att inskrida mot prostituerade med stöd av gällande lag. T ex
barnavårdslagen, Dessutom är"deras prostitution förknippad med följdfakturn
som oc;'sJ kan angripas rättSligt. Som jag visat i den föregående framställningen torde ex skattebrottsligheten inom gruppen vara mer eller mindre
total. Använd gällande skatte(brotts)lagstiftning mot dem. Spanå upp dem.
Revidera dem, Ettertaxera och åtala, Vad beträffar ex massagenäringen torde åtgärder a v den typen vara, synnerl i gen enk l a att genomföra. Li kaså för
proffsen på gatan.
Jag anser således att vare sig kunuerna eller de prostituerade bör kriminaliseras (ytterligare),
Däremot bör man föbjuda sexklubbarna. I nomalfallet har dessa visat sig
,fungera som bordeller. Ibland i större skala, Oessutof!l är de samlingspunkter
och näringSfång ,'ör den organiserade brottsl i')heten. Lyckas man övervaka
dem så hårt att prostitutionen hålls utanför klubbarna, fungerar de ändå
~om rekryter·ingscentraler för prostitutirinsnäringen, Det är naturligtvis
nelt groteskt att samhället skall utnyttja~ ~ör att ge tillstånd till liknande inrättningar. Dessutom har jag svårt att se något nyttigt med dem,
Är det verkligen en oundgängligt nödvändig del 3V vårt samhälle, det enda
i världen f ö, "tt kunna visa samlag på scen och olika mer eller mindre
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naden, och göra de t mIn
'd re "beh0]ligt" att vistas dar,

privata poseringsvari&nter? Jag har faktiskt väldigt svårt att tro det,
En lagstiftning kan enklast utformas så i.-:;t Lessa sexklubbar red"ceras
ti 11 porrb'; ografer, Det möj I i 9a utbudet av porrfi l m kan man sedan avväga
inom >vryckfrihetslagstiftningens ram.
tralt att

f~

~,'

Såledp.s. Aniva åtgärder på fältet frår polis och socialarbetare,

prosticucionssynpunkt är det cen-

bort"kvinnorna av kött och blod" ur 1oka1erna, Genom .tt för-

bjuda "levande föreställningar", Genom att
inte tillåta utskänkning

~;

drycker o s v.

Vad skall man undvika att gord,
" ? Man skall undvik
tt b •
Man skall undvi'
,
•
•
a a
yrak;~tiser~ resurKil samradsgrupper på r,C:g ni vå. Iställ et
legera 3nsvar och resurser till
skall man de'k
de som arbetar O? "ä ' tet Ma b"
k
VI a ytterl igare utredningar
f'
'
"
,
n or oc 'så undhöver veta. Det a"r bara att ~v ragan. Om prostitutionen vet vi vad vi b ..
satta'.
'
l gang och Jobba
med själva problemet, e

~erna.

f~rbjuda poseringen, Genom att
Ne~gAnqen i lönsa~het torde ta

hand om resten av problemaciken. Lagstiftning av den här typen är dessutom
enkel att övervaka (och Atskilligt lättare att se efter än den nuvarande),
Verksamheten kräver annonsering och fasta lokaler.
Koppleribestämmelse'rna bör dessutom utvidgas till att

omf~,tta

XII

Sammanfattning

även de hyres-

världar som förser flickorna med lokaler, samt de tidningar (och dA även

Under de senaste Aren har prostitutionen i S
'.
GatuprostHutionens o~.patt-'-'- - ,
tockh?lm mInskat kraftigt,
,
n,ng har sannolikt minsl"t "'11 "
1976/77. Prosti tut i onen på
."
~--'__._,:_~_J1~"-f tel!. sedan
,
maSSctCjelnstltut och p '
SJuttiotalets börJ'an ' k
'
oserlngsatelJeer har sedan
mIns at t'lll, ca l/S aven
d
d·avarande vo'lymen.

sextidningarna) som tar in porstitutionsannonser, Rättsfall av den typen
har också varit uppe, "len rättsläget är ännu oklart. Vad beträffar hyresvärldarna så har ocksA justitiedepartementet lagt fram en proposition där
man kräver hårdare tag mot hyr'esvärldar som hyr ut till prostituerade, sam-tidigt ,om man gel' dem bättre möjl iqheter att S ä 9 B upp st,dana hyresgäster,
Här är det nödvändigt att rättsläget klargörs, Att koppleribestämmelserna
kommer :tt omfatta även hyresvärdar,och annonsförmedlande media. Vad beträffar de senare bör även de å l äggas hårdare kontro 11 krav. Det äi' oriml igt att
Sveriges största m0rgonticJning år efter år skall fungera som den största

F n omf',ttar prostitutionen i Stockholm ' t
år. Majoriteter, av dessa _ C' 500
.' m:ns 700 olika kviilnor under ett
C\
gar pa gatan Grupp
'k
'
de torde uppgå ti~l ca 200 k '
.,
en Yl esprostltueraVInnor, Flertalet av d
'
ledes 'm,jer kortare tid
k'
"
e prostItuerade äl' det Sf.-,
' s
tIllfallesprostitution R
så att tIllfällig prostitutl'on
' t esultaten antyder ock··
sannolikt är en b t dl'
erfarenhet än vad man tid'
e y 19t vanligare kvinnlig
19are företsällt sig,

kopplaren i svei><k kriminalhistoria när det är så enkelt för dem att kontrollera vad som döljer sig bakom deras massageannonser.

De prostituerade kvinnorna skllJ'e r Slg
' l, vasentl
"
iga avse d
f å
vinnliga
normalbefolkn'
,
•
en
en
r n den
k
Ingen l omradet, Bl a är gruppen mycket
högt brottse astad,

Sammanfattningsvis: Förbjud sexklubbarna. Utvidga koppleriansvaret till

b 1

att omfatta även hyresvärdar och ar.~onsförmedlande tidningar.

XI.3

Detta till skillnad ~rå~ deras kunder där den a~soluta majoriteten .. i vart
fa 11 i en yttre statlstlsk bemärkelse - va"1 svarar mot den manliga normalbefolkningen.

Konkreta åtgärder på fältet

Använd polisen till att aktivt bekämpa prosti>;'ltionen. Se till att trafikreglerna i prostitutionsdistrikten efterlevs. Följ upp de prostituerade
vid minsta misstanke om brott, Gör likadant med kunderna. Sätt in polisspaning och utredande åtgärder mot kopplarna.
Använd gärna socialarbetare enligt den

mode'l~

:Ogt

som redan finns i landets tre

större städer. Visserligen tror jag inte att dö kan göra särskilt mycket

å~

Det
_ . renodlade ' kCJ..plerie'
_ _ -':. fö re kommer huvudsakl igen ino
t
. En absolut majoritet av de k" d
m gCi lIprostitutionei1,
an a opplarna utgörs av u'l" d k
k
"
c an s a medborgare.
Gruppen är genomsnittligt
~rott än sådana som haft m:YCd~t
brottsbelastad, och i regel med andra
, r lre t anknyt~~~g till
t'
,
et av mer organiserat ko l
'
c
'
pros ltutlOnen. Inslagpp erl pa ,astlghetssidan ( , h
'
tycks ha minskat på -enare t'd S ' '
. S K yreshalllckar)
l , annal l kt til't t'ölJ'd
l' .. ,
o~h skr'iverier ' massmedia'
f"
,
av po lSlard åtgärder
,
l orenlng.

vare sig de narkotikaberoende flickorna, el 'er "p'roffsen, men de kan

o

helt säkert bidra till att minska inflödet av kvinnor på prostitutionmark-

laO

l Dl

l'LA'l'S:

temp: _ _ __

~)rost i tut i onen under ett ~r totalt ca _45_~11c:.l,-,·l",jc::0::-ne,,-,-r kronor.
Nettointäkten l~:ger kring 4C mi'l.joner~ per år. Ungefär halvparten av

F

Il

fordonstrafik:

omsätter

dessa intäkter konsumeras av de pro.tituerade själva (vanliga

levna~s'

inköp av narkotika. Av det återstäenJe beloppet torde

~uvuddelen

._---

nederbörd:

._---

Bil . l. Observ'tl'onob'
.
,..\
..... ':=)nke+t
blåste
r..
'- . ,
' _____ "atuprostl tutior,

~oliser:

kunder:

.-----------------~----

._--_ .. _----

omkostn?der samt s k lyxk 0r s umlion). ytterl igare högst 7,S P.1i ljoner går

t~ll

DATUM:

____o

ham-

na i kopplarnas fickor.

~.1inslmingarna

i prostitutionen kan sannolikt främst tillskrivas olik.!l~!.
nadsstörande faktorer. Som exempel kan nämnas llnnonsstoppet, samt åtgärder-

~a

mot hyreshallickarna på massagesidan. Vidare polisiära åtgärder mot gatu-

prost itut i onen. över huvud taget tycks prostitut i onen vaN mycket käns l i g
för förändringar i den omgivande samhällsmiljön. T ex olika be.kämpninosåtgärder.
De åtgärder som föreslås är av två slag. Dels ytterliCjare ---_._-kriminaliserho,ar,
dels skärpta polisiära ,och

~ciala

insatser pil. fältet.

De s k sexklubbarna bör förbjudas. V1Uare bör koppleri ansvaret utvi,'gas till
att gälla även

hyresvä~

I

samt sådana tidningar (ansvarig utgivare) som

förmedlar prostitutions~nnonser.
Bland de polisiära

fält!tg~rderna

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v_-y_

kan nämnas en mer intensiv övervaknino
er . --------~--":..
av de prostituerade, bl a kombinerad med skat+"okontroll
ökad övervakninG
av kunderna, bl a

rl

I.

------

trafiksidan. Bland de sociala olika stödåtgärder för

de (främst) gatuprostituerade.
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Bi l 2

Sammanst?:~ l ning

av ,,,mons volymen avseende poserings- och massageu,lnonser

i Dagens Nyheter t;:1der perioden 1970 -.1979. (genomsnittl 19t antal annon.:.
ser per helgdag ~lHrdag, söndao
eller särskild helgdag: respektive vec~odag) .
Ar

helgdag

veckodag

totalt

val'av "poseri ng"

"massage!!

1970

48

115

1971

54

97
]]0

80

133

17

1972

44

93

125

17

l Dl

1973

12

85

31

16

25

197 Ll

10

4

27

22

1975

13

37

31

1976

12

37

31

1977

12

31

26

1978

7

22

17

1979

6

21

16

21 X
22
31
31
26
17
16

s k annonsstoppet, som bl a medförde att man fHrojöd annonSEr under
rubriken "posering", genomförces fr o ni februari 1973

Bil 3
1(8 )

PM ang vissa riksdagsmäns sam~öre med qatuprostHuerade
kvinnor f;~n Nalm~------~killnadsgatan under perioden jan-april 1979~

r

samband me'J de observati2,ler som jag och milla niedilrbetare gjort på Malm-

skillnadsgatan har även riksdagsmän iakttagits bland de prostituerades kunder. Sammanlagt gäller det sex incidenter under perioden Jan _ april 1979.
som omfattar sex olika kunder och sex olika prostituerade kv-innor. Fyra av
dessa händelser har jag beskrivit nedan. Två av dem har jdg inte tagit med.
I det första fallet gäller det en man som tagit med en kV-innlig prostituerad in på riksdagshuset (genom den s k hotellentren). Kort senare har den
prostituerade iitervänt ensam. ,Ang denna händelse föreligger betydande oklarhet på två. punkter. Dels vad som förevarit. Dels beträffande kundens iden"'
titet. Det är således inte styrkt att denne är riksdagsman, I det andra fallet är kllndens identitet belagd med en relativt hög grad av sannolikhet
(riksdagsmiln). Kontakten har dock gencmförts utanför l'iksdagShuset och hur
den förlöpt är oklart. Beroende på detta har jag inte tagit med den.
Kvar fi"ns fyra händelser som inträffat under tiden 31 januari till månadsskiftet mars/april. I tre fall gäller det kontakter mellan prostituerade
(som me~ s~kerhet är identifierade) och manliga kunder inne på rikscuaus'r/ot:ellet. Beträffande de tre manI iga kunderna är en helt säkel,t identisom I'i ksdagsman. En är det med en mycket hög grad av siikerhet. En med
'-"---"--'--".

'S

av säkerhet. Den fjärde händelsen utspelas strax utanför riksdagshotellentr§. SävSl den prostituerade som den inblandade riksdagsman-

fullständigt identifierade. Däremot fullföljs aldrig kontakten. Sanav det skälet att kunden känt att han va:it observerad. Olika omstäntalar dock för att det handlar om en prostitutionskontakt som var
att äga rum på riksdagshotellet. Därför har händelsen -tagits med.
till att jag över huvud tagit valt att beskriva dessa händelser är
tre. För det första den tiuigare debatt som förekommit i liknande
, och där det kvarstår betydanc'" ok12i'het. För det andra att jag perblivit mycket illa berörd av dessa hindelser. lIed tanke på prostiallvarlighetsgrad, och då speciellt Qatuprostitutionen, anser jag
träffade som mycket a 11 varI iga
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sökare eller 'jedamot med maka (make), Strax efteråt plockas jag upp i var
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Ifi sitter; bilen och pratar, par:(erade framför

rih~anken

entre, Ca

20 meter från riksdagshotellets enhe. Plötsligt kommer en yngre kv';nla
i brun- 0ch vitspräcklig

r~ls

ensam ut genom entren. Vi obs2rverar henne

sJmtidigt, Jag noterar tiden (0120), Ingen känner igen henne', men hennes
allmänna utseende och beteende talar starkt för att hon är prostituerad.
Jag är också helt säker på (p g a kladseln) att det är S2mma kvinna som jaG
sett passera in en stund tidigare, När hon går förbi vår bil kliver jag ur.
Talar om vem jag är och ber henne sätta sig i bilen, vilket hon också gör.
Dä,-efter talar vi med henne. i drygt tjugo minuter, Hon bel-ättar vem hon
är, och om den aktuella händelsen. Hennes berättelse är friVillig, hon gör
ett trovärdigt intryck, Samtalet avslutas med att v'j bestämmer tid för ett
sammanträffande
hennes bostad klockan 1500 samma dag.
Om sig själv uppger hon fÖljande (dessa uppgifter är så långt möjli9t kon-

Offentliggörande,

trollerade och bekräftade): Att hon är 19 år, att hon sedan några månader
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Om den aktuella händelsen berättar hon bl a att hon strax innan plockats
upp på Malmskillnadsgatan av den aktuelle man".?r. som föreSlagit att de

tvungen att utelämna uppglfter.

skall gå till hans hotellrum i närheten och ha samlag. Hon känner inte igen

0100 och 0120:..
kl ockan
,_llj'~~~~'_1~9~7~9~m~e~1~1~an~~
____
Händelse 1: Ons dage n den 31 Januarl
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land och att hon anlänt till Stockholm hösten 1978. Hon legitimerar sig och
talar om sin adress.

par kunder.

man inte överens om. r'lannen verkar påtag l igt nervös (bl a säger hon att han
dölja sitt utseende), andedräkten luktar sprit, men han gör i övrigt ett hyggligt intryck. Hon ger en ganska god beskrivning av hans klädoch utseende, Kvinnan talar f ö mycket dålig svenska men samtalet unättas dock avsevärt av att min medhjälpare talar finska. Hon och kunden
tillsammans gHt in genom hotellentren. Däremot minns hon inte säkert

up~

han öppnat med nyckel ("hon tror det"). Därefter har de tagit hissen
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passerat "rån entren till rummet. Själv känner jag

relativt väl, och jag blir

spontan~
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övertygad om att hon talar
3

sarining. HC'~ kan ganska exakt ange hur de uått och var hon hamnat, På vilket våningspl&~, var i våningskorrldoren etc, Däremot är h?nns besk~ivning
av inter'::.<ren på rur.",:et mindre tydl ig, Hon sägel' att det var gan~l(a mö"kt.

reda på vilka riksdagsmän som bor på d '
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k
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,som
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Omede l ba rt efter i nträdet på rUlilmet har kunden kl ät t av s i g, l i kaså ho~,
själv, De har direfter haft "ett vanligt samlag" i kundens säng, Efter sam"
laget har de klätt 0å sig Den hon har fått betalt, Slutligen har hS!1 ensam
lämnat rummet och gått ut ur byggnaden, Under sin vistelse i huset har hon
inte sett någon annan människa, Hennes kund har bara sagt två saker på hela
tiden. När de kommer in genom entren har han vänt sig mot henne och sagt
(lågmält) "We must be careful". Efter samlaget har han tagit upp två hundralappar ur sin plånbok, Räckt fram dem och frågat "Is th'is enough?" Hon hil.r

en som hon dnser mest tro l i a
' nagon med best?"ldh t
hon sannolikt har varl't . V'ld gde( vk sammanlagt
tre) bor på ett av de rum ed'".
t 1
talar
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fl'ån

nickat och tagit emot pengarna,
På eftermiddagen ca 15 timmar senare träffas vi i hennes bostad för en intervju. Enligt egna uppgifter bor hon sedan några månader på den aktuella
adressen. Ett bostadshotell för ungdomar i södra förorterna. Miljön är
mycket tfJrftig. På rummet finns en säng, ett bord, ett par stolar ~amt
en bokhylla utan böcker. På sängen ligger en finsk illustrerad veckotidntn;
samt en påse "snacks" som hon äter ur under samtalet, 3ömtalet varal' i närmare två timmar. Först berättar hon om sig själv mer utförligt. Hen har
kommit till Sverige hösten innan och börjat arbeta på ett långvårdssjukhus
i södra förorterna som biträde ("inget arbete i Finland"). Efte0 någon månad har hon tröttnat och sagt upp sig. Istället har hon börjat gå på gatan,
Hur hon kommit på den iden kan hon inte förklara, Däremot hävdar hon att
det varit hennes debut. Hon säger också att hon varit mycket deprimerad en
längre tid och att det beror på det. Hon har inga vänner eller släktingar
i Sverige, Den enda hon umgås med är en vän i nna som bor i samma korri dor.
Väninnan vet f ö ;,lte om att hon är prostituerad. När hon inte är hemma
eller går på gatan brukar hon åka in till stan och gå i affärer. Ibland
hon och väninnan gått på diskotek, Hon är inte missbl'ukare. Hon har ing
kopplare (dessa IIppgifter stöds f ö av senare gJorda kontroller).
hon tjänat säger hon att hon gjort slut på ("det är så dyrt här, jag
800 tör detta lilla rummet"), Hon har heller ingen tanke på att åtpl"vän,
till Finlan(l. "Det finns inget att komma hem till".
Därefter berättar hon igen om händelsen natten innan, Historien har
verenss tämme l se md den första vers i onen och gilt et t myckEl. trovärd;
tryck. På grundval av hennes tidigare uppgifter har jag under dagen
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.Januari klockan 0140 ca.
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står med rygy!n mot mig och jag kan inte se om lIIannen öppnar med nyckci.
Jag f~r för mig det. Däremot håller ha~ upp dörren åt hern" när de går in.
Jag kör ner bilen och ställer mig
När jag
lämnar jag bilen (mitt sällskap sitter kvar) och går fram till hotellentr§n
d~r jag känner på dörren. Den är låst. D~~ är tänt vestib~len men jag kan
inte se någon person inne i vestibulen. Ingen vakt i båset.

~~anför riksbanksentr~n.

~årkerat

Jag går tillbaka och sätter mig i bilen och pratar med mitt sällskap medan
jag väntar. Klockan Dl 00 kommer den prostituerade kvi nnan ensam ut genom
hotellentr§n (Jag har antecknat exakt tid bl a beroende pA att jag tyckte
att det dröjde och började bli orolig). När kvinnan gått över gatan mot
min bil kl iver jag ur och frågar om vi inte kan pratas vid. Hon samtycke\'
och kliver in i baksätet. Sannolikt tror hon att jag är kund. Hon hälsar
på mitt sällskap som hon känner. Nu är hon lite unc;r'.lnde. Jag talar om vad
saken gäller. "Jag är jävligt intresserad av din torsk". Spontant säger
hon, "skall jag snacka vill jag ha stålar". Jag svara inte på det. Fr&gar
istället om det var en "stamtorsk". Hon svara inte lltan skakar bara på huvudet. Plötsligt säger hon igen, "om vi skall snacka vill jag ha st~IBr, Är
du från Fibban?" (Fib-Aktuellt). Jag talar on, vem jag är. Nt är hon mycket
OVillig. "Jag skiter i ,hg. Hur fan kan du känn~ såna där (till mitt säj]-skap)". Hon knuffar på min stolsrygg "ör att komma ut "Flytta på dig tjock-is". Därefter kliver hon ur bilen. Tittar på mig och säger "Hej med di9".
Och går tillbaka till sin plats vid pelarrade'-,
Jag har varit på. henne v'id två senare tillfällen och försijkt prata. Det
enda som hon sagt med anknytning till själva händelsen är f~ljande "Sänt
står ju i varenda tidning". Jag har pratat med ett par andra flickor som
känner henne men de har inget att säga. Jag tror mig ha identifierat den
aktuella kunden som riksdagsledamot.SR~let till att jag inte är helt säkel'
är att det går tre veckor mellan händelsen och identifikationen.
Min sammanfattande bedömning är den att sannoli kt har en ri kSdagsman haft
samlag pA sitt hotellrum med den aktuella prostituerade kvinnan.

4: Slutet av mars klG~kan 0030 ca.
d detta tillfälle har jag själv inte varit med (jag befann mig då i USA).
rvationen har 0jorts av tv! polismän frän Stockholmspolisen (som samart med mig vid den aktuella unders~kningei~J' Jag har fått en utför1 ig
7

Bil 4

lika tillfällen, Beroende
aktuella
händelsen
vid
~vå
o
inbe<krivning av den
' _ k 11 vara anonyma har ,J'ag heller
'
tt 'ag 'un"k,r att observatoren,," s u
, t chddas ka~ de öck
på a
J
" , tt att deras anunynll te ",
..
t
kt
datl':"
,
ForuLsa
"
m
den
aktue;
Id händehell. Hante anget, exa
,
antecknlngar o
,
d;
tänka sig att överlämna Slna , " ," kvinnan (en svansk prostltuera ,
l
'a'r således helt klarlagu, SavQ,
, kund är identifierade,
Je sen
, ) som hennes
,"
20 -a"rsåldern, iI,\\'kotikarrllssbrukare,
h' r'u'+tat O!~ den aktuella ,:wdeln- oc De .t
Kvinnan har talat mAd observ~tore~ a, ,
identifiera sin kund vid fo'osen, Oäremot har hon inte varit v1111g att
konfrontation,

1 (12)

.Tabell p":"!a!:~

r.

Koppleri/frä,u,jande av' ot~lkt

'cabell

r.

L"

'd t"ierad riksdagsman vid
'ilt
t "eH styrkt att en 1 en l,
an
Observatörerna
o
l o Jl'ed en känd p'rost'ltucrad kVlnna pa ••
"er
de II •
hafc sam a" '
det a kt ue Ila tillfäl'let
",
bostadsrum i riksdagshuset,
, o

H pass vanliga "ar h"an delser av den här typer1? ,
En avslutande kommentar, ur
-_
Jag skulle tro utt det rör 519
bedömn1n~, (l' otorleksordningen
na g,at tJOInte särskilt vanliga enligt min
av riksdagsman"
_,
,'t i
om en myck et begränsad grupp
h tidigare foreK",lr:ll
de utpekade ar
, ,
d
kontakter, En av
prostituerad kVlnn.
tal) som har essa
O" 'ngavs han S0J1l kund aven
'
t'tl'ti0net t l iknande sammanhang, a d
d ett p"~gram om pros 1,
'
o
TV som arbetade me
"
till ett par reportrar fran
M-lmskillnadsgatan,
en pa• "d
,
'
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Tabe 11 r. Anmälda och uppklarade brott
i hela landet 1965 - 1979.

Anmälda

Ar

1965
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79

63
64
51
65
44
47
69
70
54
199
67
64
60
79
117

1 ) (koppleri/främjande av otukt)

Tabell II. Antal anmälda brott i' Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt, totalt samt andel avanmälda brott i hela landet
1965 - 1979. Koppleri/främjande av otukt.

Uppklarade
%
no
41
47
49
37
21
28
26
36
25
174
40
45
46
51
70

Ar

71
73
96
45
39
47
38
43
31
84
49
53

1965
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

77

77

52
60

78
79

Sthlm

Gbg

Malmö

Tota 1t

25
27
16
24
15
16
23
25
22
15
17
18
12
27
26

14
8
3
25
6
9
9
12
10
6
29
15
8
10
36

3
5
8
8
16
12
16
18
8
11
10
6
21
11
23

42
40
27
57
37
37
38
55
40
36
56
39
41
48
85

%

67
63
53
88
84
79
55
79
74
18
84
61
68
61
73

som anmälts samma år eller tidigare.
1) Uppklarade brott avser brott

2

3

Tl'.~ell

EL Uppklarade brott ( k0..Eplerijfräm;lande av ot',~k,;
1 Stockholms, Göte-borgs och Malmö poli scis tri}:. t
.__

1965

-

_

_ _ _ _ _ _ w,, _ _

~

..

~~

.... ...
~

Tabell IV. Alltal dömda
personer för kOIJulc ' / "
kt
~, .r1 fram'
.!?..!;ll
• redovi.sade. t!"fte~
h'u.vudb~ott
. ' - _::!:!l§u,de
,3.V-~
.--.--..
1
följd 1965 )_ 1979.
•
Dell hllVPdpe.-

I

.C

!,rocent.
1979. Absoluta tal och
,

------- --------_.,--

._--------Stockh')lm
år

n

%

Göteborg

%

n

Malm;:'

år

fäng----------6

n___~_.,"

19

skyddst

5

-~ --..._--.::;---

villk
"__
...

böt
övr
._-------"---- _..

-....

70 1:

..

--~~-._~

1965

19

76

9

64

2

67

66

78

8

100

3

60

66

21

3

6

7"-'

67

6

100

4

50

68

9

67

19

100

68

8

33

19

76

69

1

7

4

67

12

75

10

83

•

69
32

70

70

7

44

8

89

71

4

17

5

56

2

33

72

10

40

12

100

8

44

72

27

45

6

60

t;.

50

73

6

100

4

36

74

8

1'j

100

75

19

73
74

10
6

40

7

«I

71
8

1
2

75

6

35

7

24

76

12

67

6

40

14

100

76

24

2

7

87

13

62

77

23

7

64

78

::4

77

11

78

8

79

16

92
30
62

9
15

90
42

'7

11

79

48

29

,.

2

4

5
9

3

35

8

l~

16

1

1

14

35

2:

3'1

1

4

7. .:

;)'

.. --. -.-

3

5

1

38

1) Påföljdsfördeibning finns ej
för åren 196 5 .... ~71
p g a att brotten då redovisas tillsammans med
andra sedlighetsbrott och alltså inte g~l' att ~,.
. . ,ar.
skilje.•

lI
~

4

5
'.

----- ...• _.

..

_- -_.- .. _-------

Tabell V.

pJ!.tal pe:t'soncr dömda till fän.ge;lse efter
r)

1 mån

1-2

5

2

2-3

3-4

4-6

6-12

12-24

2

4

2

4

5

2

1

1

2

'77;

''''

74

5

75

l

2

1

77

48-

3

•,

3

1

3

3

8

1

3

6

9

5

1

1

6
1

7

9

4

2

6'

5,

11

i

'O

.79

24-48

5

1

1

78

-

-

2

;)

1

76

längd!)

B72 ._ 1979.'"Koppleri!främjande av ctukt.

år

19'; <:

fängel~etidens

1

1

2

1; Avser qntal månacler

ej tillgängliga.
2) UPPf';:.ner från åren 1965-71 finns

<."'.-..

landet ,):fter manaa för anmälan
1965 - 197'9 ~ K<2fpleri(främ.4ande av otukt.

Jan

Feb

l.!=s

Ap].'

Maj

Ju."l.

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

De~

196~

10

8

:2

4

5

6

2

6

1

7

7

5

63

66

4

5

4·

:;

5

4

7

6

11

l

11

:;

64

67

13

1

;;

11

4

2

8

2

3

2

2

51

68

:3

:;

:3

6

14

5

6

5

6

5

5

4

65

69

5

11

2

5

2

2

1

4

6

:;

1

2

44

70

5

4

6

4

2

8,

1

4

1

10

1

1

47

71

4

5

11

14

4

7

1

5

8

6

2

2

69

72

8

6

:;

5

2

6

4

6

:;

12

10

5

70

73

8

10

g

2

5

2

2

2

3

"

:;

or

54

74

10

7,
~

7

:;

152

:;

2

1

5

5

2

t.i

199

~5

:;

4

6

4

6

10

2

7

1

5

11

8

67

76

9

5

12

5

6

'5

2

2

6

6

6

64

77

:;

6

10

t,

7

;;

4-

4

2

15

1

1

60

78
79

1I

8

5

:>

r
O

3

6

6

19

7

t;

2

4

7
8

11

18

6
13

18

17

5
4

År

'--.J

2

#

~.

_._,_._-------------

Totac t

79
117

1
Te.::'ell V::I. Anmälda ocn uppklarade brott ) ( förförelso
....----,
hel;:\
landet
1965
1973.
!!!:v ungdom ) i

Tabell VIII. Antal ar.mälda brott i ~LOC
,,-'- kh J.:.IDSi'
G-',
o ve ()o:rgs
och Malmö polisdistrikt, totalt
samt ar:"el av
arunäl.da brott i.hela landet 1965
- 197 S'!.
Förförels~~'y_ -::ngd0E!.

--..",-

-----~

anmälda

år

uppklarade
no

%
~-....,

..,......

~

............=......,.,

1965

120

58

48

år

66

73

49

67

1965

25

67

100

75

75

66

68

13

12

92

69

17

8

47

70

27

17

63

71

10

3

30

72

18

2

11

73

15

8

53

74

146

89

75

27

76
77

78

;

SthJ.m

Gbg

--

Malmö

--.

Tot

--_%..

14-

3

42

35

6

9

2

17

23

67

6

13

5

24

24

68

5

4

1

10

31

69

5

3

8

47

70

2

4

6

22

71

2

2

4

40

72

1

1

2

11

61

73

1

2

4

27

31

100

74

1

1

2

2

8

7

88

75

7

2

9

33

22

10

~,5

76

1

2

1

4

50

17

5

29

77

2

1

3

6

27

1

1

8

1

3

•

•

88
29
33
79
1 ) Uppklarad e brott avser brott som anmälts s a rrun a år e11e1'
tidigare.

78
79

1

1

_~-

8
9

av un;::dom ) i
Tabell IX o lippkla::c de brott \ fdr.förelse
...
StockholmE( , Götebnrgs och Malmö polisdi s tr::.;: t
1965 -1979. Abso~LU t:!, tal och procent..
(

-~--~_

Tabell Xo A11tal dömda per.soner
för ....j~urförf
-.Lse av ur~~'do:Tl
redovisade efter huvudbrott och
hUVildpåföl,id
1965 - ,n9 1 )

_..::.0:;, _ _ _

"-"-~~",~."

Stockholm
år
~

.,..--------%

... n

GöteLorg

- -..1..__.._

Ii

;965

2

8

11

79

66

5

83

6

67

67

4-

67

7

54-

68

2

40

6

100

69

3

60

3

100

70
71

1

50
O

72

73

1

100

74-

1

100

75

4-

57

76

2

100

n

1

50

78

O

79

O

O
O

1
1

2

1
1

1

~r

-'---'--

14-

47

4

2

67

50
O

50

O

O

O

100

O

O

1

50

50

1

100

100

1

33

O

1

100

skyddst

----------_. . . . . . k_

villk

66

80
.0

2

fäng

----böo'

•
•

-'

. 67

1

1

5

5

70

5,

•

2

69

::'1 0

3

3

3

3

3

1

<

71
72

73

76

77
78

I

1

75

-

- - "--

79

..

1

•r

o.

4-

4

,5

5

1

1

1

1

-

t

'-~--~-

3

68

74-

o

övr

.......-

1965

O

100

33

---=-..---

Mal"'.ö
n
%

,...

-

l

1) Uppg.i.fter om samtliga påföljder f.inl'Cs ej för

åren 1967-68.

10

11

-liabell -:i o

Ar.u~2..lda

brott i hela landet efter månad för anmälan
1 Q65 - 1 0 '7q
Förfört?- l se a"l ungdom.
......

1\r

•

@

;',-

:9-9

.'

,~

1

f __

.

.-I, .. , .

_

_

•__

,Jen

Feb

Mera

Apr

Ma.j

Jun

Ju.li

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

1965

13

14

4-

10

12

7

9

10

14-

14

7

6

120

66

6

4

10

3

6

10

7

4

3

1.1

4-

5

73

67

8

8

6

24

;;

12

10

5

4

4-

9

7

100

68

3

1

1

3

l

2

l

69

2

1

2

3

70

l-,

l

1

2

71

2

1

~{2

11

1

1

2

1

1

1

2

1

.'

T.rl

,."•

r
•

'"

73

74

N

126

2

76

l

1

1

42

4

1

1 ~')

41

Vj tL~:;;:::::
•
__

t

2

1

1

1

1

1

1

,

2

1

2

1

2

15

2

15

1

1

146

14

1

2

4-

2

2.7

1

2

1

8

8

3

:;

•

l

5
1

1

~

/

1

4

13

3

4

3

1

71
~

"

75

'7,,\

14-

•,

Totalt

'.
V

~"'''''---~"~'-'-<"--~'''=.,,~'''-''''''''~----------

•

.:y{

2

17

.-

1

.27

2

1

10

i

2

7

-,

18

1
l

1

"'I

Fl

22

,

1

"Z

r

I

