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Del I Svensk och forskningutländsk homosexuellom
prostitution

l Inledning

Uppgiften

Utredningen har i direktiven l993:3l 3 ålagts kartlägga både denatts
heterosexuella och den homosexuella prostitutionen. En ytterligare uppgift

undersökaär huruvida omfattningen prostitutionen förändratsatt överav
tid. Då den homosexuella prostitutionen tidigare inte kartlagts i Sverige, låter

jämförande studie sig Däremot har,göras. förstaen ett stegsom mot enkartläggning homosexuell prostitution i Sverige, studie genomförts förav en
inventera myndigheters, organisationers och nyckelpersonersatt erfa-

renheter och kunskap homosexuell prostitution i Sverige.av om

Syfte, material, frågeställningarmetod och

Syftet med studien har varit kunskapsinventeringgöraatt en omhomosexuell prostitution. Materialet studien grundas på delsärsom enlitteraturstudie både inom- och utomskandinaviska verk. Delsav tre
enkätundersökningar. antal nyckelpersonsintervjuer ochett endjupintervju. Ett frågeställningar centrala iärpar rapporten:Är manlig homosexuell prostitution problemett
2. Vad det för skillnaderär mellan homosexuell och heterosexuell pros-titution Och vad har dessa skillnader för implikationer

Några begrepp

l svensk studie sexuella förhandlingar som inteen om är avprostitutionskaraktär mellan används begreppet mänmän har medsom sexmän för beskriva den sexuella handlingen i stället föratt bestämma denatt
sexuella identiteten på aktörerna Henriksson 1994a 22 1. Som kommernots

framgå denna föreliggeratt det oklarheter huruvidarapport deav mänom
handlar med andra därmän identifierarär sigsom varan sex, somhomosexuella. fortsättningenI denna studie med homosexuellav avses

prostitution primärt handlingen, inte identiteten. Dessutom çnd_a_s_tavses
manlig homosexuell prostitution se dock avsnitt 1.1. Både begreppet
homosexuell prostitution och manlig prostitution här könshandelavser
mellan någonmän, dem eller sigoavsett är, homosexuell.om av anser vara,
De prostituerades åldrar finns återgivna i del undersökningar, inte ien menalla. Det förekommer dessutom glidning i åldersbegreppen, vilken kanen
exemplifieras med begreppen pojkar, ynglingar,att män, mänunga yngreförekommer det vilka åldrarutan att I dennaanges som avses. rapport
används begreppet ynglingar, då de undersökningenmanspersoner som
gäller mellan 15 och 20är år. När det gäller 20 åröver användspersonerbegreppet Med pojkarmän. under 15 år.avses personer



Kvinnlig1.1 homosexuell prostitution

På grund studien homosexuell prostitution inte visar några teckenattav om
på kvinnlig homosexuell prostitution förekommer i Sverige berörsatt

formdenna Detta betyder dock inte könshandel kvinnornärmare. att
emellan inte förekommer, utredningen inte har fått någraendastutan att
indikationer sådan handel. Vilket kan tolkas kvinnligattom som om
homosexuell prostitution förekommer, den betydligt mindre vanligår än
manlig homosexuell prostitution. Anledningen till detta kan i så fall finnas i
könens olika inställning till sexualitet huvud fråga inteöver taget, en som

kan utvecklas här.närmare

homosexuella kvinnor förekommer i prostitutionen har utredningen fåttAtt
indikationer på, i dessa fall har det varit fråga kvinnor säljermen om som

till män.sex

Förekomsten kvinnlig prostitution diskuteras ihomosexuellav en
amerikansk studie från slutet 70talet. Där intervjuades antalstörreettav
lesbiska kvinnor sina eventuella erfarenheter homosexuellom av
prostitution. Två kvinnorna hade betalat i för haprocent attav pengar sex
med kvinna. Nio hade betalat på andra försätt än monetärtprocentannanen

fåmed kvinna. När gällde frågan betalt, svarade niodet atten annansex om
hade fåttde betalt i för Femton hade fåttprocent att procentpengar sex.

betalt för på andra Jay 1979 532. kvinnor inteYoung Desättsex soms
hade fått betalt i fått drinkar, middagar,hade i stället presenter,pengar,
kläder och sällskap Jay 1979 533. Kvinnorna betalat förYoung s som sex
på andra med hade lämnat ersättning i form blood,sätt än gutspengar av

loveand emotion, and affectiøn, giving authonomy Jay Youngup
1979 533. Svaren visar undersökningarhur svårt det stringentaär göraatts

prostitution.om

studien framgår sammanfattningsvis de lesbiska kvinnornaAv äratt
signifikant negativa prostitution både köpare ochgentemotmer som
säljare jämfört med de homosexuella Jay Young 1979 259 ochmännen s
533.

1.2 och material forskningMetod i homosexuellom
prostitution

Forskning sexualitet svår bl på grund sexualitet i sig hör tillär attom ava
den privata. personliga sfären Pieper 1979 240. Forskning oms
homosexualitet på homosexualitet fortfarandegrundär. ärattav

eller i vissa kriminaliserad.tabubelagd länder till och med svårare. Läggän
prostitution.därtill och svårigheterna tredubblas.

Metodutvecklingen på området homosexuell prostitution pågår. De krav som
forskningställs på avvikande har slagit igenom på dettabeteende sentom

forskningsområde. Det först på l980-talet de anekdotiska.år som mer
impressionistiska ibland bliroch homofoba bidragen sekundäranumerärt

198081Weeks 114, 1986 20 och börjar användaBoyer ts s man ex
kontrollgrupper vid prostitution.undersökningar homosexuell Det harav

forskningsmetodemapåpekats växlat i takt med kulturella attityderharatt
till homosexualitet Boyer 1986 31.s

meningarFörutfattade människors sexualvanor och särskiltom om
avvikande levnads- särskiltoch sexuella ärmönster stortgruppers av



historisktpåpekats homosexualitetenintresse i detta Det har ärämne. settatt
företeelse, och sexologers behovganska skapad läkares attaven ny av

variationer dekategorisera alla olika sexuelladissekera, och benämna som
homosexuellt beteende harpå i sin praktik. Homosexualitet i formträffade av

homosexuell identitet Henrikssonförekommit, inte i formalltid men av enÅ moderna homosexuellaandra sidan det påpekats det1992 5, har atts
uppfinning detkontrollerandebegreppet inte någon norrnativ ochär av

det modernavetenskapliga etablissemanget, Silverstolpe hävdar att
i medvetenfram ledhomosexuella begreppet har växt ett ensom

1989emaneipatorisk intressestrategi Silverstolpe 14.s

bådestudien inom Prostitutionsutredningen ingårl skett ensom
metodtrianguleringlitteraturstudie och empirisk undersökning byggd påen

forskningsfältet1994 363. samhällsvetenskapliga gällerFontana Inom dets
olika verkligheten. sigdet med metoder skildra Det kan röraatt om

kvzintificrbara mätningar, kvalitativa djupintervjuundersökningar, dolda
deltagande studier. Alla metoder hareller ohservationsstudier elleröppna

ofta flera olika metodersina för- och nackdelar. Tillsammans kan ge en mer
fullständig bild enskild metod.än en

kvantitativt inriktade,De här nyttjade metoderna delsär en
enkätundersökning med frågor och svarsalternativ till polis-strukturerade
ocli soeialmyndighetcr, dels kvalitativt inriktade intervjuer med
nyckelpersoner key informants. varmed sittavses personer, som genom
yrke eller organisering i förening eller förhållande, har särskildannat
kännedom fenomen, i detta fall homosexuell prostitution. l studienettotn
ingår tjänsterdjupintervju med köper sexuellaäven aven en man som nu

och han sålde sådana tjänster till äldreman när man.vngare som var yngre
fillvttgztgångssättet 1993 augusti 1994för studien som utförts november
beskrivs i Del under avsnittet 7 Studien.

Definition prostitutionhomosexuell samt1.2.1 av
gränsdragningsfrågor

l studier homosexuell prostitution flera olika definitioner.användsom
Arbetsdefinitionen används i det danska projektet Socialt arbejde medsom
tandige prostituerede fokuserar på eller mellan tvåsamvaro mansex

intlårvari handelsrelation där från sidadet den Drostituerades handlasen
med eller och med materiella värden Dengar klädermatsex samvaro
littsrum från kundens sida Dansk Sygehus Institut 1992 13.etc s

En preciserad definition används i artikel homosexuellmer en om
prostitution i dåvarande Västtyskland. själva transaktionenFörutom med

och eller motsvarande, ingår frånvaron personligtävensex pengar av
eller intresse i sig frånsexualakten den prostituerades sidaengagemang av

Pieper 1979 239, Caukins 1976 44. Området såledespräglasävens se s av
gränsdragningsproblem. West pekar på svårigheterna skapa enhetligatt en
definition, bl det gäller frågan hur frekvent eller kontinuerlignära
saluhållningen med måste för prostitution.kallas Hanatt attsex vara menar
detta lika svårt frågan hur mångaär stölder måsteavgöraatt som personen
begå för kallas tjuv. Dessutom påpekar han handlingar exempelvisatt att som
sexuella tjänster kroppskontakt, posering telcfonkontakt,ochutan t samtex
beteendet gå med på för få löneförhöjning dyl, oftast falleratt attsex en o
utanför definitioner prostitution. Han dessa handlingar ocksåattav menar
hör kallas prostitution West 1992 xv-xvi.s



homosexuellforskningenDefinitionsproblemet diskuteras frekvent i om
1989 133. Så har1990 51. Colemanprostitution se Bechman Jensen tt sex s

respektivefördelar nackdelar medder Pool diskuterat och snäv enenex van
prostitution. definition med brettdefinition manlig homosexuell Enbred av

andraperspektiv sextjånster tillhandahålls i utbyteär motatt varorpengar.
ioch intresse akteneller tjänster i frånvaro personligt avav engagemang

perspektiv inbegripersig från prostituerade. En definition medden snävt
tillfälligttill för inte barasextjänster från utanman en annan pengaren

månader eller år vanhuvudsaklig inkomstkälla. reguljärt fleraöversom
1992 261.der Pool s

eftersom den förraförespråkar den definitionenVan der Pool senare
till professionellafrån liftaren betjänar bilistenomsluter allt som

Författarender Pool 1992 261.homosexuella prostituterade van attmenars
så,prostitution kallaspåminner homosexuellsådant knapptäven som om

prostitutionuppfattningen homosexuell har ökatvilket kan ha lett till att
vilket har hávdats bltill nått epidemiska proportionerstarkt, och med aav

videlastisk eller mycketCaukins 1976 449. Nackdelarna med haatt ens
representativa urval vid studierdefinition blir svårt designadetär att att av

lokalisera intervjupersoner.könsmarknaden och det blir svårt attatt

prostitutioni studier homosexuell1.2.2 Urvalsmetoder om

prostitutionsstudier. Denessentiell det gäller ärJust urvalsprocessen närär
olikaresultatet. Flerabestämmerför hela studien och urvaletgrunden

möjliga:urvalsmetoder är
försakterfå myndighetspersoner och deras överhjälpatt somav- fältarbetareexempelvis socialtjänst ochprostituerar sigynglingar som

1992 3,Boyer 1986 66. Wests s
1990 379; Pro-Dahlför med intervjupersonerkontaktatt smannonsera- 1993 10.center s

tillfrågas hanvarvid intervjuadsk snöbollsteknik,användaatt omen- undersökningen Dahlvilja ställa itill flera kan tänkaskänner muppsom
9 f. SammaReiche 19751979 6 Dannecker1990 34, YoungJay sss

1993 113,method WaldorfChain referralmetod har kallatsäven s
miljönförhållandena itillsig guide, känneranvändaatt somav en-Borelius Nordin, intervju.

miljöerna ochbeskrivernyckelpersoner,använda sigatt somav- 1993 6.Pro-senterethändelserna där s
längre tid läramiljön och underisjälv delta observatöröppenatt ensom- 2660.Pool 1992Prieur 1993, derintervjupersonernakänna svan

återgeform dennai berättandedeltagit i prostitutionen ochsjälv haatt mer-Hell 1981.

prostitu-sexualvanor, utanhomosexuellaundersökningar1 mänsom
direkt frågatdelshiv-smitta har forskarnaanledningtionskaraktär. med av
verkat1988 19, delsi miljöerna Prieurute somspersoner som syns

Henriksson 1994.dold observatördeltagande

metodenHuvudsakenfördelar och nackdelar.Metoderna har olika är att
kanreliabilitet kan Härså validitet ochdiskuteras i arbetet avgöras.att

alternativamed dekvalitativa studier ofta laborerarpåpekas iatt man
respektiveför validitetöverförbarhetsanningsvärde ochbegreppen

1994 177f.reliabilitet Merriamöverensstämmelse förkonsistens eller s
omfattar kontrollgrupperflera studierMetodutvecklingen pågår och nu

gå längredetta1986, Earls 1989. Avsikten med änBoyer är att ett steg
villprostitutionsmiljöerna. Man haskildringarenbart deskriptiva av

för de ynglingar ochfaktorer speciellamöjlighet undersöka vilka äratt som



frånprostituerar sig. studie USA, där homosexuellI Boyersmän som
kriminaliserad, bestått ynglingarprostitution har kontrollgruppenär av

avvikandeinte prostituerade, har beteende, oftastär annatsom men
mindre brottslighet Boyer 1986 66.s

Ett har uppmärksammats Earls David. osäkerhetenproblem. ärsom av om
huruvida observerade beteendet eller det intervjupersonendet berättar om
verkligen prostitution. Författarna fick hjälp den lokala polisenär attav
hitta ställen där homosexuell prostitution förekom. Därefter observerade de
händelseförloppet längre tid. Urvalskriteriet för tillfrågaatten en man om
han på intervju minstville ställa kontaktade individ,upp var om mannen en
ofta äldre någon slags förhanding skedde samten man, om om mannen
lämnade med den gångplatsen äldre Nästa sågs i miljönmannen. mannen
tillfrågades han han ville ställa på intervju Earls David 1989om upp s
405.

Risken urvalskriterierna ska svaghet har tidigare påpekatsutgöraatt en
SOU 1993:98 48, Prieur 1988 19. material homosexforskningenDets s som
grundar sig på härstammar oftast från homosexuella, dvsöppna personer

erkänt sin homosexualitethar både för sig själv och för andra,som
släktingar, och arbetskamrater. En undersökningsgruppvänner ärannan
ynglingarmän varit eller synliga i sin homosexualitet eller iärsom
homosexuell prostitution på grund problem i samband med aktiviteterna,av

prostituerade ynglingar, har kontakter med socialtjänst eller polis. 1t ex som
vissa undersökningar det med andra 0rd troligt harär att man en
överrepresentation intervjupersoner med problem Dahl, Jensenav m
1990 106. Urval lätta få sitter i fängelseär att tag ts som ex personer som
eller på andra institutuioner har kallats convenient samples. Ett sådant
urval kan -innehålla högre andel problemtyngdat samtex en personer,
kanske högre andel hiv-smittade homosexuella prostituerade vadänen som
skulle fallet urvalet bredare Waldorf 1993 110. Man kan påvara om var s
goda grunder andra homosexuella och manligaävenanta att grupper av
homosexuella prostituerade finns. Nämnda problem leder till undersök-att
ningsresultaten sällan eller aldrig generaliseras tillkan vidareen grupp
homosexuella manligaeller homosexuella prostituerade. Exempel på mer
osynliga inom den prostitutionenhomosexuella pojkarärgrupper unga
Dansk Sygehus Institut 1992 40. Att ändå kan utgå från detatts man
förekommer, förekommit,eller har pojkar prostituerar sig, grundaratt unga
sig bl på intervjuer med prostituerade berättar de sinmäna att startatsom
verksamhet i mycket år Social- sundhedsforvaltningen 1992 34.unga og s

Ett exempel på osynliga inom den homosexuellaannat grupper
prostitutionen har fast kundkrets, ellerär män får kontaktersom mer som

bekanta, ofta i högre sociala skikt i samhället. På olika väl grundadegenom
antaganden utgångspunkten i forskning homosexuellär prostitutionom
oftast det finns manliga prostituerade såväl under den synligaatt
prostitutionen gällervad åldrar, vad gäller socialöver Inomstatus.som

för utredningens undersökning kan sådana antaganden inte göras,ramen
heller uteslutas.intemen

Sammanfattningsvis det tveksamt slumpmässigt ellerär ettom ett
representativt urval huvudtaget kan erhållasöver manligaur gruppen
homosexuella prostituerade, eftersom verksamheten sker i lönndom Waldorf
1993 113. På grund homosexualitet tabubelagd, torde det.äratts av oavsett

homosexuell prostitution kriminaliserad eller inte.ärom vara en
verksamhet sker i det fördolda se der Poel 1992Van 266 angåendetsom ex s
holländska förhållande. innebärDetta studierna sällan kan generaliserasatt
till gälla utanför den undersökta Som kommer framgåatt attgruppen. av



litteraturstudien emellertid miljö- problem- ochöverensstämmer
personbeskrivningar till viss del i många studierna, vilket bidrar till attav

översiktlig bild manlig homosexuell prostitution, framför alltge en av
gatuprostitutioncn. Slutsatser från utomskandinaviska länder till svenska
förhållanden dock försiktighet.bör medgöras



Är2 homosexuell prostitution ett

problem

l detta kapitel diskuteras huruvida prostitutionhomosexuell problemär ett
utifrån de konsekvenser prostitutionen har, både för individen och försom
samhället.

En huvudfråga som inte kan besvaras naturligtvis omfattningentyvärr är
den homosexuella prostitutionen hur många prostituerade finns detav -Hur vanligt det Som påpekats finns brister definitionerär vad gäller och

svårigheter i och räkna de aktuella Exempel påatt se personerna.
svårigheterna West, inte använder estimate itermern utanges av som
stället guesstimate, han uppskattar det antal homosexuellanär
prostituerade franska myndigheter gång 13 000 pojkar undernämntsom en
18 år West 1992 xii. I 1981 års prostitutionsutredning följande:sägss

Den homosexuella mellanprostitutionen betydligt mindremän är
omfattande den heterosexuellaän och denka_nprostitutionen
knappast Hägg; problem, gurka; bezmffandeuzggrg .mine,tagas

l I H l. .l i i n
SOU 1981:71 92 min understrykning.s

l Borg finns likalydande stycke:nästanettm
Den homosexuella prostitutionen mellan betydligt mindremän är
omfattande denän heterosexuella prostitutionen. I den homosexuella
prostitutionen saknas det traditionellai könsrollsspel såistort sett som
hög grad präglar den heterosexuella prositutionen.
Borg 1981 510.m s

Skillnaden mellan styckena i det första fallet betraktas homosexuellär att
prostitution uttryckligen inte socialt problem. I det andrastörreettsom
fallet denna slutsatsär inte med, de olika författarnas slutsatsertrots att
grundade sig på material. Detta fingervisning ämnetssamma attger en om
problemnivå kan uppfattas flera olika beroende på vilka värderingarsätt.
och utgångspunkter har. Den utredning prostitution i Sverigeman om som
gjordes Leif GW Persson år 1991 behandlar inte manlig homosexuellav
prostitution Persson 1991.

Frågan huruvida prostitution problem ställs ocksåär i övrig skandinaviskett
forskning. Bechman Jensen diskuterar huruvida undersökerman
prostitutionen eller dess omständigheter eller förutsättningar. Hansnarare
ställer vidare frågan för prostitutionen könspolitiskt problemär ettvem
Bechman Jensen 1990 44. En utgångspunkt det syndär deäratts om
prostituerade, de ska hjälpas sociala insatser. Bechman Jensenatt genom
hävdar detta låser fast forskningen ochatt placerar den i facket
eländesforskning. Dahl också frågan vad problemettarm upp om
egentligen är till undvika moraliserande hållningsamt attuppmanar en
Dahl 1990 23.m s

Den skandinaviska forskningen homosexuell prostitution fokuserar påom
problemaspekten. En anledningarna till detta forskningen skettärav att
inom projekt inriktade på åtgärderär prostitutionen.som mot
Utgångspunkten i Skandinavien enligt Bechmanår, Jensen, prostitutionatt
inte nödvändighet,är den reflekterar samhällsstrukturer,atten t exmaktförhållanden och könsroller. den inte existerar på grund denatt avprostituerades egenskaper, på grund samhällsmässigautan av
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fåför och börförhållningssätt, prostitutionens aktörer offerär ett systematt
samhällets hjälp prostitutionens praxis bestämsattsamt avsnarare

1990könsköpare profitörer prostituerade Bechman Jensenoch deän sav
48.

prostitution2.1 Konsekvenser homosexuellav

prostitutionI det danska materialet konstateras homosexuell är stortatt ett
prosituterade:socialt problem på grund negativa konsekvenser för denav

-svårigheter skilja privata personliga sexuella kontakter frånatt
kärlek kärleksliv medkönshandel. anknyta och haatt att ett ensex,

partner,
svårigheter med kärleksupplevelser.samt

självförtroende självförakt.-känslomässig förvirring, osäkerhet, nedsatt och
-ändrad sexuell självbild, skuldkänslor uppskatta med mänattav sex
-utsatthet för förnedrande situationer,
-risk för överförda sjukdomar,sexuellt

zranssexuella-risk för våld och hot våld. Här transvestiter ochärom
Socialpolitisk 1992 20.prostituterade särskilt forlagutsatta s

osynlig deprostitutionen ochDessutom anförs den homosexuella äratt
Socialpolitisk forlag 1992 5.prostituerade får ingen hjälp s

prøsrituerede harInom det danska projektet Socialt arbejde med mandlige
inom projektet, listats. Mångaproblem hos de ynglingar, kontaktats avsom

bostad levnadsförhållanden.de prostituerade har problem med ekonomi, och
bristande förmågaDe har psykosociala problem, bristande vuxenkontakt, att

sociala nätverk. Deknyta till människor, social isolering och bristandean
för våld våldtäkt. har svlrtrisker det gäller och De sättautsätts när att

sexuelltsmittorisk försexuella till kunderna, de har höggränser en
narkotikamissbruköverförbara sjukdomar. Dessutom alkohol ochär

eller någrafrekvent. alla har någotIngen har alla dessa problem, avmen
tillproblem orsakdem Dansk Sygehus Institut 1992 6. Huruvida dessa ärs

inteberoende den,prostitutionen, följder den eller överhuvudtaget tasavav
upp.

tidlängreHøigård Finstad konstaterar i norskt arbete attett man
denfår det. lsig för prostitutionen, desto starkare konsekvenserutsätter

i denallmänhet säljarnamanliga prostitutionen säljarna i änär yngre
25 åri undantagsfallkvinnliga prostitutionen. Bara har män över en

manligatill 25 år. Denmarknad, medan kvinnorna 45 är överprocent
Høigård Finstadprostitutionskarriären således kortare kvinnornasänär

karriär,inleder sin kan1986 296. eftersom deMen männen är närs yngre
förmågaprostitutionen börja tidigare. harskadorna Män större attenav

kvinnor generelltisolera sexuella aktiviteter enskilda händelser, medansom
involverade därmed sårbara,känslomässigt ochärsett menarmermer

ofta blir resultatetförfattarna. personlighetenDen invasion avav som
imotsvarighetinte direktkvinnlig heterosexuell prostitution har således

Finstad 1986 298.manliga homosexuella prostitutionen Høigårdden s

Våld2.1.1 mm

roll-fördelningen detden kvinnliga prostitutionen den vanligasteI närär
offret. manligavåld, våldsutövare och kvinnan I :lengäller äratt mannen

Høigård Finstads Oslo-prostitutionen finner vi inte klara Imönster.samma
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undersökning visas det ovanligt med våld från kunden. däremot detår äratt
betydande kriminalitet från säljarna kunderna, särskilt dåen mot

ynglingarna i kan då rikta sigDe in på presumtivgäng.agerar en
prostitutionskund, med yngling lockbete, för rånat attex en som mannen
Høigård Finstad 1986 280.s

Av Wests London-studie framgår sexuellt våld gatuprostitueradeatt mot
ynglingar den vanligaste våldsformen dessa blivit för Westutsattavar som
1992 113. West påpekar emellertid flesta transaktionernade skeratts utan
våld och hot. West visar framför allt finnsdet viss överlappningatt en
mellan prostitution och kriminalitet för de gatuprostituerade ynglingarna,

inte för övriga prostituerade ynglingar i undersökningen West 1992men s
129. Han hävdar prostitution faktiskt kan hindra del ynglingar frånatt en

begå allvarliga brott. Flera de tidigare brottsbelastadeatt hadeav som var
övergått till leva vad prostitutionen West 1992 129.att av gav s

l Boyers USA-studie konstateras de intervjuade prostituerade ynglingarnaatt
hade omfattande sociala problem och verksamheten hade samband medatt

kriminalitet eller kunde leda till sådan. Boyer visar de intervjuadeannan att
i sin barndom hade varit för våldsbrott och de mindreutsatta attmer var
kriminella, i båda fallen i jämförelse med kontrollgruppen. 1986Boyer s
104.

Boyer delade sina manliga intervjupersoner i homo- och heterosexuellaupp
prostituerade i båda fallen med manliga köpare och det visade sig, att
skillnaderna i kriminalitet mycket starkare mellan homosexuellaegen var
och heterosexuella prostituerade mellan prostituerade totaltän ochgruppen
kontrollgruppen. De heterosexuella prostituerade rapporterade allvarligare
brottslighet Boyer 1986 104. Utsattheten för våldtäkt under livstidens
skiljde sig också starkt åt mellan iIngen kontrollgruppengrupperna.
rapporterade våldtäkt, jämfört med 21 de heterosexuellaprocent av
prostituerade 42och de homosexuella prostituerade Boyer 1989procent av s
171.

I Cates Markleys USA-studie påpekas homosexuelladen prostitutionen äratt
våldsam Bara under projekttiden mördades två kunder manligaen arena. av

prostituerade för finansiell vinning. perioden förekomUnder också helen
del misshandel Cates Markley 1992 697. En orsak till våldsamhetens

fientlighet mellan kund prostituerade,och iblanduppges ävenvara renahatkänslor Caukins Coomhs 1976 446. Cates beskriver hur dens
prostituerade har negativa känslor på grund den kontroll kundenav som
har och kunden har negativa känslor på grund han måste betala förattav
sexuell njutning Cates 1989 151.s

En orsak till våldshändelser kan förhandlingssituationenannan attvara
mellan köpare och säljare i den homosexuella prostitutionen prägladär avdiskretionsbehov. Man vill, där prostitution kriminaliserat, undvikaär bliatt

polisen, eller civil polisman.tagen De prostitueradeatt tav o m ragga upp en
berättarmännen olika strategier för undvika sådant, försökaom att t attex

kyssa den presumtive kunden. Något sådant skulle enligt uppgift polisen
aldrig gå påmed Luckenbill 1984 342. En försiktighetsåtgärd ärs annan
utvecklandet equivocal tvetydigt språk. I ochett med det kanav
missförstånd lätt uppstå, det kan gälla akt, plats där akten ska ske,typ av
priset Missförstånden kan i sin leda till konflikter och våldosv. tur
Luckenbill 1984 343. En ytterligare komplikation iärs att parterna
prostitutionen sällan vänder sig till myndigheter, däribland polis, de blirom
lurade eller för våld för utveckling detta Herekutsatta Berilltema,av se1992.



holländsk i den homosexuellaI studie skildras våldet köparemoten
kprostitutionen. Modellen liknar den norska då det förekommer medgäng s

ochpseudo-prostituerade. lockbeten för kundenDe användsyngsta som
Poelmisshandlar enligt derrånar eller honom. Detta ärgängetresten av van

framstår prostitueradeimitation prostitution. Ynglingamasnarast somen av
prostitutionskontakt,tillfälle oftast för uppnå något änannat tatt enom ges.

bögknackning utpressning Poel 1992 264.eller van derex s

Även våld och utpressning med kundeni tyska studier beskrivs riskerna för
oftaoffer 1979 247f. säljarens homofobi kanPieper Wagner attsom s menar

kundligga bakom våld från heterosexuell säljare homosexuellmot enen
Wagner 1990 45.s

homosexuell prostitution iDahl konstaterar bilden våld inomattm av
vilken lättvisar kunden fysiskt underlägsnaKöpenhamn den parten,som

författarnas intryckoffer för utpressning, överfall. Menblir rån och
prostitueradeinte bilden. funnit också de danskamed den De harstämmer att

248.för 1990 Man konstaterari utsträckning våld Dahlårstor utsatta m s
föravsikten intedock ärär avgöra utsattatt att parterna mestvem av som

delrepektive våldsam. viktiga våld verkarvåld Det ärmest att vara en av
1990 250.förhållandet mellan de två Dahlparterna sm

våldetskildringar länder sexturism kan formulera detl med attman somav
prostitueradeexploatering denpå plan,utövas ett annat genom av

1987från verksamheten Mathewsynglingen beroende inkomstenärsom av
ochofta vänskapsrelation56, hävdas bl prostitutionen attatt ses som ens a

1987 62,för ska vänskapsgåvaMathewsbetalningen ävens sesex ses som en
friprostituerar vilja1993 136. Mathews hävdar också sigAllyn att avs man

fårexploatering. prostituerade judet fråga ömsesidig Denoch äratt om en
får fördel debehov. medan kundenfördel den homosexuelle kundens avav

1987 71hemland Mathewsekonomiska förhållandena i den prostituerades s
13.not

sig berättasprostituerarPrieurs avhanding mexikanska ynglingarl somom
våldkunder. Detmaskerar sig till kvinnor ochhur de somraggar uppom

deför upptäckervissa transvestiterna männenutsätts attav om
Henrikssonvisar enligtprostituerade egentligen inte kvinnor,är

ocksågår på bluffen. Det visarHenriksson 1994 3 de flesta män attatts
prostitutionen kan våldsamvara en arena.

offretkunden oftast detutredningens material framgår närAv äreget att
manligahandlingar i eller denförekommer våld eller andra kriminella runt

prostitutionen. 4
HivAIDS2.1.2

för hiv-i prostitutionen. den homosexuella, riskenEtt problemen ärävenav
Göteborg, norsk undersökning cchsmitta. Ett svenskt projekt i ett paren

syfteprostitution har uttalatdanska projekt manlig homosexuellrör somsom
1993Nordin 1992a förebygga hiv-smitta Borelius Pro-senteretblatt s

SygehusInstitut 1992 4.1990 25, 1992 25, DanskDahl Usynlighed ss m s s
prostitution hiv.problematiken homosexualitet utan ochFör seom

1994Henriksson a.

så tnedan utvecklas, inte givet kallad osäkerSom kommer detår attatt sex
tillfälligakondom tillämpas i högre grad vid sexuella kontakter,utanex
aktivitet mellandäribland prositutionskontakter. vid sexuellän parter som
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levt i relation 1988 kapitel Manliglängre tid Prieur 110.en en s se
homosexualitet. Göteborgsundersökningen finnsAv framgår dock detatt
köpare användaberedda betala den prostituerade för slippaär att attsom mer
kondom 1991Borelius Nordin 22. Se Dahl 1990 298.ävens m s

Dahl kapitel frågan de homosexuella prostituerade ochägnar ettm om
hivAIDS 1990Dahl 2710. utveckling Hera deEn intressant är attm s av
intervjuade prostituerade har övergått från lösa till fasta kunder i samband
med epidemin och rädslan för smitta 1990 275, 276, 296.Dahl sm
Det säkert ha fasta kunder, vilket kan ha fleramedattanses som mera sex
förklaringar:

därmed sig för färre hiv-positiva kunderutsätteratt attman menar man-och på detta skyddar sig bättre,sättet
i högre grad kan lita till fasta kunder inte smittade ochäratt att attman ens-de inte osäker med andra Dahl 1990 296. bör riskHärutövar sex m s en

uppmärksammas. Om prostitutionen omskrivs till kärleksförhâllande kanett
det innebära fara för smittfarlig 18.sexpraxis Pro-senteret 1993en mer s

Om det så osäker oftareär praktiseras med eller fleraatt sex en person som
känner och har kärleksrelation till, främlingar, talar dettamedänman en

för riskmedvetandet kan har med okända medatt större när änvara man sex
kända Det materialmän. Dahl baserar på består intervjuerrapportenm av
med 30 manliga prostituerade. 26Av dessa hiv-testade mellan och 20är en
gånger och hiv-positiva Dahl 1990 282. understryksär Det attsex m s
materialet för litet för representativt för samtliga homosexuellaär att vara
prostituterade. Både Dahls danska studie undersökningenoch den norska iav
Pro-senterets regi framgår del i prostitutionen kanmänatt tror atten man

smittad Dahl 1990är 287 och Pro-senteret 1993 17.se somvem m s s

I amerikansk studie redovisas ökning antaleten en av annonser om
prostitution sedan AIDS-epidemin brutit författarenDetta tyder enligt påut.

just prostitutionen gäller call-men ökat Waldorf 1993har markantatt som s
113. Av studie framgår också andel urvalet manligastörresamma att en av
prostituerade verkar call-men, jämfört med det tillurval hördesom som som

hustlers som oftast direktkontakt med kunderna på bargruppen tar gata, o
dyl, hiv-smittade. Nästan 23 call-men-gruppen hiv-var procent av var
positiva jämfört med drygt tio den andra Enprocent av gruppen. av
anledningarna till högreden andelen smittade call-men kan deattvara
generellt äldreär ynglingama i hustler-gruppen.än De har medsett andra
ord haft längre exponeringstid för smittan. identifieradeDe sig oftareen som
homosexuella och hade deltagit i analsex oftare den andraän gruppen
Waldorf 1993 123. Waldorf refererar italiensk undersökning därävens en
hiv-smitta undersökts i olika urval: manliga homosexuella prostituerade,tre
manliga homosexuella prostitutionskontakter och intravenösautan
narkomaner. Andelarna hiv-positiva då 11, 17 respektive 49 procentvar
Waldorf 1993 111 Tirellis undersökning 1988.s om

l Earls Davids kanadensiska studie fokuseras inte specifikt på hivAIDS,
vid jämförelse mellan prostituerade och kontrollgruppenmen mängruppen

framkom, de markanta skillnaderna gällde huruvidaatt mesten av personen
haft venerisk sjukdom. 42 de prostituerade hade haftmännenprocent av
sådan sjukdom jämfört med 14,6 dem ingick iprocent av som
kontrollgruppen Earls David 1989 405.s

l thailändsk så kallad Gay guide, riktar sig till manliga homosexuellaen som
turister, refereras nyligen gjord undersökning visade mellanen attsom enoch drygt manliga sk sexworkers smittade hiv.tre Denprocent av var avhögsta andelen fanns i Pattaya. Genomsnittet 2,33 smittade. Enprocentvar
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motsvarande studie bland kvinnliga sexworkers visade andelar som var
dubbelt så höga Allyn 1993 145. En anledningarna till detta skulles av
kunna påbarägama gayställena informeradeväl AIDS ochärattvara om
sprider informationen vidare. Det har påpekats barägare får kondomeratt
gratis myndigheterna. de i många fall inte vidare tilldessaattav men ger
sina bar-boys, låter dem betala för gratiskondomerna, vilket knappastutan
underlättar skyddsbeteendet. Ynglingarna hiv-testas tredje månad Westvar
1992 322.s

För kunna på frågan manlig homosexuell prostitutionatt är ettsvara om
problem måste:

frågan preciseras problem för vem För samhället, för köparen. föra. -säljaren, för homosexuella utanför prostitutionengrupper av
fråganb. gälla preciserad form prostitution. litteraturstudienAv ochen av

undersökningen framgår det finns flera olika manligatt typer av
prostitution. En del gatuprostitutionen. präglas misär, missbruktyper. t ex av
och misshandel. Andra former, massageprostitutionen. liknart ex mer en
yrkesverksamhet. Problembildema inte fördesamma alla former.är

Med utgångspunkt från den synliga manligade prostitu-mest av
tionsformerna, gatuprostitutionen. kan följande problem tänkas följa av
könshandeln.

För samhället prostitutionen problem ideologirådande sigär motsätterett om
handelsvara. Om kriminalitet och andra sociala problem följer isex som en

könshandelns kölvatten också detta samhällsproblem.är ett
För köparen kan prostitutionsmiljöema farliga vad gäller risker attvara

för olika slags kriminalitet, risker hiv-smittautsättas för ochutsättasatt
risker utveckla negativ självbild.att en
För säljaren prostitutionsverksamhetenkan förnedbrytandevara
självbilden, för sexlivet. kärlekslivet föroch det sociala livet. Ocksi honom
finns det risker för våld, brottslighet och sjukdomar.annan
För homosexuella utanför prostitutionen formkan dennagrupper av av
homosexuella akter. innebära efterproblem strävar attom man
homosexualitet bliska jämställd samlevnadsform till hezerosexualiteten.en
Prostitutionen framstår då gammalmodig form homosexuelltsom en ax
beteende, form rom liknar Nilssonshordom äktenskapänen mer
terminologi, 1993 10s



3 Manlig homosexualitet

Som bakgrund till nästkommande kapitel manlig homosexuellen om
prostitution först kortfattad frågeställningar,beskrivning någrages en av

för förståelsenkan relevans prostitutionsdynamiken.som vara av av

3.1 Inledning

I internationell jämförelse forskning homosexualitet eftersattären om en
idisciplin Sverige. Vid Socialstyrelsen år 1989 symposiumanordnatett av om

forskninghomosexuell detta och pekade på vikten itogs attmanupp av
framtiden få någon vetenskaplig instans, kontinuerligt kan följasom upp
den allt rikhaltiga. och samtidigt alltmer vetenskapligt tungviktigamer
litteraturen homosexualitet och nåraliggande områden Söderströmom
1989. Som jämförelse kan finnsdet i Holland två universitet mednämnas att

för tvärvetenskaplig forskning homo- och bisexualitet SOUcentra om
1993:98 10.s

För närvarande pågår sammanställning och analys forskningen av om
homosexualitet. Denna undersökning finansierad Folkhälsoinstitutetär av
arbetet utförs Göran Söderström och beräknas bli publicerat 1995underav
på Carlssons förlag. Folkhälsoinstitutet finansierar också undersökningen

våld homosexuella. så kallade Crimes arbetet utförsHate Eva Tibymotom av
och beräknas bli publicerat i slutet 1995. Från ha varitatt ettav
forskningsämne, homosexualitet med orsaksforskningk och patologiskas
beskrivningar den avvikande homosexuelle. har utvecklats ochämnetav
delats in i underämnen inom samhällsvetenskapen bl innehållersom a
sexuella beteendeförändringar med anledning hiv-smittan, våld mellanav
homosexuella kvinnor respektive parbildning,män, familjebildning.
levnadsstilar, gay-rörelsen organisation. homosexuella och handikapp,som
homosexuella och droger osv.

3.2 Förtryck homosexuellamot

För utförlig beskrivning förtryck homosexuella kan hänvisas till Mcmotom
Cubbins Homøsexförtryckets historiska olikadärrötter tre teman tas upp:

homosexualitetens historia från primitiva samhällen till dagens
västerländska industrisamhälle 2. könsrollemas historia under tidsamma
och klassamhällets framväxt.

Vidare hänvisas Fångarnakan till Hegers med triangel, vilket syftar pårosa
den märkning med olikfärgade trianglar gjordes i de tyskasom
koncentrationslägren under andra världskriget. Färgen förrödtvar ex
politiska fångar föroch homosexuella. Judama hade den gula sjärnanrosa
se Silverstolpe 1984 127.även s

Förtryck homosexuella i form enskildas eller hot ochmot av gruppers
våldsbrott inklusive mord har sedan 80-talet ibland rubricerats Hatesom
Crimes Begreppet används brott påäven grund derasmotom personer av

religion eller etniska begåsBrotten oftaras, ursprung. av grupper av
ynglingar, eller mindre organiserade och avsedda dels skadaär attmer
offret, förnedradels eller skrämma hela människor Herekatt grupper av
Berrill 1992 xiii.s



I Sverige har våldet homosexuella både kvinnor och mänmot
uppmärksammats Riksförbundet för sexuellt likaberättigande RFSL. Ettav

medlemstidningen Kom Ut våld homosexuellaägnas tematnummer av mot
Kom 192.Ut Av införPM med justitieministem 931011 framgårmöteett att
våldsbrotten homosexuella och RFSL-lokaler varit mångamot attentaten mot

i flera falloch organiserade RFSL PM den oktober 1993. RFSL:s11 förslag
till justitieminsitem bl regeringen i sitt förslag straffskärpningattvar a om
vid brott med rasistiska motiv uttryckligen borde inkludera brott påäven
grund hat homosexuella. Så skedde ej. Justitieutskottet påpekademotav
emellertid straffskärpningsbestämmelsen inte endast inbegriper deatt

omfattas skyddet i bestämmelsen hets folkgrupp.motgrupper som av
Aven andra diskriminerande motiv hudfärg, kanän utgöraras, mm
grund för tillämpning straffskärpningsbestämmeIsen. sådantEttav

kanmotiv diskriminering någon på grund dennes sexuellavara av av
läggning 199394 13JuU 14.s

Fram till 1970-80-talet präglades homosexforskningenmerparten av av en
orsaksorientering SOU 1993:98 9 med framlyftning det sjukliga,s av

och neurotiska. Hur blev individen X homosexuell och varförperversa
Undermeningen hittar orsak till homosexualitet kan ocksåattvar om man en
åtgärder vidtas för bota den homosexuelle. Tilläggas kanatt att
homosexualitet avkriminaliserades 1944 och Socialstyrelsen år 1978att
avlägsnade homosexualitet sjukdomsklassificeringen.ur

Ett exempel på orsaksforskningen inte längre den allenarådandeär utgöratt
Karin Lützens The Magic Moment gäller homosexuella kvinnor.tes om som
Resonemanget har applicerats på homosexuella Henriksson 1994aäven män

13. Kvinnor blir lesbiska för fårde betydelsefull upplevelse göratts en som
det meningsfullt leva lesbiskt. Om de samtidigt befinner sig i tid ochatt en en
kultur har utvecklat kategorin homosexualitet ligger det till handsnärasom

den till sig. Mer mytiskt eller dramatiskt behöver det inteatt ta vara, menar
Lützen Lützen 1989 30.s

3.3 Olika homosexuellatyper av

En skillnad mellan äldre och forskning homosexualitet utgörnyare om
distinktionen mellan olika homosexuella. Det tydligtärgrupper av numera

det inte finns homosexuell mångfald med olikaatt typ. utanen en grupper
livsstilar, värderingar och Bolin 1993 19808155, Weeks 115.normer s s

En indelning i olika homosexuella enligt Henriksson:män ärtypergrov av

latinamerikanskaDen hårt könsroller, penetrerandedär mänstyrssom av-inte homosexuella de har endastmed Det deäven män. ärses som om sex
sexuellt mottagande homosexuella. Förmännen närmaresom ses som
beskrivning denna homosexualitet. Male Homosexuality intypav av se
Central and South 1987.America Murray

Den grekiska modellen har tonårspojkar.är medmänvuxna som sex-
modernaDen västerländska homosexuella åldersjämlikärmannen en mer- där den homosexuella identiteten spelar roll. Inom denman stor senare

kulturen används begreppet bög, vilket ska uppfattas uttryckettsom som
vedertaget inom homosexuellaär även SOU 1993:93 51 sid 13.ochgrupper s



ihomosexualitetSofer sitt arbeteSchmitt och 1992 använder i om
homosexualitetbenämningenländer citationstecken kringmuslimska

utbredda homo-Sofer föranlett denSehmitt och 1992 ix bl a. Detta är avs
homosexuellmuslimska länder definieraserotiska kulturen. I en man som
penetrerandei sexualakten. Denhar den mottagande rollenendast hanom

1992 28, vilketde Martinosamlag inte homosexuelli analaparten sses som
Sexualizy andantologinlikställas med den latinamerikanska modellen. Ikan

sexuellbeskrivs ocksåErøzicism Males in Møslem SøcietiesAmong samvaro
homosexuella deynglingar betraktasmellan och utövarnamän utan att som

den1992 jämställas medMartino 26, 1992 85. DettaJansscn är närmast atts s
grekiska modellen.

definieraockså svårigheternaGay-guide till Thailand kommenterasl att
oprecist både ihomosexualitet och påpekas begreppet gaydär äratt

Västvärlden och i Thailand Allyn 1993 121.s

oftauppskattning homosexuella i befokningen används,En andelen somav
ungefär 10och baserar sig på Kinseys ärrön. procentatt avsom

Homosexutredningen dennabefokningen homosexuell.är resonerar om
något lägre demandel, den kan äratt sommen menar om man avservara

38. homosexuellauteslutande homosexuella SOU 1984:63 Andelen män soms
de homosexuella. tordemed sin läggning. dvs går medär öppna ärut att vara

tämligen liten.

3.4 Möten och risker

I homosexlitteraturen finner stundom distinktionen mellan ochöppetman
dolt homosexuella dolt homosexuelle kontakter harDenmän. mannens

1978,beskrivits snabba. ordlösa och med främlingar Delph ävensom se
Bolin 1993 60. anledningarna till detta kan rädslan bliEn atts av vara
identifierad befogad underhomosexuell. En rädsla änsom som mervar

då för samhällets, ochperioder homosexuella idagänutsattavar mer
intepolisens, hot och då behövde utvecka kommunikationssättett somman

kunde uppfattas oinvigda vidare Henriksson 1994a 5. Huruvida doltseav s
homosexuella för våldsbrott homosexuellamän är än mänöppetutsattamer

inte klarlagt. flera förDet kan dock finnas risksituationer den doltär
homosexuelle, det i hans livsföring ingår söka sexuella kontakter medattom
andra okända i parker, pissoirer Det bör dock uppmärksammasmän attmm.
inte endast dolt homosexuella söker kontakter på sådana ställenmän
Henriksson l994a.

Det påpekatshar det krävs kulturell kompetens för delta iatt atten
kommunikationen på sk erotiska för homosexuella Henrikssonmänoaser
1994 5. Av detta följer också viss forskaren,det krävs kompetensatta s aven
polisen eller socialtjänstemannen för kunna vad det hon elleravgöra, äratt
han observerar. Framförallt gäller frågeställningendet huruvida det är ett
vanligt kontakttagande mellan homosexuella eller det frågamän ärom om

prostitutionskontakt.en

bögknackning rånaFenomenet att slå och gärningsman-ner en man som
nenmännen identifierar bög har lång tradition, anledning tillEnsom
överfall bögar kan vetskapen eller hos gärningsmanenmot tron attvara

inte kommerhögen motstånd eller anmäla påbrottet grundgöraatt av
skamkänslor för sin läggning Doll, Pinto Wilson 1991 Herek Berrillsamt
1992.
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Några3.4.1 skillnader mellan homo- och heterosexuellas
kvinnorsrespektive sexualitetoch mäns

Flera studier visar skillnader i sexualitetsfrekvens inte går mellanatt
heterosexuella SOUoch homosexuella mellan kvinnor och mänutanpar par.
1993:98 56. Se 1981 497 SOU 1981:71 88. NågraBorgäven samts m s s av
förklaringama ochkan ha lättare skilja mellan sexualitetär mänatt att
emotionellt lättillgängliga miljöer för tillfälligtsamt attengagemang sex
finns för homosexuella SOU 1993:98 Se 1988 386.55. Prieurmän även ss

En skillnad kvinnors monogami.mellan och sexualitet gällermänsannan
Henriksson redovisar studier 66% tillfrågade manligavisar deattsom av
homosexuella förhåller sig icke-monogamt under två första årendeparen av
relationen. Motsvarande andelar för kvinnliga homosexuella 15de ärparen

och för heterosexuella 13-15 SOU 1993:98 64.procent procent.par s

Hiv AIDS3.4.2 och

Ett skandinaviska undersökningar homosexuella sexualitet gårmänspar om
på djupet för villkoren för vinnabeskriva för den, framför alltatt attmen

1988,insikt varför riskbeteenden fortfarande tillämpas Prieuren om
Henriksson 1992. Undersökningar förehomosexuella sexualvanormänsom
och under AIDS-epidemin visar förändrat sina ochmånga haratt vanor
tillämpar säkrare Prieur exemplifierar detta hon återgernärsex. gay-
tidningen Killens gyllene sexregler från 1978 Prieur 1988 57. EttTio pars
exempel är

Experimentera Lek regler. konventionerna.Brytutan mot
fräck,Var oanständig, snuskig och vällustigvar

forTio år 10 helsevettreglerbroschyr Oslo Helseråd,utgavssenare en av
reglerna sikte påhar med menn. Majoriteten de tarmenn som sex av

låta till 1978 årsbli, ha kontroll. På många sättatt samt att motsatsansvar, en
regler Prieur 1988 58.s

Samhällets inställning till och föreställningar homosexualitet kan ha ettom
starkt samband riskbeteenden. Om finns förakt för homosexuella imed det ett
samhället sexualitetenkan detta leda till självförakt och förakt för den egna
hos den homosexuelle. kan i sin leda till urskiljande sexualitetenDetta tur av
från sexualitet intejaget, vilket kan resultera iresten typav av somen

Prieur 1988i samhället. Och föraktet för homosexuella fortsätteraccepteras
166.s

praktiserasMedvetenheten smittorisker har medfört försiktighet somom en
särskilt okända i fall med okändadet gäller med och vissanär män sexsex

AIDSpå vissa pissoirer 1988 har tvingatplatser. Prieur 153.män t sex
ocksåhomosexuella ha medförtpraktisera säkrare och detta kanmän att sex

nedgång antalet har påpekats antalDet dock störreatt ettpartners.en
inte medföra väsentligabehöver risk för smitta, detstörre ärpartners

huruvida praktiserar säkrare eller inte Henriksson 1994a 3. Detman sex s
fleraenligt studier troligare längre relation destoär att en varar, mer

från 1993:98övergår säkrare till osäker SOU 63; Henrikssonman sex sex s
1994a 10, Prieur 1988 110, Dahl, 1990 305.Jensens s m s

I Prieurs Kjasrlighet mellom aidsensi tidrapport presenterasmenn
intervjuer sexualvanor 64 homosexuella Författaren harmed män.om
särskilt riktat in frågorna på hiv-smitta. Införriskbeteende avseende
urvalsproeessen valde författaren mellan rekrytera från medlems-att
organisationer, kontakttelefon eller fråga på gay-ställen.mänattgenom
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Hon valde det sistnämnda och hon inte har intervjuat denpoängterar att
genomsnittlige homosexuelle mannen. Avsikten intervjua sexuelltattvar
aktiva deoch kunde förmodas frekventera urvalsställena i hög gradmän
Prieur 1988 19.s

Prieur behandlar den sk pissoirkulturen varmed homosexuellamänsavses
akter i offentliga undanskymda miljöer och ifrågasätter kulturenmen om
enbart utvecklad från förtryck homosexuella, dåär de tvingades sökamot
kontakter på pissoirer, parker och andra undanskymda Prieur 1988ställen s
46 Chauncey 1994. Prieurs intervjupersoner berättaräven önskanse om

rakt på sak, tystnaden se Delph 1978 ochävenom sex om om
anonymiteten råder på kontaktplatser för homosexuella män.som
Ingredienser för utomstående kan likna iagerandet densom en- -heterosexuella prostitutionen. Vilket också kan förklara uppgifteratt om
förekomst och frekvens homosexuell prostitution kan variera stort,av
beroende på kunskapen den homosexuella kulturen hos betraktaren se tom

SOU 1981:71 92, Borelius Nordin 1991 6. Av intresse för Prieursex s s
undersökning påpekats beteenden förär undvika smittorisk förattsom ovan
hiv. Kondomanvändning här viktig fråga.är Att inte säden ita emoten

kan uppfattas budskap bristande hängivenhet,ettmunnen som om menar
Prieur se Henriksson 1994aäven 15. Prieur påpekar i denatts man

sexualiteten främst kommunicerar med sin fantasi, medananonyma egen
i relation har kommunikationtätare med den andre Prieurman en sex som

1988 108. Det tidigare påpekats inteär nödvändigtvis has som tryggare att
i fasta förhållanden. Det kan lättare begränsa den sexuellasex attvara

utlevelsen tillfälligmed med kjaeresten Prieur 1988 110.änpartneren s
Prieurs undersökning visade de bögar hade riskfyllt dvsatt mestsom sex.

sig för smittorisk för hiv, skiljdestörst sig markant frånutsatte andra bögar
i några avseenden. Bögama med riskbeteende oftare dolt homosexuella,var
hade oftare efter alkoholbruk och hade oftare haft fler änsex tusen
sexualpartners. jämförelseI med bögar inte uppvisade riskbeteendeettsom
hade de sociala nätverk, sällan förhållanden översvagare varat ettmer som
år, de sällan testade för hiv och sällan de medlemmar ivar mer mer var
någon homosexuell organisation Prieur 1988 67.s
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4 Homosexuell prostitution

Då det för närvarande inte finns någon aktuell svensk litteratur på området,
i detta kapitel primärt utländsk forskning homosexuellpresenteras om

prostitution. börDet observeras omfattningen och möjligen ocksåatt av,
innehållet den manliga troligen skiljerhomosexuella prostitutionen sig
vid jämförelse mellan Sverige USA.och Eventuella slutsatserten omex
svenska förhållanden utifrån internationell forskning påpekatsbör, som
tidigare, med försiktighet. gäller ochNär det däremot danska norskagöras
erfarenheter på området, finns det anledning förhållandena äratt tro att

likartade de svenska.mer

Presentationen bygger på dels genomgång dussintal arbetenstörreetten av
homosexuell prostitution utgivits 70-talet. delssedan slutetom som enav

genomgång påresultatet från artikelsökning i Sociofile maleav en
prostitution och homosexual prostitution, 20-tal artiklar. ska inteDettaett
uppfattas uttömmande litteraturgenomgång utansom en snarare som en
exemplifierande. Syftet har varit få bredd bl redovisaatt atten a genom
omständigheter från flera olika länder och kulturer.

4.1 Historisk utveckling

Temat homosexuell prostitution förekommer olika former i historiski
litteratur. Ett exempel of Samurai, Thousand ofThe Love the Aär years
Japanese Homøsexualiry 1989. The DelightWatanbe Junichi Ett ärannat
of Hearts. Or innehållerWhat You Will Not Find Any Book, blin asom

1988.interesting stories hustlers al Tifashiconcerning young

Chaunceys Gay prostitution.I New York behandlas bl ahomosexuell Bokens
huvudtema manlig homosexualitet 1890-1940 deltemai New York ochär ärett

osynliggörande för efterdet den manliga homosexuella kulturen utsattessom
andra världskriget.

traditionella males andDen uppdelningen mellan homosexuella imän
förklarasfairies dvs manlig respektive kvinnlig beskrivs ochrollen en

bl med de med fairies kunde ha dettahade sexuelltmän samröreatta som
riskera stigmatiseras sin normala mäneller förloraattutan att status som

Chauncey 1994 6. de manligaVid sekelskiftet hörde majoritetens a
prostituerade till Författarenfairies sålde till män.gruppen som sex
påpekar homosexuellaköparna oftast inte identifierade sigatt som
Chauncey 1994 67.s

grundPå del heterosexuella påköpte mänmäntemat att aven sex av
kvinnobrist Chauncey mellan italienska och judiskakontrastentar upp
immigranter och deras i gripanden för homosexualrespektive inblandning
disorderly conduct vilket inte alltid behövde innebära prostitution.
Italienama hade gripandendubbelt så hög andel jämfört demeden av

immigrantemajudiska två ungefär likade numerärttrots att grupperna var
Chauncey 1994 72. En förklaringama till detta kan ha varit olikastora s av

sexuella kulturer från respektive hemlandkultur. ha varitEn kanannan
brist på kvinnor i den italienska Medan den judiskastörre gruppen.

immigrantgruppen bestodtämligen jämnt könsfördelad, italienskadenvar
80 åldrarna 1994 73 f.i 14-40 år Chaunceymänprocentcaav s
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manligmed depressionen 30talet utveckladesl och på typny aven
frånprostituerad, the fråga ynglingar ellerHustler. Det ofta mänomvar

den amerikanska landsbygden, arbetslösa och icke-homosexuella. Mannen
drevs prostitutionen fattigdom Chauncey 1994 192.till arbetslöshet ochav s

Chauncy beskriver aggressiva ochdessa prostituerade männya som
feminina fairies.maskulina. handeln och tvingade bort deDe övertog mer

Han också polisskildrar bristen på privacy orsakerna till ochattsom en av
andra myndigheter har förväxlat homosexualitet och homosexuell
prostitution. Runt sekelskiftet fanns i New York flera mötesplatser och
många Myndighetsaktivitetersmåhotell hyrde till imänutsom rum par.

emellertid påstoppade dessa möjligheter och drev de homosexuellaut gator,
mindre l70f, 184f.och offentliga platser Chauncey 1994 158öppnatorg s

På grund faran bli arresterad antingen för homosexuell anstötlighetattav
eller homosexuell prostitution utvecklades strategier för förhandlingar

emellan. förståeligaMan utvecklade koder inte ellermännen t ex som var
skönjbara för andra i inågon subkulturen. Detta komän mänens annan

litteraturen kallas för sinne jämför Equivocal language,sjätteatt ett
Luckenbill 1984 343 Chauncey 1994 188.och 348,s s

En de mötesplatser för homosexuella författaren theärmän tarav som upp
Baths. Han dessa homosexuella mötesplatser därattmenar var
prostitutionen hade valdigt blygsam plats, den alls förekom. Enom aven
orsakerna till frånvaron prostitution på kan ha varitbadenav
entréavgiften, kan det svårt ordna finanserna påatt atten annan vara var
plats, helt enkelt ipå grund frånvaron kläder förvaraattav pengarav
Chauncey 1994 229. Att prostitution inte förekom på baden berodde enligts
författaren huvudsakligen på intresserade medgästernaatt var mer av sex
andra prostituerade och Chauncey 1994 220.män än handel medav sex s

Historiska skildringar homosexuell prostitution i Sverige gäller blandav
såden kallade soidatprostitutionen. Beskrivningarna denna formannat av

prostitution likartade både från Sverige Hell 1981, Parikas 199495,ärav
Henriksson l994b 3 och Söderström Jersild 1953[k0mmande] och Danmarks

95 f Tyskland Oswald 1906 och 1991. artikel 20- och 30-Hells rörsamts
Stockholm,talets Parikas tilltidsperioden slutet 1800-talet 1965rörmanus av

och Oswald beskriver Männiiche Prostitution Kaiserlich Berlin.im
Gemensamt för dessa arbeten skildringarna signalersoldatensär av om
manlighet, renhet och anonymitet, kunde förattraherande andrasom vara

Vidare skildras soldatensmän, behov kassaförstärkning, civilt sällskapav
eller sexuella för sig eller i kombination.partners, var

I sin kommande bok Stockholms soldatens hemliga beskriver Parikasliv
den prostitution försiggick i Stockholm från slutet 1800-talet fram tillsom av
1965 då soldater sålde till För studien har utdrag bokenmän. ettsex ur
erhållits och författaren har intcrvjuats. Parikas material består bl a av
intervjuer med tio informanter, två djupintervjuer med själva såltmän som

Östermalm.sig och intervjuer med köpare. Platsen för prostitutionensex var
Både kavalleriet, artilleriet flottanoch hade sina kasemer delarnai östra av
staden. Kontakterna skedde i parker och på Stråken framför alltgator. var
Valhallavägen se Hell 1981även och området Engclbrektsplan.runt

säljarna soldater, ofta landsortsynglingar med heterosexuell identitet. Devar
soldater verkligen homosexuella vågade, enligt Parikas intervjuer,som var
inte visa det eller prostituera sig med köpare. Köparnamän som var
homosexuella litet äldre män.
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hade behovIntervjuerna i Parikas studie visar soldaterna attatt pengar,av
vältränaderenliga,synliga uniformer och de attraktiva.de i sina attvar var

få komma ochandra kontakter,och avlusade. Vidare hade de behov utattav
cafeér dyl.sedda påhem någon värnpliktiga illakanske till gäster ovar

säljare.varitinformanterna,En brud fick inteju somresonerar en avman
förattraktivavältrimmade soldaternaHan också deatt varunga,menar

Ochinforrnanten: du ju,Och inblandningenbögama. den säger vetom egna
kdt,åldern, och det dom.grabb i den han ju vissteären

samtidigtpågick. Detinformanten kände befälen till vadEnligt som var
så vildhavre och illabehövdetyst pojkarna sin sett,accepterat -- kåren. Informantenskadas för helaeftersom det sociala anseendet kunde

fickräcka med bögamaOfta kunde detberättar det inte enbart attatt var sex.
titta på litet.taen,

på för dom tyckte detñck det ändanFast vissa igöra attatt varen,
så handladeskönt, eller lite olika där. Det juDet omsuga. var

hadeegentligen. det känslomässigaprostitution Men att ge,man
det kontakt.var

från soldat tiil soldat.inkomstmöjligheten spredsKännedomen den härom
[nlormantenkände bög.Oftast hängde med någon kompis som enman

våld och trakasserier.berättar också brott,om
bögrån med.rån, planerade till och DetOch det helvete, var envar

iättpåverkad. Och detpå... jugick med ganska varvarsom som
den skadå gick ihop ochflera styckenDetorganiserat. attsamanvar

både då då.ochifrån allt. händeknacka och han Det jagvi vetta

anmäldes,också våldet mycket sällanfd säljaren berättarDen att
åka till sjzkhus. Junågot dom fickriktigt otäckt,om det händeinte om

desto fick han det.han värreensammare var,

60.talet.i mittenlånga traditioner upphördeprostitutionsforrn medDenna av
förändringen:faktorer påverkadeParikas pekar på några som

inte längrevilket soldaternauniformstvånget slopades innebar att var-synliga på sätt,samma
hade någotvilket betydde soldaternadagpenningen höjdes att mer pengar- sig med,röraatt

åkaen del soldaterdetta kundenattperrnission infördes och i och med- 1994, manusutkast.Parikashem över natten

homofiljakten,svenska skl950-talet denskildringar frånFlera rör
på och dess50-taletskådespel Göteborgdäribland Homofiljakten iett- beskrivs förändring1983. I AnderssonsAnderssonintressenter rapport en

homosexuella tillfrån femininahomosexuellabilden den mannen,av av
1993samhällsparasiter Anderssonsexualfixeradeinbitna brottslingar och s

homofiljakten. Media ochtill6. Författaren beskriver bakgrundsfaktorerna
pojkprostitutionökandeomfattande ochmyndigheter utgick från att en

åtgärdervarförintressantaförekom. Författaren det är motattmenar
anledning skulletidpunkt. Enpojkprostitutionen just vid dennavidtogs

orolig förungdomar företeelse.kunna att man varvar en nyvara gruppen
avkrimi-Homosexualitetensmoralbildning.uppväxande släktetsdet

10.Inledning och19931944 också ha spelat roll Anderssonnalisering kan s

också samhälletsbehandlasbögförtrycket blomstradeI Barauppsatsen
varmed avsågs sexuellhomosexualiteten,den sk kriminellaåtgärder mot

Uppsatsen1983 l71.under 18 år Petterssonkontakt med ungdom s
avkriminaliseringenblinnehåller historisk tillbakablick över avaen

ochpå homosexuellahomosexualitet 1944 myndigheternassamt syn
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homosexuella prostituerade. skildras sk homosex-Detta antalettgenom
affärer, där de kända Kejne- respektive Haijbyaffärerna Seärmest t ex
Lennerhed 1994, kapitel 3.

arbetePetterssons avslutas med slutsatsen det inte fanns någotatt
faktaunderlag för talet pojkprostitutionen 1983hade ökat Petterssonattom s
170. Författaren pekar på det kom handla homosexualitet änatt attmer om
frågan vad det drar i prostitutionen. Författarenungdomenär utom som
utesluter inte heller det kan ha funnits andra sakligaänatt rent argument
bakom myndigheternas agerande, nämligen strategier fåatt
personalförstärkning till polis och barnavårdsnämnd Pettersson 171, dvss

kallade rollintressen.så

opubliceradl behandlas den manliga homosexuella kulturen iuppsatsen
Göteborg under decennierna kring andra världskriget Nilsson 1993. l

diskuterasarbetet kopplingen mellan homosexualitet och homosexuelläven
prostitution. skDen ute-kulturen bland homosexuella beskrivs ochmän
förklaras bl med bostadssituationen och homosexförtrycket. Ensamma mäna

siststod i bostadskön och sin homosexualitet iutövaatt ett
inackorderingsrum kunde få otrevliga följer. Den sk pissoir-kulturen
beskrivs också. Det manliga homosexuella rummet på i parker ochgatan.
pissoirer som på den tiden ofta gemensamhetsinrättningar,sk dvs medvar

förplats flera på gång började enligt Nilsson hotas på SO-talet.män en
Staden började riva flermanspissoirerna för dem medersättaatt
enmanspissoirer Nilsson 1993 avslutande kommentarer 2.s

Andra praktiska. situationellt inriktade åtgärder vidtogs för få bortattsom
homosexuella respektive prostitutionen avlägsna ellermän klippaattvar

buskagen i de parker där installeramännen bättremöttesner samt att
belysning på de aktuella mötesplatsema. Det homosexuella hotadesrummet
efterhand också andra narkomaner och deras knarkhandel.texav grupper.

Idag kan till skillnad för några decennier sedan, leva homosexuelltman, ett
liv hemma Nilsson 1993 3. Författaren konstaterar det manligaatts
homosexuella tyngdpunkt har flyttats från stadens offentlighet tillrummets
privata och halvprivata Huruvida detta gäller föräven denrum.
homosexuella prostitutionen oklart. Nilsson beskriver också hurär den
homosexuella identiteten kom ändras efter mitten 50-talet. effektEnatt av av

frångick uppdelning i kvinnligt manligtatt och i deman mer en
homosexuella rollerna heterosexuella inte attraheradesmänattvar av
homosexuella prostituerade Dessutom ökademän. den materialla
levnadsstandarden. så de sökte prostitutionskontaktermän medatt mänsom

substitut för kvinnor fick råd uppsöka kvinnliga prostituerade isom att
stället Nilsson 1993 10.s

Nilsson utvecklingen homosexualiteten har ändrats frånattmenar av att
kopia hordom till bli kopia äktenskapet Nilsson 1993vara atten av en av s

10. Som effekt detta har prostitutionen, ideologiskt ocheller faktiskten av
mindre betydelse i den homosexuella vårlden.en

4.1.1 Kopplingen homosexualitet och homosexuell prostitution

Frågan huruvida den manlige prostituerade säljer till andraom mänsom sex
homosexuellt identifierad har sysselsattär forskarna på dettamerparten av

fält.
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homosexuellt8550 ochvariationen så mellanAtt procentär stor som
olikaförklaras1989 137 kanidentifierade prostituerade Coleman attavs

prostitution.homosexuellstuderat olikaforskare har typer av

blandutlevelseför sexuellvanlig formkulturer prostitutionI vissa är en
homosexuellmedansäljareköpare ellerhomosexuella, antingenmanliga som

marginellganskavästeuropeiska kulturenprostitution inom den ärnumera
manusutkast.Söderström,

Sexuell identitet4.1.2

orienteringsexuellrelaterad tillprostitution oftamanligTypen ärav
prostitueradestill denanledning1989 137. kanColeman Detta attvara ens

andelarTendensen vad gällerintresse.identitet så starktsexuella har rönt
uppvisar färrestudiertidigareprostitueradehomosexuella manliga är att

1989Davidstudier Earlshomosexuella prostitueradeandelar än ssenare
416.

påpekasynglingar i Londongatuprostitueradestudie 50engelskaI Wests av
misstro.med vissbetraktassexuell identitet kanpå fråganjustatt svaren om

macho ochmycketynglingardet gällde deSärskilt när somvarsom
1992 32.inställning Westuttryckte anti-gay sen

homosexuella,prostituerade ärmanligaundersöka huruvida ärEtt sätt att
identitet. Ensexuelladerasenkelt frågahelt männen annanatt om

andraintervjuasfråga homosexuellainfallsvinkel mänär avatt som
Prieurprostitution.erfarenhetde haranledningar prostitutionän avom

Oslo,gay-ställe ipåkontaktatsintervjuade 64 män, ett ommerpartenvarav
dessafrågade dessutomaids-risken. Honmed hänsyn tillderas omsexvanor
sådanåttahadede 64prostituera sig. Avhade erfarenhet männenmän attav

refererar81.1988 BoyerPrieurerfarenhet, dvs l2,5 enprocent s
hadehomosexuella1038 män35amerikansk undersökning där procent av

1986 202.Boyersexuella tjänstersälja eller köpaerfarenhet sattav

homosexuella mänurvalUSA harstudie från störrel ett aven annan
skala frånpåSvarenförnågonsin har betalattillfrågats de engavssex.om

innebärvilketsvarade aldrig,till aldrig. 75 attalltid männen enprocent av
andelnågot högrei Dethade betalat förfjärdedel dem enpengar. varsexav Andelen28hade betalat för på andra sätt än procent.pengar,genomsexsom

24ungefär likafått någon gång i procentbetalt för stor,pengar varsexsom påbetalt änfått för sättgång ha32 ansåg sig någonmedan annatsexprocent
Jaytill betalabetalttill fåpositiva änFlera attmonetärt. män attvar mer

1979 259.Young s
City iMexicoförort tillynglingar iundersökning prostitueradeI enen av ochellerkvinnorde, kläddamacho-kultur beskrivs hurutpräglad somen former,kvinnligafåframför allt förkirurgiska ingrepp,med hjälp attav

1993. Ynglingarnatill Prieursäljer sexuella tjänster män ses som
har deneftersom dedethomosexuella medan kunderna inte gör

frånstudier4. l1994macho-rollen Henrikssonpenetrerande s
prostitutionenden manliga ärframhållsoch från MexicoFilippinerna att

sinofta medbidrari västvärlden. De männenaccepterad där än ungamer
tillkommertill västvalutabidrarfamiljeförsörjningen ochinkomst till att

3.19941987 59, Henrikssonlandet Mathews ss

homosexuelloch länder därländerjämförelse mellan västerländskaVid
ochomfattandesexturism,prostitution, på grund ärbl mera av

tenderarbordellvcrksamhet,ochmellanhändersystematiserad med t ex
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homosexuella iandelen bland de prostituerade lägreatt sex-vara
turistländema, Filippinerna 1987 60f. WestMathews sägert omex s
pojkprostitutionen bisexuellai Thailand ynglingarna änäratt snarare

homosexualitet ihomosexuella West 1992 322. JacksonsI rapports om
transvestiter.Thailand beskrivs kathoeys tillvilket kannärmast översättas

påpekar homosexuella,Författaren kunderna till dessa inteatt somses
kvinnligaeftersom de prostituerade betraktas alternativ tillnärmast som

prostituerade Jackson 1989 194 f.s

ytterligare infallsvinkel homosexualitet ochEn på kopplingen mellan
homosexuell prostitution faktum, del ynglingar prostituerar sigdetär att en
för sin Cates 1989 153,sexualitet samtidigt den förnekasatt utagera som
Socialpolitisk forlag 1992 10. Vilket kan tolkas tabut motatts som
homosexualitet Aktivitetenstarkare tabut sälja sexuella tjänster.är än attmot
i prostitutionsmiljön motiveras tjänamed den är sättatt ett att pengar.
Høigård Finstad anpassningen tillpåpekar detta knappast underlättaratt

Slutligenöppen modern høm0filrolI Finstad 1986 286.Høigården s
erinras flera tidi studierna homosexualitet långt in i modern varitattav om
kriminaliserad och 60-tal gay-rörelsendet först underatt sent somvar
startade. De platser där de homosexuella männen har funnits har varit de
skumma, dolda platserna. Och kontakterna har ofta beskrivits handelsom
och platserna marknader, betalning skett för ellersexmötenaoavsettsom om
inte Weeks 198081 120.s

I Boyers avhandling Male ofProstitution: A Cultural Expressiøn Male
Homasexuality författaren iberättar hon har utgått från tidigare studierhur

vilka redovisat inteandel prostitueradeämnet, män äratt storen av
homosexuella. Boyer valde 5050-tal prostituerade ynglingar ochut ett
ynglingar till kontrollgrupp. Planen få fram vilka faktoreratten var som
tydligast skilde manliga prostituerade från andra ynglingar med
avvikande ibland brottsligt 1986beteende dock inte prostitution Boyer s
70. l hennes material 70 de prostituerade ynglingama homo-procentvar av
eller bisexuella jämfört med 4 de icke ynglingama.prostitueradeprocent av
Det den signifikanta skillnaden mellan de två Boyermestvar grupperna.
konstaterar hon i stället skulle ha haft homosexuella. ickeatt en grupp
prostituerade, ynglingar kontrollgrupp. inte tillräckligtHon fann docksom
många för kunna utforma undersökningen på detatt sättet.

Ett viktigt resultat Boyers undersökning gäller de homosexuellaav
ynglingama. Hon påpekar det mycket specifika faktorer iår avgöratt som
vilken subkultur den homosexuella kommer hamna. flesta hennesDeatt av
ynglingar isolerade och hade inte något homosexuellanätverkvar av
vänner. De hänvisade till offentliga förplatser, särskilt tillvar gatorna. att
interagera med andra homosexuella. ringa ålder gjorde de inteDeras att
kunde delta på de barer, klubbar ochutgörsgay-scener som av saunor o s v.
Boyer 1986 204.s

Prestons självbiografiskal amerikanska handbok manlig prostitutionom
författarenberättar hur han på 50-talet frekventerade ställen förom

manlig homosexuell prostitution och sålde på detdär grund detattsex varav
enda han kände till därsätt han kunde få homosexuella Prestonkontakter
1994 3. Samme författare berättar haftstudenter han hars om som som
kunder. De på grund sin ringa ålder från gay-barerutestängdavar av
Preston 1994 129. För svenska förhållanden påpekar Henriksson viktens

finnsdet träffställen för homosexuella, bl för någorlundaattav a en
harmonisk utveckling den homosexuella identiteten bland ungdomarav som
söker homosexkontakter Henriksson 1992 30.s
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4.2 Förutsättningar för homosexuell prostitution

Att homosexualitet tabubelagd skamlig, eller i vissa länderochär som
kriminaliserad. kan bidra till uppkomsten manlig prostitution. Något somav
i viss mån detta imanlig prostitution verkar vanligaremotsäger är att vara
Köpenhamn i Stockholm. Köpenhamn gay-vänlig stadån anses som en mer

Stockholm t har Danmark haft lag registrerat pannerskap fleraän ex en om
år innan Sverige införde motsvarande Vidare finns det betydligt fleralag.
etablissemang för homosexuella i Köpenhamn i Stockholm. PrestonsAvän
amerikanska handbok vidare,homosexuell prostitution framgår Sanattom
Fransisco, känd homosexuellas Mecka, har bra marknad försom en
prostitution Preston 1994 120. möjlig förklaring till menings-Ens
skiljaktigheter forskaremellan och mellan andra i fråga om
förutsättningar för homosexuell prostitution baserar sittkan attvara, man
kunnande på vitt skilda urval. finns flertal olikaDet framgår nedan, ettsom

manliga prostituerade, från narkomanenden nedgångna till dentyper av
lyxprostituerade.

En förutsättning för homosexuell prostitution ska uppstå eller fortgå äratt
kunderna inte får det de betalar för gratis och lång raggningstid.att utan

Föreställningen den betalar för så måste betala kansägaatt attsom sex
ställas påståendet kunderna ibland kommer från denoch säljarnamot att
vanliga ellergaykulturen, olika anledningar vill på betalapröva attmen av
få betalt Preston 1994 kapitel 5 Who buyes.

Caukins1 Coomhs bakgrundsfaktorer hos prostitueradestudie om
ynglingar några de individuella bakgrundsfaktoremapresenteras av som

för dem. faktorer kan ocksåDessa sägas utgöravar gemensamma
förutsättningar för och arbete,prostitutionen. Avsaknad både utbildningav
behov snabba lättförtjänta isolering, starkt behovsocial attav pengar, av

brister oftai social förmåga och bakgrund i splittrat hem, medaccepteras, ett
avståndstagande föräldrar vanligt ynglingar Caukinshos dessavar
Coohms 1976 torde vanliga449. Med tanke på dessa förhållandenatt varas
för veterligen återfinnsmycket antal ynglingar vadstörre änett som --inom nödvändiga,prostitutionen, kan faktorerna möjligen menanses vara
inte tillräckliga för leda till prostitution.att

En modell manlig prostitutionförutsättningarna för debut i och sortiav ur
har utarbetats faktorer ynglingens debut iPieper. De påverkarav som
prostitutionen plan måstebåde individuella och strukturella. Påär ett yttre
ynglingen känna till har kamraterfenomenet prostitution finns. Om hanatt

inne i prostitutionen, påverkan påeller har på, har detär prövat storsom en
hans 275 angåendeinblandning se Høigård Finstad 1986ävenegen s
norska förhållanden. Efter ha har ynglingen första chansenprövat attatt

sorti. vilkaOm han risker ochdet beror på upplevdagöra gör egna resurser,
alternativ svårare blirhan har. längre han prostitutionen. destoJu istannar
det lämna den. De utgångar står i varierande grad hanöppna äratt som om
serhar lagliga möjligheter till liv, arbete, hanett t startarannat om enex
traditionell kriminell karriär väljer gå in deteller han iattom
homosexuella samhället, Pieper 1979 249.gay-rörelsen s

När det gäller homosexuell prostitution Thailand, kani sex-turistlånder, t ex
det enligt del författare så den prostituerade faktiskt inte haratten vara
några alternativ till sälja sig. åtminstone själv uppfattar så efterEller detatt

tid inne i prostitutionen West 1992 322.en s
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4.3 Säljarna

4.3.1 Inledning

prostitutionTypen kan påpekats ofta tillrelaterad sexuellav som ovan vara
orientering Coleman 1989 137. l den homosexuella gatuprostitutionen,s

den synliga, finns andel heterosexuella prostituerade,är störstmestsom
medan andelen homosexuella stiger i prostitutionstyper där inte enbart sex

handelsvaran. förklararDetta varför identifieradeär andelen homosexuellt
säljare i den manliga prostitutionen varierar starkt från studie till studie
Coleman 1989 137.s

4.3.1.1 Sverige

I den enda nutida publicerade svenska undersökningen homosexuellom
prostitution, gäller Göteborg. flera olika förekommandenämnssom typer.
Gatuprostitution den synligaär formen, därefter nämnsmest
ännonsprostitution kontaktannonser i herrtidningar och i skgenom
sexkontakttidningar. Man sig också förekommerprostitutionsäger veta att
på badhus och i sexvideolokaler kontakt Hetarestauranger, samt att genom
linjen sker. Vidare former med fastanämns kunder. Av dessa olika ärtyper
det primärt gatuprostitutionen undersökt Borelius Nordin 1992ärsom s
llf.

l den gamla prostitutionsutredningen används flera olika ålderskategoricr:
pojkar, ochmän, Vad denna indelning grundarmän män.unga yngre unga

sig på, eller åldersgränserna går, framgår utredningen. I denvar av
utredningen gatuprostitution,nämns prostitution på restauranger,
nattklubbar, bad, prostitution kontaktannonser. Säljarna ärsamt genom
uppdelade i fem kategorier:

heterosexuella pojkarmän, ofta med inslag invandrartonåringar,a. av
b. pojkarmän prostituerar sig tillfälligt,yngre som

med drogproblem,mänc. yngre
d. osäkra på sinmän sexuella läggning,ärunga som

medmän klart homosexuell identitet prostituerar sig regelbundete. som
under längre tid Borg 1981 506, SOU 1981:71.ävenen m s se

4.3.1.2 Danmark

l Dahls undersökning homosexuell prostitution i Köpenhamn indelas deav
prostituerade huvudsakligen i Dahl 1988 42tre typer m s
a.trwkkcdrenger förhandlar på i liknandeoch miljöer,gatorsom
b.massörcr har massageateljeér,som egna
cindividuellt prostituerade inte ingår i några medsammanhang andrasom
prostituerade, det kan ynglingar med fast kundkrets, sk call-boys ellervara
ynglingar arbets- och bostadslösaär Dahl mfl 1988 83 f.som s

finnsDet hierarki mellan de där de gatuprostitueradetreen typerna
trzekkcdrengerne står lägst och högst individuelltdemassörerna
prostituerade kan variera. Kunskapen de olika varierar,typernaom men

de minst osynliga, trzekkedrcngeme. Inom detvet danska PAF-mestman om
projektet Prostitution af fyrer har konstaterat flera förhållandenattman

för de prostitueradeär ynglingarna. De har dålig ekonomi ochgemensamma
svårt med bostad. Levnadsförhållandena knappa och psykosocialtär har de
låg självkänsla. De har bristande vuxenkontakter, bristande förmåga att
knyta till människor, vilket kan sammanfattas i begreppet socialan
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isolering. De har mindre utbrett alkohol- eller narkotika-också ellermer
missbruk. Ingen problemen, alla har några demdem har alla men avav

SygehusDansk Institut 1992 6.s

4.3.1.3 Norge

norska 1993I den undersökningen manlig prostitution Pro-senteretom
flera olika prostituerade vanligaprostitution. De bådenämns görtyper av

turer, dvs följer enstaka sexakt, de kan också hamed kund fören en men
fasta kunder, och i några fall bor den prostituerade hemma hos kunden en
tid Pro-senteret 1993 10. synligaste formen gatuprostitutionen,Den års
medan förekomst kontaktannonser och sk kept boys också finns. Någotav

börjar bli frekvent i Oslo prostituerade harär mänsom sommer
massageinstitut Författarna på svårigheternaPro-senteret 1993 16. pekars

beskriva den 12 och 40 år, han har kontaktprostituerade. Han mellanåratt
socialen, svår eller frånmed arbetslös eller fast anställd, med uppväxtår ett
hem och debuten skedde 12 och 20 år. Författarna pekar på detmellangott att

inte heller här finns 1993 10.Pro-senterettypen s

4.3.1.4 England

West finns på inte nödvändigtvisprostitutionen äratt gatanmenar som
typisk. Det finns spridning mellan hemlösa gatuprostituterade och
sofistikerade eskortservice, mångfalden hittillsbedriver harmån som men
ignorerats och allt fallit lottade West 1992 xiii. I Westsljus har på de sämst s
undersökning 50 ynglingar har kontakt medgatuprostitueradeav som
Streetwise ynglingama till 80Youth-gruppen i London. kommer procent
från sk trasiga finnshem West 1992 20. I flera fall bakgrund meds en

bevissexuella dock inte finns några påWest detövergrepp. attattmenar
sådana tittaleder till prostitution. Man bör enligt honomövergrepp närmare
på huruvida rymningar hemifrån i år, placering hemmet ocht utomungaex
otillräcklig i stället kan orsaker tillomvårdnad denom unge vara
prostitutionen West 1992 50f.s

finnsDet bör här påpekas de undersökningarmajoritetenatt som omav
manlig prostitution Londonstudien ingårgatuprostituerade ynglingar. Irör

också 20-intervjuer med 50 fd prostituerade,sådana plus antal ettett men
Generellttal intervjuer företagare massörer West 1992 xix.med egna s

hade sina livbättre uppväxtvillkor, bättre kontrollmassörema översett samt
färre dåliga erfarenheter prostitutionen gatuprostituerade Westdeänav
1992 236 l. skildringar på förekomst prostitueradeeller indikationers avav
pojkar återfinns marknadsföring sexturism. Menofta i studier eller avom

bamprostitutiondet finns indikationer med bevis förpå, eller till och att
förekommer 283.i västvärlden West 1992även s

4.3.1.5 VäsnTyskland

1979Piepers undersökning prostitution i VästTysklandhomosexuellav
innehåller fyra olika prostituerade mån.typer av

The delinquent, den avvikande, kriminelle, igärnaär gäng.som opererar-Inom denna återfinns i hög grad leverynglingar till dengrupp som upp
traditionella mansrollen. på starktbl beroende grupptryckett atta vara
heterosexuell.

The isalate den isolerade vill ofta rymningartjäna lätta medår pengar,som-i bakgrunden.
The inept den handikappade, fysiskt eller mentalt handikappadär-
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med andra-The Gay den homosexuelle har kontakterär sommannnen
1979 247-249.homosexuella, vill tjäna litet Pieperextramen s

4.3.1.6 Nederländerna

prostitueradeholländsk undersökning manlig prostitution delas del en om
de tillin i fyra beroende på hur starkt knutna ärmännen grupper,

prostitution.

bred repertoir-Hustlers, förtjänar sitt levebrödmän avsom genom en
aktiviteter, prostitution.illegala ocksåmen

prostituerade-Pseuda-prøstitutes, ynglingar, framstår manliga omsom som
tillfälle oftast prostitutionskontakt. Detför uppnå något änatt annatges, en

bögknackning huvudmålet. Dessakan utpressning eller ärvara som
förekommer lockbeten.ynglingar ofta i och använder degäng yngsta som

förekommerimiterar prostitutionen praktiserar den oftast inte.De Detmen
utför desinade sexuella tjänster, framför allt exploateraratt men

homosexuella kunder
Occationals då och dåi huvudsak lever konventionellt.är män som men-förekommer i tiden,prostitutionen. fördrivaDet kan sätt attett attvara

experimentera liggermed sin sexuella läggning, äventyrsbehov mm som
bakom. Huvudsakligen består från homosexuellamångruppen av
subkulturer läggning.eller ambivalenta till sin sexuellamän ärsom som

Professionals hardel prostitutionsvärlden. De vännerär män ärsom en av-och kollegor känner till understrykerverksamheten. Van der Pool attsom
det de professionella de andra,kärnan i prostitutionen. Men detär ärärsom

vi eftersom de får uppmärksamhetamatörerna, vet mest experternassom om
van 1992der Pool 265.s

4.3.1.7 USA

Boyer beskriver primärt gatuprostitution, hälften hennes 50övermen av ca
intervjupersoner hade Boyerinvolverat sig med sugar-daddyskäven en
1986 109. Hennes bestod ynglingar 15 och 23 år.och mellanmans grupp av
Majoriteten de prostituerade omkringoutbildade. arbetslösa, hängdeav var
på dagarna, hade ofta hoppat från frånskolan. De kom primärt lägreav
sociala skikt, inte alltid. Splittrade hem vanligt. Jämfört medmen var
kontrollgruppen hade de prostituerade. under sin livstid, varit förutsatta
sexuella och fysiska i mycket högre 1986 20 och 94.grad Boyerövergrepp s

En ytterligare indelning Cates:presenterar

heltidsprostituerade på bar ellera. gata
heltidsprostituerade call-boys eller kept boys
deltidsprostituerade t studenterc. ex

d. ungdomsbrottslingar använder prostitution förlockbete rånaattsom som
och våld bögar Cates 1989utöva 151.mot s

Cates har också lista på faktorer mångaför deären som gemensamma av
prostituerade ynglingarna: behovet snabba behovav pengar, av
accepterande, brist på språk, splittrade hem, fysiska sexuellaoch övergrepp,
misslyckandei skolan, ensamhet homosexuell Cates 1989identitetskrissamt

15 .s

fleraAv studier framgår, många prostituerades bakgrund starktåratt
präglad utsatthet mobbning, hot, våld på grund homosexuellav av
läggning. Trakasserier har skett i familjen den föräldrar ochav unges
släktingar. Coleman konstaterar del ynglingama ochtill med haratt en av
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kastats föräldrarna. Rymningar förekommerut också, inte likaav ärmen
vanliga i de kvinnliga prostituerades bakgrund Coleman 1989 136, 139,som s141, West 1992även xii Waldorf 1993 127. Utanse samts utans pengar,bostad, stöd i vuxenvärlden och medutan behov bli accepteradett ston attavhänder det då den tas hand äldreatt betalar denunge om av en man, somför antingen i form bostad ocheller droger. Colemanunge sex, av pengar,

stigmat för homosexualitet huvudorsakemaatt tillmenar är atten av en unghomosexuell hamnar i prostitutionen Coleman 1989 147.man s
En typindelning gjorts Coleman innehåller sju olika kategoriersom av avmanliga prostituerade:

-The Street hustler den gatuprostitueradeär ynglingenmannen stårsomlängst i hierarkin.ner
-The Bar hustler prostituerar sig på barer.
-The Punk kallas ynglingman används andra imänen som avfängclsemiljöer.
-The Drag transvestitär sig för kvinna och sällanen ut attsom ger vara
avslöjas på grund sexualteknikerna används inte inbegriper denattav som
prostituerades genitalier.
-The Brothel manligär prostituerad antingen i sk heterobordell fören en
kunder vill ha omväxling eller i sk homobordell vilket ovanligtsom är
förekommande.
-The Call boy har ofta rörelse han ien egen som annonserar omgaytidningar och kontaktblad. Kunden ringer och beställer tjänster.
-The Kepz boy högst rankad iär prostitutionshierarkin. oftastHan har endast

kund, daddy. försörjer honom längre tid ioch gengälden en sugar som enutför han sexuella tjänster elleroch Coleman 1989 133.samvaro. s

Ju högre i hierarkin. desto osynligare blir den prostituerade förupp
fältarbetaren och forskaren. Med dessa former prostitution tilltar ocksåav
svårigheterna formulera enhetlig definition begreppet prostitutionatt en av
liksom i den kvinnliga heterosexuella prostitutionen. Coleman delar
dessutom in den homosexuella prostitutionen i fyra beroende pågrupper,
aktivitetsgrad hos den prostituerade:

-situationell prostitution, sker vid behov Till denna hörav pengar. grupp
enligt Colemans studie, dryga 40 procent,
-vanemässig prostitution del i livsstilen, dit också viss kriminalitetår ochen
gängverksamhet hör. Knappt 40 i studien hänfördes till denprocent
gruppen,
-heltidsmässig professionellt inriktad prostitution, drygt 10 procent,
-deltidsmässig professionellt inriktad prostitution, knappt 10 procent
Colemanl989 135.s

4.3.1.8 Kanada

l kanadensisk undersökning, där 50kontrollgruppen en om personer
matchats med 50 prostituerade ynglingar avseende ålder, kön och
socioekonomisk framkommer signifikanta skillnaderstatus, grupperna
emellan Earls David 1989. De faktorer ökar riskerna för densom unges
inblandning i homosexuell prostitution enligt författarna följande:är att
inte bo med sina föräldrar, bo eller i fosterhem,ha bott bevittnathaatt att
våld mellan föräldrarna, ha eller ha haft venerisk sjukdom, ha haftatt att

med någon i familjen och ha anknytning till arbetslivet Earlssex att svag
David 1989 405.s
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4.3.2 Sexturism

Typifieringen homosexuell prostitution och karaktäristika för säljarnaav
Europa, Nordamerika och Australien skiljer sig det gäller länderutom när

med sexturism Filippinerna Mathews 1987 och Thailand Wågbergsom
1994. Mexico Prieuräven 1993. PrieursAv antropologiska studiemen om
prostituerade ynglingar i förort till Mexico City framgår, just denen att
observerade uteslutandenästan transvestiter och de flestagruppen attvar
levde på prostituera sig kvinnor heterosexuellamed köpare.att mänsom som

MathewsAv studie i sk red light district i Manilla framgårett att sugar-
daddy-förhållanden vanliga. Pojken köps turistenär för den tid denneav
tillbringar på När tillgången på prostituerade god. blir pojkarnaorten. är
possessiva köparen. sin daddy. gällerMotsatsen igentemot sugar
västvärlden. i Australien, där tillgången på prostituerade ynglingart ex

mindre god Mathews 1987 55.uppges vara s

Av Wågbergs förberedande fältstudie i Bangkok. Thailand, framgår att
förhållanden verkar vanliga turisten och den prostitueradeärsom att
skapar tillfälliga äktenskapsliknande relationer, där umgås socialt ochman
sexuellt under den tid turisten befinner sig i landet Wågberg 1994 2.som s
Den frekvent beskrivna prostitutionsformen imest Thailand the Barboy.är
Denne knuten till barär dit kunden kommer och väljer yngling.en ut en
Antingen kan sedan sextjänsten i särskilda på baren eller såutövas kanrum
kunden med ynglingen baren, vilket då kostar West 1992ta 320,ut ur mer s
Thailand Out 112. Allyn 1993 l2 120.ochs s

4.3.3 Bordellprostitution

Om med bordell etablissemang där köpare fåkan i ochman ettmenar tag
välja mellan flera olika prostituerade på stället akten. såutövasamt passarbeskrivningarna vissa sex-turistområden i Thailand och Filippinerna välav
in. Emellertid finns det i Europa bordeller däräven kan köpaen man sex avynglingar. En sådant etablissemang i Amsterdam innehållerettannons om
bl följande:a

.Amsterdams oldest male bordello. Prostitution legalis ingay.....Netherlands and the Why Not bar where anybody feela canwelcomem.. There youthful looking 18-year-olds hereare some as
well their 20:sin and likeas men meetyou someoneyou you can
retire with him of the large, clean and attractively decoratedto one
bedrooms, ofeach which furnished with double bed, shower anda
video. Lubricants and condoms provided in each bedroom, andare

chosen will usually thepartneryour expect customer, toyou, wear a
cøndom. The charge for the complete service usually held about Hfl
175. Tips expected but naturally appreciated. SMnotare are partners

also be arranged along with the of the adjoining SMcan use room, or
unable visit the club, beyou toare sent toa young man can your

hotel price Hfl 200 West 302.s

Författaren berättar fördelarna med bordeller jämfört medom
gatuprostitution, möjligheten kalla på hjälp något skulle inträffat attex om
West 1992 304. En fördel enligt West bordellpojkarnaär hiv-s annan att

tredje månad. Det påpekastestas dock existensen bordeller inte harvar att aveliminerat och barprostitutionen i Amsterdam.gatu- Det finns alltid några
saknar motivationen eller stabiliteten förkrävssom att tasom enanställning på bordell. knarkare och kriminella West 1992 308.ten ex s

Sammanfattningsvis finns exempel på alla säljare i könshandelntyper av
emellan. Detman dock inte möjligtär vilken säljanypavgöra denatt ärsom
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vanligaste. Det troligaste tordemönstret stad, destostörre störreattvara
spridning formerna.i Klart det de prostituerade från de lägstaär äratt
nivåerna i prostitutionshierarkin vet mestsom man om.

4.4 Köparna

Studier dem köper sexuella tjänster prostituerade liksom imän är,av som av
den heterosexuella prostitutionsforskningen, sällsynta studieränmer av
dem säljer sexuella tjänster. En anledning kan kunden ärtsom attex vara
svårare för intervju 1984Luckenbill 339, Pieper 1979att ävenengagera s se

243.s

Det har påpekats kunden i den prostitutionen emellan dubbeltmänatt år
Det visserligen inte ärorikt kund i den heterosexuellaärutsatt. att vara

prostitutionen, i vissa miljöer kan det idel mansrollen betalaattmen vara en
kvinna för Høigård Finstad 1986 278. Det däremot inte i linjeären sex s

med mansrollen köpa för annorlunda inställning,mänatt sex av en se
Preston. författarendär andras vetskap han prostitueradeatt attmenar om
sig ökade hans attraktionskraft i den vanliga gay-kulturen [Preston 1994 s
1311.

I västvärldens homosexuella prostitution betraktas kunden, tidigaresom
ofta den underlägsna blir offer förnämnts, lätt utpressning,partensom som

rån överfalloch se Høigård finnsFinstad 1986 170. Det dockt ex s
uppgifter i andra undersökningar visar försäljarenäven äratt utsattsom
våld Dahl 1990 248, 1992 991.Westm s s

GöteborgsstudienI Sex för på har inte någonvis direktmänspengar man
information köparna, endast indirekt information demutanom om genom
säljarna Borelius Nordin 1992 24 33.nots

1981I års prostitutionsutredning gjordes karaktäristik kunden iöveren
den manliga prostitutionen. Han kan vara:

-nybörjaren sin homosexuella karriär i prostitutionen,startarsom
-den bekväme prostitutionen innebär inga personliga eller på sättannat
krävande inslag eller förpliktelser
-den med särskilda önskemål t endast vilja ha pojkar, ellerex unga vara

intresserad särskilda frivilligsexinslag det svårt hittaärav attsom en
till.partner-

-den utslagne eller utkonkurrerade från fria sexmarknadcn tden påcx
grund utseende eller ålderav
-den gifte eller heterosexuellt sammanlevande och alltså ha motståndstörre

eller svårighet relationinleda homosexuellstörremot att en av mer
varaktigt slag Borg 1981 504m s

I den danska studien Trek den mandlige har 28 kunderprostitutionav
intervjuats telefon kunderna ringde sedan de frånper settupp en annons
forskningsprojektet. Dessa kunder mellan 24 och 68 år, två tredjedelarvar

dem mellan 35 och 50 år hälftenoch dem bodde med kvinnor Dahlav var av
1990 46.m s

I Oslo-studien har kundens motiv köpa i förstället friasöka påatt att sex
marknaden undersökts. Motiven inte vågar gå på skt attvar ex man
homosexställen, det slitsamt och det förär stressigtatt äratt att attragga vara
i homosexmiljöema. Dessutom påpekas gift och heterosexuellatt man som
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har raggningskompetens.inte Ett ytterligare motiv man betalar förär att
vill ha. Oslostudiendet l också fåtthar vetskap detattman man om

förekommer äldre homosexuella onkler i närmiljön, samlarman,att unga
pojkar hemma hos sig, och där det förekommakan prostitutionsmontent
Prdsenteret 1993 6f, 515. Flera kunderna berättar ocksås av om
nllandsresor, bl till Thailand, BerlinPolen, och fd Sovjet Pro-a sexresor

1993 18. Ofta i dessa fall omskrivning prostitutionen.görssenteret s en av
vill intelvlzin det betalar för i stället snäll ochärattse som man en vara, man

gåva se Allyn 1993 136.ävenger en s

informationenDen West fått från fåtalde Londonsparsamma som
kontakterna med köpare visar dessa, liksom de prostituerade, äratt en
heterogen samling. De från alla klasser, gifta eller ogifta, själviskaär är
eller omtänksamma, förhastade eller villhammade, ha eller slippabarasex

villensamhet, ha vanligt eller speciella ritualer. Det visade sig ocksåsex att
deras motiv köpa varierar. Många köpare behöver emellertidatt sex sex som

intede kan eller vågar ha med prostituerade.än En kund berättarannat om
sina samvetsbetankligheter och skuldkänslor inblandningen iöver
prostitutionzl Christian md follow such Person wzø, know,am a as a as you
WUlCUIVlCd Proxtitutex. West 1992 276. Kunden berättar, efter dennas
Jesusliknelse, hur de flesta hans säljare har avtjänat straff, varit påav
ungdomshem och liknande. Han har dock själv aldrig blivit för brottutsatt

säljarna West 1992 276.av s

Londonstudienl fåtal kunder intervjuade,är och i övrigt har deett
beskrivits säljarna, uppskattning ålder på förstadentav ex genom en av
manliga kunden. Av de 46 ynglingarna gjorde sådan uppskattningsom en

18 den första kunden 40 år. 15 uppskattade åldern tillattuppgav runtvar
30, nio uppskattade den till 5 och fyraöver trodde kunden i 20-runt att var

årsåldern 1992West 78.s
Även i västtysk studie beskrivs kunderna säljarna. Kunderna villen genom
ofta ha prostituerade. En del kunder vill bara ha sällskap, andra villunga
utbilda den och visa honom på fina fester Pieper 1979yngre upp mm sÄnnu244. västtysk studie fokuserar på köparna och då framför allt påen
deras åldrar. Det visade sig i åldrarna under 51 år hade i tiogenomsnittatt

intervjuadede vanliga homosexuella någon gångprocent köptmännenav
sextjänster. Ju äldre de desto högre andel hade köpt sådana tjänster. lvar,
åldrarna från 51 och uppåt hade 40 haftmännenprocentca av
prostitutionskontakt köpare Dannecker Reiehe 1975 130.som s

l den holländska studien beskrivs kunderna indirekt genom ensammanfattning säljarnas uppfattning vad köparna vill ha, vilken iav av
sin kan sammanfattas med de kan lika intresseradetur socialaatt vara av somsexuella färdigheter van der Pool 1992 268 O.s

l Boycrs amerikanska studie beskrivs kunden 30-60 år, oftast medel-som
överklass, med varierande sexuell identitet, där det vanligaste är att varahomosexuell.dolt l Caukins amerikanska studie intervjuades 20 kunder i den
homosexuella prostitutionen. Kunden söker enligt författarna ofta medsexsupermaskulint objekt Caukins Coohms 1976 440ctl och 448.s

studien från1 Manilla, Filippinerna, beskrivs kunden turist. Det verkarsom
kunden på sex-turistorter har mindre skamfylld roll kunden isom om änen

västvärlden. Turistkunden för in västvaluta i landet, och han bidrar till enynglings och kanske hela hans familjs överlevnad. Dessutom finns heltett
näringsliv prostitutionen i dessa länder. Mathewsrunt 1987 55, 59, 62. SesWågberg 1994 iäven synnerhet Allyn 1993 .samt
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World.beskrivning köparna i sex-turistländer finns också i Out theEn inav
prostitutionen denMan beskriver där hur blomstrade i Thailand grund av

ikundtillströmningen amerikanska stationeradesoldater.stora av som var
kvinnorområdet. De sökte både och sexsäljare. förstaDenmän gay-som

liknade för kvinnliga prostituerade 1970baren barerna uppstod som ensom
heterosex-turismen.utveckling Sedan dess beskrivs utvecklingen gay-av av

prostitution explosionsartad, från 20 till 60 stycken Millerbarer med som
1992 113.s

4.5 Platser, priser, akter

4.5.1 Platser

Inledningsvis skiljabör erinras de dokumenterade svårigheterna attom
homosexuellahomosexuellt kontakttagande kontakttagande i denmellan och

Poel 1992 förprostitutionen van der 266. Diskretion kännetecknetärs
prostitution, vilket svårupptäckt Weekshomosexuell den mycketgör äratt

198081 128. När förekomst manlig prostitution någonrapporteras avs av
skillnad kontakttagande ochinte lärt sig mellan homosexuelltsom se

felslut.kontakttagande för könshandel kan det leda till allvarliga

beskrivs iplatser där homosexuell prostitution förekommerTypen stortav
studier. dåpå i både svenska och internationella Det ärsättsett samma

framför allt fråga gatuprostitutionen som platsbestäms.om

former, i tidskrifter och tidningar,När det gäller andra annonseringt ex
När det gällerakten oftast på plats säljaren disponerar.sker en som

i det hemmeteskortservice bestämmer köparen platsen, inte sällan egna
akten ofta där. lhotellrum. prostitution bedrivs på badhus skereller i Närett

akten ske påförkommer på sexvideoklubbar kanmån prostitution skden
etablissemangetförpådet kan också fråga kontaktplats, taattmen vara om

homosexuell prostitution.utföra på ställe. En skillnad mellanakten annatatt
i länder där denprositution kriminaliserad ochbedrivs i länder där ärsom

kriminalisering hellreinte kriminaliserad, säljaren i länder medärär att
Är säljarei liten insyn. det frågaakten sker hem medett en somatt omser

innebär ocksåblir lösninginte något hem det köparens hem. Dennahar
våld.för rån ellerrisker för båda brott,utsättasstörre parter att t ex

finnsutomhus. flerastudier prostitution där kontaktl tarparternaom
den kvinnligapå platseruppgifter handeln inte skeratt somom samma

fallvissa har denheterosexuella prostitutionen se Cates 1989 152. lt ex s
för denomfattande manliga prostitutionen fått flytta på sig justmindre att

sidafinns Några studier beskriver båda formernakvinnliga där. utövasatt
Göteborgsstudien beskrivsPieper 1979 241 Väst-Tyskland. Ivid sida s om

förekommerkvinnliga prostitutionenmiljöer i närheten dem där denav
Borelius Nordin 1992 17.s

förra prostitutionsutredningen beskriver homosexuell prostitutionDen som
storstadsfenomen koncentration till Stockholm och Göteborg. Denmedett

Göteborg påförekommer på vissa och i Stockholm, och Malmögator samttorg
SOU 1981:71 89.centralstationer s

danska studien platser Hamnen, Rådhusplatsen, Centralen,I den nämns som
hotell, och offentliga Dahlspelhallar. parker, bögbarer, toaletter msaunor
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1990 51. Social sundhedsforvaltningen1992även 34. Men har docks se s
förekomst prostitution på olika ställen kan skifta snabbt.noterat att av

denI norska undersökningen påpekas för homosexuellatt arenorna
prostitution inte bestämda.år Kontakterna och aktema kan i viss bemärkelse
ske överallt. Det dock ofta fråga platserår många människorom som

vissa stråk och parker där bara den invigde kan vadpasserar, se somförsiggår. Kommunikationen sker signaler och koder och oftaårgenom
ordlös Pro-senteret 1993 15.s
Även i den holländska studien beskrivs svårigheterna skönjaatt
prostitutionen och bestämma vilka platser den förekommeratt på. Man
påpekar prostitution inte förbjuden i lag ochär Hollandatt liberaltäratt ett
samhälle det gäller sexuellanär avvikelser, detta sker den manligatrotsmen
prostitutionen under van de Poel 1992 266. Som påpekatsytan unders
avsnitt bordellprostitution. finns i Amsterdam homosex-bordelleräven för
man.

Från de amerikanska studierna kan platser inämnas närheten gay-bareravoch något särskilt område i Cates 1989 152. Coleman skiljer påcentrum s trc
sextrade ghetto highand class Colemanzonezoner: 1989zone, gay zone s135.

I de utomeuropeiska länderna platserna framförär allt turistställen, där det
också vanligt medär mellanhänder. barägare. motellägare. hyrt ex utsomlokal för akten och hyräven ut den prostituerade Mathews 1987 59,som sWest 1992 320även Allyn 1993 120f.. Avse fråns s rapporten enförberedande fältstudie prostitution i Bangkok, framgårom attprostitutionsdistrikten kompaktaär och består blandningytterst av en avaffärsidkare, barer med dansöser och dansörer.restauranger, thaiboxning
och levande musik. Särskilda träffplatser för homosexuella finns också. mendär förekommer ingen prostitution Wâgberg 1994 3.s

4.5.2 Priser och akter

Ersättningsformen för den sexuella tjänsten kan variera från ochpengartill och betalning för bostad Formen beror påvaror vilkenresor mm. typ avprostitution det frågaär l gatuprostitutionen detär vanligast medom. reda
i daddy-förhållanden kan ersättningsformen varierapengar, sugar mer.

l 1981 års prostitutionsutredning undersökte prissättningen iman entidskrift för homosexuella kontakter. Mellan 20 och 30 studeradesannonseroch fann priserna då varierade mellan 100 ochatt 200man kronor. Priset
beror på vad det förär sexuell tjänst erbjuds. Indelningen från lägstasom
till högsta prisklass säljarenär kundenatt med hand, säljarenonanerar

åt kunden med och det dyrasteonanerar anala samlag.är Varianternamun
kan förekomma enskilda eller i kombination Borg 1981 504.m s
Høigård Finstad har i den norska undersökningen konstaterat det inteatt
finns så mycket hämta i den homosexuella prositutionenatt Høigårdpengar

Finstad 1986 274. Priserna i den heterosexuella prostitutionen följers
prostitutionssociologin, vilket innebär kvinnopriserna följeratt
narkotikapriserna. sexuell akt för påtändning. 1 den homosexuellaen en
prostitutionen finns därmönster, hand- ochett kostarannat någotmunsexmindre. mellan 200-400 kronor. För analsex betalas det föränmer sammaslags akt i kvinnligaden prostitutionen. Den prostituerade följer medsomkunden hem och alltså tillbringar tid med honom får betalt detmer mer omkvinnlig jämförtär med manlig säljare Høigården Finstad 1986en 276.s



anledningarna till det billigare med längre i denEn äratt sanvaroav
homosexuella prostitutionen kan det i vissa fall inte finnsbaraatt envara,

vinning vidare 5.2 Sexuellfinansiell för den manlige säljaren se avsnitt
liderattraktion. En kan den prostituerade inteatt mannenannan vara

mednågon förlorad arbetsinkomst under de timmar han tillbringar en
finns indikationer prostituerad inte kunderkund. på kanDet taatt en man

kvinnlig bl pålika frekvent prostituerad kan. Detta beror attsom aen
sexuelli den homosexuella prostitutionen ofta vill ha bevis påköparen

upphetsning hos säljaren, och i många fall kan sådan kanske inte presteras
prostituerade kvinnans skådespel. vllket kundenlika frekvent densom

misstar för lust.stundom

motsvarandeprostituerad kvinna i Turkiet får 4000 turkiska pund, medanEn
från betalas med 6000 turkiska pund. En förkaringtjänst uppgesen man

manliga prostituerade renare kvinnorna. deär än menstruerarattvara
förklaring kvinnorna harinte. skulle kunna ochEn männenattannan vara

kunder ikunder. oftast bilburnaolika Männen hartyper av
akten kangatuprostitutionen medan kvinnorna ofta finns på bordeller odr

författaren enkelt kunna så depå plats. Det skulle enligt heltutövas attvara
88.kunderna har Janssen 1992bilbuma mer pengar s

SaleLuckenbill har i den amerikanska artikeln The of the DeviantDynamics
beskrivit sju krävs för könsaffär skade ägasteg attsom en rum:

kontakt
kontroll båda har intresse affärparterom av
övererenskommelse affärom
överenskommelse villkorenom
bestämmande för aktenplatsav en
akten

affären 1984 337.avslutande Luckenbillav s

påpekats.tidigarediskretion i här affärsverksamheten harBehovet denav
ilkenleda till missförstånd uppstår vad gällerkan blDetta typatt t ava ex
;riset ochhuvudtaget ska ske,ska betalningutövas, över omom omsex som

diskussionfaktorer kräxcrhur och betalning ska ske. Detta ärnär, somvar
1984Luckenbillförhandling, diskretionsbehovetvilket försvårasoch sav

och 75-200affä348. Priserna till 20-45 dollar för snabb343 och enuppges
säljarenspåför hel Priserna varierar starkt beroendedollar natt.en

och sociala fönnåga Luckenbill 1984 345.attraktivitet s

homosexuellprofessionellholländska studien där framför alltl den
sexuellabeskrivs, understryks socialaprostitution det änäratt snarare

50 och 1000ligga mellanfärdigheter lönar sig. för affär kanTaxansom en
kring theför kretsanadär liten del helheten kunden. ldollar, årsex en av

daddy ochchic förekommer tillhomo sk kept boys dvs motparten sugaen
eller någraden prostituerade betalas med 200-500 dollar kvälldär kan per

268.dollar för veckor van der Poel 1992etttusen par s

efterfrågan. städerPriserna tillgång och I med sextrrism delärstyrs av
påmarknad och priserna låga. jämförelse mellan Manillaköparens Enär

10 dollarFilippinerna och Sydney i Australien, visar kan äcka för attatt
den prostituerade i 24 timmar affären sker i Manila. Sydneyumgås med Iom

1987 dennormalpriset 40 dollar för 30 minuter Mathews 62. Iär s
prostitutionen rubrikenthailändska gay-guiden berörs prisfrågan i unler

Gift.The
financial gift, tipMany Western Tourists admit that giving toa a.or

of offworking the least plearant ThailandsThai part gaymana
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institutions. To give the morning touris:nextmoney seem, as one
said, well sordid, cheap, awful. forpaying ifso so so meansAllyn 1993 136.s

Författaren det inte frågaär betalning.attmenar gåvaom utanren om enfrån med högre har möjlighetstatus.en tillen generös,som att vara en somfattigare Allyn 1993är 136. Efter detta pristlista på vads presenteras enshort term timmar med bar-boy, kostar,tre vad längre ochen samvarovad olika slags specialservice kostar Allyn 1993 136-137.s

4.6 Nutida utveckling

Flertalet studierna bygger på för litet eller för specialiseratav material för
kunna grund förutgöraatt generaliseringar. Dessutom har författarna

sällan gjort några tidigare studier, varför jämförelsematerial saknas. Man
kan med andra 0rd inte uttala sig utvecklingen i säkra ordalag. Trots dettaom
har det påståtts den homosexuella prostitutionenatt kommer att antaepidemiska former Caukins Coombs 1976 449. Detta påstående harsbemötts bl med definitionen homosexuellargumenteta att prostitutionavÄveninte stringent.år sådant knappt påminner homosexuellsom omprostitution kallas så, dessutom förväxlas ofta homosexuella kontakter med
homosexuell prostitution van der Poel 1992 261.s
Göteborg
Det råder enligt informanterna från Göteborg osäkerhetstor omutvecklingen homosexuell prostitution Borelius Nordin 1991 17.av Mans

huruvida den har antagit andra formerresonerar på tidigt 80-talom ån då
kunde fyra-fem manliga prostituerade iman höllse ihop icentrum somsmågrupper. De prostituerade författarnamän kommit i kontakt med isom

början på 90-talet känner sällan någon prostitueradytterst annan manBorelius Nordin 1991 17.s

Köpenhamn
I Köpenhamn har prostitutionen bland genomgåttmän förändringarstora
under den 10-15 års perioden. Tendensensenaste går från synliga
prostitutionsmiljöer på Rådhusplatsen med flerat prostituerade ynglingarex
till indirekta former Dahl 1990 11. I och med AIDS-epideminsmera m s

i början 80-talet skeddestart märkbar förändring denav öppnaen avprostitutionsmarknaden. Det framför allt antalet kunder minskadevar somDahl 1990 274.m s
Även miljöerna på så kallade bøssebarer barer frekventeras bögarsom avhar ändrats under denna period. På 80-talet kunde barerna kopplas sammanmed homosexuell prostitution, så inte längre falletär Dahl mfl 1990men s54. l dag barernaär accepterade och respekterade.snyggare, Demer
prostituerade finner inte längre plats där Dahl 1990 61. taktI med ökningsindirekta kontaktformer. flyttart den homosexuellaav ex massageannonser.
prostitutionen inomhus. Detta kan medföra riskerna för fysiskaatt

ökarDahl 1990övergrepp 67, 69 och 77.m s

Oslo
Även i Oslo konstateras förändring till indirekta kontaktformer fören
homosexuell prostitution, massageinstitut och kontaktannonsert Pro-ex

1992 16.senteret s
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Nederländerna
homosexuellfrågeställningenholländska studien sammanfattas iDen om

alltförvi ha:ökar. Van der Poel inte det.prostitution atttror utan ensnarare
betraktadestill 70-taletprostitution. Framdefinition homosexuellelastisk av

störd. bloch mentalt Dettamanlige prostituerade kriminellden a envarsom
frånundersökningspopulationerinriktad påurvalsprocessenföljd att varav

sågs den prostitueradeinstitutioner. Under 70-taletoch liknandefängelser
dersocialt problem Poelungdomsprostitutionen. va:del ettsomavsom en

272.1992 s

USA
call-boy-formen harfrån 1976 påtalasamerikansk studieI ersattatten

Coombseffektiv Caukinsförstnämndaeftersom denbordellen anses mer
tillökahomosexuell prostitution kommerFörfattarna1976 441. lllatttrors

Caukinskonstruktiva alternativupplyst samhälle erbjuderdess att ett
sinmedfall då föräldrar har svå11976 449. diskuterarColemanCoombs s

efter bråk medfall det hänt pojkenhomosexualitet. sådana harl attsons
Omprostiution.hamna ioch riskerarföräldrarna kastas eller attut rymmer

skulle ynglingarna hafrån homosexualiteten bort, störrestigmat tas
1989utveckling Colemmtill psykosocial och sexuellmöjligheter positiv s

Fransisco-annonsprostitution har i SanWaldorfs studie visar ökat147. att
Waldorf 1993 113.AIDS-epideminområdet sedan bröt ut s

Sex-turism
myntigheternasberor bl påUtvecklingen i sex-turist-länderna a

tidigarei Thailandprostitutionen. Läget larinställning till och insatser mot
barboysökning antalet gay-barer medbeskrivits explosionsartaden av-sexworkers Miller 1992 113.eller s

i sininsatser vilkapå grund myndigheternasMarocko lägetl är ett annat av
Marocko floieradei linje islamska fundamentalismen. Imed denär gay-lur
använda Westbara så myndigheterna lät bli lagxrnasexturismen länge att

hotell med1988 fanns både bordeller för homosexuella och1992 323. Föres
1992 314.för med ynglingar på Westöppenhet män srummen

det gällerövergripande tydlig trendSammanfattningsvis finns ingen när
berorprostitution. Som redan påptkatsutvecklingen manlig homosexuellav

forskarentill ökning, stabilitet eller minskning på vilken metodtendenser
varierar studier och forskare emellan.har och dessa starkt
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Skillnader5 likheteroch mellan
manlig homosexuell och kvinnlig
heterosexuell prostitution

detta kapitelI sammanfattas de skillnader mellan manlig och kvinnlig
prostitution i litteraturenomnämns manlig prostitution.som om

5.1 Inledning

Det råder inga tvivel den manliga och kvinnliga prostitutionsforrnenattom
skiljer sig åt på många väsentliga blsätt Bechman Jensen Jensen 1990a sSom52. påpekats har den förra svenska prostitutionsutredningen
konstaterat den homosexuella prostitutionenatt betydligtär mindre
omfattande denän heterosexuella kvinnliga prostitutionen och denatt
manliga inte tycks förknippad med fullt lika nedbrytandevara
konsekvenser den kvinnliga Borg 1981 494.som m s

särskild formEn prostitution inte har berörtsnärmare härav ärsom när
ynglingar eller sig förmän kvinnor och prostituerarut att sigger vara somsådana, antingen transvestiter eller transsexuella. Denna form visarsom attindelningen i manlig homosexuell och kvinnlig heterosexuell prostitution
inte helt okomplicerad.är Om den betalar transvestit förman som en trorsexdet kvinna,är det då homo-att är eller heterosexuell prostitutionen

5.2 Sexuell attraktion

En skillnad mellan kvinnlig heterosexuell och manlig homosexuell
prostitution fråganär sexuell attraktion från den prostitueradeom motköparen. Borg påpekar den prostituerade i denatt svenska homosexuellam
könshandeln i del fall kan uppleva sexuell attraktion köparen,en gentemot
medan detta praktiskt aldrig förekommer itaget den heterosexuella
prostitutionen Borg 1981 508.m s

1 den danska studien socialt arbete med homosexuella prostitueradeom
påpekas också prostituerad kvinnaatt aldrignästan har känslomässigen enrelation till kunden, manlig prostituerad kanatt ha detmen sinen gentemotkund. Detta har beskrivits sammanblandningsom en av renaffärsverksamhet och uppnående form ömhet, social trygghet ochav en av
eventuellt utlevd sexualitet Dansk sygehus Institut 1992egen 16.s
Prieur i studien Kjaerlighet mellomtar i aidsenr tid inteom menn uppskillnader explicit, hon beskriver hur del bögar betaltmen under sinen tar
debuttid homosexuella. Om de önskar sig mångasom varför intepartners,
tjäna på det samtidigt l-lon prostitutionpengar äratt sättmenar ett prövaatt
sin sexualitet. samtidigt håller avstånd till den. Omsom kännerman manbåde lust och skam, attraktion och avsky kan prostitutionen sättettvara atthandskas med känslorna Prieur 1988 81f. Veterligen tillämpas inte dettas

det gällernär flickors sexuella uppvaknande.resonemang

den norskal studien konstateras det mellan i denatt manligaparterna
prostitutionen kan uppstå attraktion eller form involveringannan ärav som
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prostitutionen. de intervjuade b-.rättarovanlig i den kvinnliga Flera omav
utlösning och tillfredsstälese. Denkundernas säljaren ska fåönskan att

prostituerade ofta berätarsimulering och det skådespel kvinnliga äromsom
manlige säljaen Prieursvårare för denbl genitala skäl att presteraa av

1988 13 1993 19.Pr0senteretävens se s

5.3 Priser och platser

Høigård också skillnader i priser Det finns inteFinstads studieI tas upp.
Ärenprostitutionen. i denlika mycket tjäna i homosexuelladenattpengar

förra prostitutionsutredningen fråga. Manberörs denna mänsäger att unga
i flott bil, och komtaterarofta nöjer sig med småsummor eller attturen en

lukrativ Sverigehomosexuella prostitutionsmarknaden inte speciellt iden är
1981:71 avsnitt 4.5 Plaser, priserSOU 91. Prisskillnader har berörts ovans

aktakter. sammanfattas skillnaderna ofta beror på vilkenoch Här kan att
timmarföljer kunden hem och tillbringar fleraOm säljaren medutövas.som

mindre kvinnanmed honom, betalas ynglingen oftast Enän av
positivt sjilva aktenanledningarna kan ynglingen får någotatt ut avvara

Hoigård Finstad 1986 276, 281.s

Som tidigare påpekats under rubrik platser och akter lårPriser, mannen
betalt i på den manliga prostitutioneiTurkiet, bl grund att sesmcr soma av

Necef 88. på grund,Motsatt zttsamma mannenrenare s resonemang, men
återfinns Thailandsstudie Kathoeyeskvinnan, i Jacksons där skär änrenare

transvestiter till kvinnliga prtstituerade.beskrivs slags substitutettsom
innebära färre smittoriskerbilligare med demDc och könsumgängeär anses

med kvinnor 1989 195.Jacksonän s

för kvinnlig respektive manligSkillnader finns också vad gäller platser
prostitutionen bestämdaprostitution. kvinnliga harTendensen denär att

Även1993 iplatser, medan manliga spridd Pro-senteret 15.den ar enmer s
1981 50.dansk studie har denna skillnad konstaterats Dahl m s

5.4 Osynlighet

prostitution företcelsen oftaPâ grund dubbelt tabu homosexuell ärett motav
1993dold kvinnliga prostitutionen Pro-senteret 20.den ävenän semcr s

1979 1990 också utgångspunkteniPicper 239 Lautmann 5. Detta ärsamts s
Socialpolitiskusynligheddet danska Mandeligprojektet prostitution en-1992.forlag

aldrig har tolereradWeeks påpekar också manlig prostitution varitatt som
behovkvinnliga. uppfylla nödvändigt socaltden Den sistnämnda sägs ett
artikel198081 118. Samma återkommer i StallbergsWeeks tyskatemas

Stallberg 1990 18.s

5.5 Socialt sammanhang

Coleman beskriver ytterligare skillnad mellan de två prtstitutions-en
homosexuella prostitutionen finnaformerna. I den kan kamratskapettman

de inte verkar likamellan prostituerade och sammanhållningen som vara
vanlig i prostitutionen. Ynglingarna oftaden heterosexuella isyns grupper,

i vissa fall får Coleman känslan ersättning föroch ärattav gruppen en
Colemanfamiljen 1989 138. Høigård Finstad har det i Oslo ärnoterat atts

42



vanligare i den manliga i den kvinnligaän prostitutionen ynglingarnaatt
delär social miljö. Skillnaden mellan arbete och fritiden av en gemensam

renodlad hos kvinnorär Høigård Finstad 1986 274. 283. Däremotmer sfinns likheter det gällernär debut istora prostitution. ochKamrater deras
koppling till prostitutionsmiljöcr det viktigaste förär båda könen detnär
gäller debutera i könshandeln Høigård Finstadatt 1986 275.s
En skillnad mellan könen Weeks, de manligatas ärsom attupp av
prostituerade kan prostititionen tillta steget homosexuell subkulturut ur enmed fortsatt flera sexuella kontakter betalning medanutanmen
motsvarande inte gäller för kvinnliga heterosexuella prostituerade Weeks
198081 130.s

5.6 Koppleri

En ytterligare skillnad mellan manlig kvinnligoch prostitution är atthallickverksamhet verkar frånvarande i den manliga prostitutionenvara
Weeks 198081 126, Lautmann 14, Stallberg 19. Aven den svenskas s sprostitutionsutredningen från 1981 konstaterar koppleri vid homosexuellatt
prostitution mellan relativtmän är mindre vanligt vid heterosexuellänsett
prostitution Borg 1981 509. Den viktigaste anledningen till skillnadenm s

könsrollsmönstren i den heterosexuellauppges prostitutionen.vara Det
finns i den manliga prostitutionen inte förutsättningar ellersammadrivkrafter för hallickar. Ett ytterligare skäl den homosexuellaär att
prositutionsmarknaden bedöms liten, varför det inte går tjänasom att stora

på de prostituerade.pengar

Av Prestons självbiografihandbok homosexuell prostitution i USAomframgår hallickar mycketär ovanliga.att Möjligen förekommer de dennär
säljer transvestit, dåär det frågasom efterliknaärsex attmer omheterosexuell prostitution Preston 1994 123-124.s

5.7 Skador

Frågan skador prostitutionen också skillnad mellanom tasav upp som enkönen. Gemensamma skador känslostömingar,är känsla atten ettav varaslit och slängobjekt I intervjuer kommer dessa effekter ofta fram hosmm.
flickor och kvinnor, sällan hos ynglingar och Høigård ochmän.men mera
Finstad för dra slutsatsen skulle mindre sårbara,att männenvarnar att varadet ofta frågaär de är ordkarga flickorkvinnor,att än ochom mänmer att
inte på kvinnorpratar sätt det de med Høigårdärsamma som om omFinstad 1986 295.s

Skadorna påverkas debutennär sker och hur länge den prostitueradeav
säljer sexuella tjänster. Høigård Finstads undersökning visar pojkarnaatt
börjar tidigare, håller på kortare tid flickomakvinnorna Høigärdänmen

Finstad 1986 296. En anledning pojkarnas skador någots att ärtro att
mindre allvarliga, de sig vidutsätter tidigare åldrar,trots att oftaär månatt

isolerakan sexuella händelser enskilda händelser, medan kvinnor oftasom
känslomässigaär och därmed sårbara Høigård Finstad 1986mer mer s297.

Sammanfattningsvis konstaterar de norska författarna manligatt
prostitution skiljer sig från kvinnlig i och med det för kortaremännen äratt
karriärer, något mindre skadeverkan, omfattande social miljömer runt
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totalkundroll,prostitutionen. frånvaro våld från kunder, ochsvagareav
hallickar 1986 299.frånvaro Høigård Finstadav s

5.8 Våld

oftast säljarenprostitutionssituationerna detVid våld i de heterosexuella är
homosexeulla prostitutionenför för denvåld. Motsatsen gällerutsättssom

1992 697,129, Cates MarkleyHøigård Finstad 1986 280, 1992West vanss s
dock1990 45 Dahl påpekar1992 264. Pieper 1979 247. Wagnerder Poel s ss . homosexuellasäljarna i denden danska studien har visat ävenattatt

1981 248.prostitutionen för våld Dahlär utsatta sm

5.9 Olika kvinnor ochbehandling mänav

homo-prostitutionutgångspunkt i forskningenEn den nutida är attom
heterosexuell prostitution. Densexuell prostitution lika gammalär som

servicetill kvinnorsociala forskningen har emellertid begränsats som ger
1992 Waldorf 1993 109.till West ix.män även ss se

förvånasståndpunktLiknande finns hos Wagner, över tematattsom
HanAIDS-problematiken.homosexuell prostitution så dåligtär utrett, trots

framställaframställa kvinnor. tabudet är attatt opportunt att menmenar
sexualobjekt Wagner 1990 39.män, som s

attityder inom kvinnligsexturism skillnad mellanNär det gäller kan en
beskrivning hur denrespektive manlig prostitution märkas i Mathews av

kundenprostituerade ynglingen behandlas. Författaren attmenar om
det sakbehandlar ynglingen prostituerad är attsomsammasom en

prostituerad,stämpligenobjektifiera honom. motverka detta ochFör att som
direktför inteutvecklas emotionellt förhållande mellanslags parterna attett

1987 12. Författarenkonfrontera ynglingcns självbild Mathews 71 tarnots
kvinnligmanlig ochinte explicit detta skillnad mellanärattupp en

form respekt ocksåprostitution, och det därför dennaoklartär om av
förekommer i den kvinnliga prostitutionen.
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Åtgärder6 manlig prostitutionmot
föroch manliga prostituerade

i Utgångspunkt6.1 prostitution negativtäratt

Majoriteten de få åtgärdsförslag återfinns i studierna socialarörav som
insatser för de prostituerade ynglingama. Dahl spaltar de problemm upp

förär många de prostituerade ynglingarna isom gemensamma av
Köpenhamn. Det gäller ekonomiska, psyko-sociala, sexuella och generella
livsproblem problem i prostitutionslivet. På alla dessa områdensamt måste
ynglingarna få hjälp för kunna motiveras sluta med prostitutionen.att att

påpekasDet dock de prostituerade inte lika litet homosexuellaatt mänsom
homogen Dahl 1990är 308.en grupp m s

rådDe riktas till hjälparen det viktigtår klart sinaårsom att göraatt
värderingar och ska villig ändra dem. Ett rådatt att ärman vara annat att
hjälparen ska förhålla sig till verkligheten den inteär. gärnasom som man
vill den ska eller bli Dahl 1990 311.att Man bör respektera devara m atts
prostituerade prostituerar sig. det deras val och deras liv,är menarförfattarna. Andra insatser kan främja deras möjligheter träffaatt attvara
andra val, bl välja bort prostitutionen Dahl 1990 311.att Mana m s menar
vidare det de prostitueradeär själva, inteatt ska lösaexperter, som
problemen.

Några punkter väsentligaär beakta för hjälparen följande:ärsom att

Att uppmärksam på den prostituerades förklaring tillvara egen
prostitutionslivet, för därigenom ska ha möjlighetatt övervägaman att
alternativa handlingsmöjligheter.
2. Att bör uppmärksam på vilken fas den prostituerade Olikaman ärvara
insatser kan krävas beroende på det debutant ellerärom en en person somvarit i prostitutionen längre tid.en

Att medveten många ynglingarna i prostitutionen inte harattvara om av
tillit till samhällssystemet och myndigheterna.
4. mångaAtt de prostituerade söker identitetmännen meningav en som ger
och miljö där de accepterade.är Att bara bort den prostituerade frånen ta
miljön hjälper oftast inte.

Att den prostituerade kan ha olika mått personliga för klaraav attresurser
eller sig prostitutionen.taav ur

6. Att den prostituerade fömekande prostitutionslivet kanpga av vara ensamoch socialt isolerad.
7. Att det påfrestningar inom prostitutionen och den sociala isoleringenpga
kan så den prostituerade vill.att hargärna svårtvara att pratamen omämnet. hanäven vill.gäranom

Att också måste Ärarbeta med den prostituerades omgivning. hanman endel subkultur, bor han hos kund altemativt socialtav en utgör etten som
system Dahl 1990 311.m s

påpekarCates effektiv intervention blandatt de homosexuellaunga
prostituerade måste innehålla erkännande problem, acceptansav avindividen livsstilen utbildningtrots riskerna förbundnasamt är medom som

prostitutionsliv Cates 1989 156. Cates påpekarett också det svårt medärs att
interventionen eftersom ynglingarna oftast inte söker hjälp Cates
Markely 1992 705.s



Coleman för utgå från den prostituerade homosexuell elleräratt attvarnar
bemöta denne homofobisk homosexuellamed inställning. För dem äratt som

behövs jagstarkande socialiseringshjälp positivareoch utbildning i en
uppfattning sig själv och sin sexuella läggning. Man måste också hjälpaav
familjen och samhället bort från homosexualitetenstigmatatt ta samt ge
bättre möjligheter till positiv förpsykosocial och -sexuell utveckling homo-
och bisexuella ynglingar Coleman 1989 147.s

Något fundamentalt för vidta åtgärder, huvudär är överatt att tagetsom
kunna kartlägga förekomsten prostitution.homosexuell För kunnaattav

det krävs företeelsen och de prostituerade Då handlar det integöra att syns.
så mycket de prostituerade prostitutionen synliga.ochgöraattom mer

social- hälsovård 1992och seende Socialpolitisk forlaggörautan attom mer
33.s

på tid,Krav tillit och timing också uppsökandeväsentliga i denär
verksamheten Socialpolitisk forlag 1992 31. Målgrupperna inoms
prostitutionen helt eller delvis prostituerar bådesig,är mänunga som
debutanter och erfarna. En målgrupp professionelladeärmer annan

involverade i sociala insatser homosexuell prostitution.ärpersoner motsom
Det övergripande målet bromsa de utvecklingär att motungas
prostitutioncn. Socialt arbejde 1992 8.s

l artikel nyligen påbörjat fältarbete inom socialtjänsten blanden om
homosexuella prostituerade i Hamburg, framhålls vikten skaffaattav
kunskap de prostituerade. livsstilderas och behov. Man påpekar särskiltom

försiktighetdet krävs och respekt i arbetet eftersom flertalet deatt av
inblandade inte identifierar sig homosexuella och färreännusom som
prostituerade 1990Möbius 30.s

l rehabiliteringsarbetet med homosexuella prostituerade detär samman-
fattningsvis väsentligt ha kunskap stigmatiseringen homosexuella.att om av
Boyer prostitution logiskt förhållningssätt dels utifrånär detatt ettmenar
stigma homosexuella för, dels utifrån den manliga sexualitetenutsättssom

huvud där sexuell exploatering ingår Boyer 1986 225.över Förtaget atts
kunna vidta relevanta åtgärder och hjälpa prostitueradede ynglingama
måste beakta deras begränsade valmöjligheter, påpekar författarenman
Boyer 1986 80.s

Ett övergripande mål för socialt hjälparbete med andlig inrikting är attmer
förverka sexualitet tabun, vilket skulle prostitutiongörautan antaren man

överflödig Wagner 53.s

denl genomgångna litteraturen sex-turism i Thailand ingår inte hjälp-om
eller stödåtgärder. Gay guiden består i stället goda råd till kunden så attav
prostitutionen ska kunna fortgå smidigt. Det finns dock litet avsnitt underett
rubriken Support Quit, handlar turister bestämmer sig förto som attom som
försörja bar boy han slutar sådan Alllyn 1993 138.en om som s

6.2 Utgångspunkt prostitution inte negativtäratt

I detta sammanhang ska Prestons självbiografihandbokäven nämnas.
Huxtling A Gentlemans Guide the Fine of HomasexualArt Prostitution ärto en
handbok i konsten lyckas prostituerad Preston 1994. Bokenatt som man
bygger på författarens erfarenheter prostituerad ochegna som senare som

Vidare redovisaskund. antal intervjuer kollegor.med Det primärtärett
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fråga prostitutionsformen call-boy. Preston beskriver i detalj hurom
novisen bör bete sig i sin yrkesutövning. Utgångspunkten just detär äratt

arbete Preston 1994 124 ex. Det handlar hur skaett t ut,s annonsenom se
hur hemmet där akterna ska ske bör vilka persedlarutrustat,vara
garderoben bör innehålla Preston 1994. För sköta arbetet på bästaattosv

bör novisen anlita både revisor och advokat 1994sätt Preston Prestonmenar
1680.s

Till skillnad från flestade manlig homosexuell prostitutionrapporter om
redovisar Preston knappast några negativa sidor arbetet. Det störstaav
problemet enligt författaren inte själva prostitutionen.är denutan egnaÄvenuppfattningen prostitution. andras uppfattning kanom vara
besvärande för den prostituerade Preston 1994 19. Till skillnad fråns
många forskare Preston inte den prostituerade offer elleräratt ettanser en

exploateras. På grund många kunder dolt homosexuellaärattperson som av
känner den prostituerade han kan hjälpa kunden med dennes fantasier.att
That power Preston Prestonis 1994 23-24.menar s

På bokens sista två sidor några frågor under rubriken Why Youtas upp
shouldnt it 1994do Preston 173-175. Några inteskälen prostitueraatts av
sig det tidsbegränsat bör helstär är Vidare detatt ärman vara ung.-negativt flyger iväg. Man tjänar mycket till börjanatt pengarna en men
på grund risken anmälas för skattesmitning kan inteattav mm pengarna
investeras eller in på bank. Detta fåkan till följd den prostitueradesättas att
spenderar i snabbare takt Preston 1994 174. Denpengarna en s
prostituerade stämplas avvikare omgivningen. det tråkigtär väntasom attav
på kunder, kan sig och kan faståka och hamna ipartnerens opponera man
fängelse Preston 1994 174-175.s

Sammanfattningsvis innehåller Prestons bok hel del påståenden ären som
ovanliga i litteratur homosexuell prostitution. Förklaringen tillom att
prostitutionen kan beskrivas på så diametralt olika förutom allasätt att
människor försvarar det de själva igärna engagerade Prcstonsär är att
material baseras så uteslutande på prostitutionsformemeall boy. Närgott som
det gäller former,andra till exempel gatuprostitution, avråder författaren
läsaren från på eftersom gatuprostitutionen oftapröva präglasatt av
despcration, risker, exponeringstörre och konkurrens Preston 1994 450.s
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organisationersmyndigheters,SvenskaIIDel
kunskapnyckelpersonersoch om

prostitutionhomosexuell

Studien7

augustinovember 1993underutfördesstudienförTillvägagångssåttet som -
följande:varit1994, har

frågorpolisdistrikt 117 st medsamtligatill landetsskickatsharEnkäter ut
förändring,omfattning,förekomst,vad gällerprostitutionmanligom kriminalitet ochkontaktsåttoch köpare, samtsäljareförkaraktäristika

harprostitution. Vidarehomosexuellsamband mediproblemandra
medpolisiära insatser görsvilkatillfrågats sompolismyndighetema om

fråganställdesAvslutningsvisprostitution.homosexuell omanledning av sammanhängandedärmedprostitution ochlagstiftningnuvarande om
tillfredsställande.kriminalitet år

andraenkäten. medförstapå densvaradepolismyndighetemade 117Alla
manligpolismyndigheter100%. de svarat attpå Avsvarsfrekvens som0rd en enkät.fördjupadfickalltsådistriktet, ochinomförekom varprostitution en

innebärsvarade. Dettaintepåminnelse, attmyndighetdet trotssom,en
knapphändiga.fallet mycketi detuppgifterna är

inomfamiljeomsorgindivid- ochför422 chefersamtliga stTill landets
ändringar förmed relevanta attmotsvarande enkätsändessocialtjänsten ut

frågoringickenkäten ävenarbetsområde. I densocialtjänstens ompassa prostitutionhomosexuellgälldesocialtjänsteninomärendenaktuella som
prostitution. Vidarehomosexuellmedi sambandproblemolika typersamt av anledningmedsociala insatser görsvilka avfrågoringick somom

generellt.prostitutionhomosexuell

andra ordmedutredningen,in tillkom343från397 enorter,svar, med undantag,genomgående.Bortfallet gäller93%.på ettsvarsfrekvens
prostitutionmanligsoeialmyndighcterdeAv svarat attmindre somorter

det fyraenkät,fördjupadalltså fickochdistriktet.inom avförekom varen
intepåminnelse,orteråttamotsvarandemyndigheter trotselva som,

knapphändiga.fall mycketuppgifterna i dessa ärinnebärDettasvarade. att

22tillprostitution harhomosexuell säntsfrågor utmed avEnkäter om
Vidlikaberättigande.sexuelltförRiksförbundetlokalavdelningarRFSL:s 27

företagits,i ställetintervjuerharerhöll enkätlokalavdelningarde som
förekomstgälldeFrågornanyckelpersonsintcrvjuer.vilka presenteras som

former påprostitutionsliknandeprostitution, förekomsthomosexuell avav samband mediåtgärderellereventuella insatserorganisationensorten samt
lokalavdelningarna22de15homosexuell prostitution.vetskap avom påminnelseharavdelningarnaåterstående sjuTill deenkäten.besvarade

erhållits.harskickats, svarmen
någonmedgivitinte harkunskapsinventcringenenförDå ramen valthar jagprostitutionen inblandade,med de idjupintervjuundersökning

prostitutionsformen. Dessanyckelpersonerintervjua sk repre-omatt
RFSL.polisen ochsocialtjänsten,blsenterar a
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Under undersökningsperioden har polismyndigheten i Stockholm utrett
fall dödligtflera våld homosexuella Därvid har konstateratmän.motav man

eller misstänkt gärningsmannen och offret i flera fall har haftatt
prostitutionskontakter. För belysning brottsliga följdverkningarav av
prostitutionen har den ansvarige utredaren intervjuats.

För få kontakt med inblandade i homosexuell prostitutionatt harpersoner
utredningen bl i gay-tidningen Reporter under senhöstenannonserata
1994. Annonsen trycktes på lösblad distribueradesäven tillupp som ett

kändaflertal gay-ställen landet enligt adress-över och
annonsförteckningar i tidningen Reporter. Så krogar, barer,mottog t ex
organisationer, gay-radiostationer detta blad med uppmaning tillm en

har erfarenhet homosexuell prostitutionmän anonymt och tillsom av att
kostnad lokalsamtal höra sig till Prostitutionsutredningen.ettav av
Förhoppningen informationen utredningens efterlysning skulleattvar om
spridas vidare över mellan organiseradegränserna eller mindre öppnamer
homosexuella och de intemän elleroch organiseradeär öppna isom gay-
rörelsen. Denna del undersökningen har dock givit önskat resultat.av

Utredningen har infört i dags- ochäven kvällspress och riktatannonser
sig till säljare respektive köpare i prostitutionen generellt. Majoriteten av
dem hörde sig drygt 100 personer betalar förmän medsom av var som sex
kvinnor. Några de ringde utredningenmän hade dock erfarenhetav som av

sälja till Dessa intervjuer kortfattat.män.att sex presenteras

Genom nyckelpersonema har kontakt skapats med verkaten man som som
prostituerad i sin ungdom, och själv köper sextjänster. Ensom nu
djupintervju med denne avslutar studien.man

7.1 Enkätundersökningarna och kompletterande
intervjuer

7.1.1 Polismyndigheterna

Från 20 polismyndigheter motsvarande 27 enkätsvar de 117av
myndigheterna svarade prostitution huvudöver förekom. Tvåattman taget

innehöll uppgifteräven homosexuell prostitutionav svaren störreom av
omfattning enstaka fall.än Dessa Göteborg och Stockholm. När detorter var

Malmögäller där på grund befolkningsstorleken skulle kunnaman av.förvänta sig denna prostitutionsform förekom. finns dock ingenatt ,kännedom manlig prostitution sådan med transvestiteränom annan somtillsäljer Från Gävle,män. svarade kortfattat på fråganon,sex en man omförekomst homosexuell manlig prostitution, och den förekommer påav att
hotell och Från två andra Linköpingrestaurang. och Nyköpingorter,

manlig prostitution förmodligen förekommer, ellerattuppgavs svar som att
borde det.det göra -

Till de polismyndigheter jakande eller tvekande på frågansvaratsom omhomosexuell prostitution sändes i 1994 ytterligare enkät. I dennamars en
utförligare frågeställningar,fanns förekomst,avsåg förändring, antal,som

kunder,platser, antal prostitueradekväll, kontaktformer. åldrar,
nationaliteter. kriminalitet i samband med prostitutionen polisiärasamt

med anledninginsatser könshandeln.av

i något svarsformulärInte har alla frågor homosexuell prostitutionom
En givenbesvarats. anledning till detta naturligtvisär prostitution föratt
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beteende och poliseninte kriminellt har därförnärvarande sällanär ett
anledning företeelsen sådan.intressera sig föratt som

i fall angivit förekomst manligDet bör uppmärksammas polisenatt ett av
prostitution. dock, påminnelse, inte på uppfölj-Man har svarattrots

inte varit möjligtningsenkäten. för utredningen har detInom attramen
fall ofullständigt ifyllda enkäter. medfölja detta fall, eller andraupp av

undersökning.närmare

manlig prgstitytign km betyda dethä; Qhsgmgras förekomstDe] attatt av
frekventhar funnits sådant fall, likaväl det Juär större ort,attgt; som mer

sig liksom vid den kvinnligadesto frekvens kan här.högre väntaman
för vilket torde förklarasprostitutionen. Dock med undantag Malmö, av

hänvisas till Frühlingstill Köpenhamn. Här kannärheten resonemang om
prostitution. där författaren visarbefolkningstal och förekomst attav

befolkningstal,i distrikt vitt skilda iprostitution förekommer med men
omfattning i distrikt stigande antal invånare Fruhlingrelativ medstörre

1978 11-111.s

Göteborg
Göteborgspolisen homosexuell prostitution förekommer i mindreattsvarar
utsträckning på platser i En vardagskväll kan cirka femett centrum.par

frågan kriminalitet i samband medmanliga prostituterade där. Påsynas om
polisen till egendomsbrott kunderprostitutionen känner motattsvarar man

prostituteradc framgår inte gärningsmännenvåldsbrott de detmotsamt om
varit kunder eller sk bögknackarc.

Stockholm
Stockholmspolisen Södermalm homosexuell prostitutionattsvarar

Norrmalmspolisenförekommer med okänd frekvens. attsvararmen
prostitution förekommer antalet prostituerade okänt.homosexuell ärattmen

Stockholms kontakt HetaPlatserna framför allt Central, ävenär men genom
invandrare bland de prostitueradeLinjen förkommer. Flera finns männen.

Malmö
för närvarande inte känner till homosexuellMalmöpolisen attuppger man

slutet 80talct fram till dags dato har inteprostitution i staden. Från manav
indikationer homosexuell prostitution. Däremotfått information eller på

enstaka varit verksamma i prostitutionkänner till transvcstitcr medattman
manliga kunder.

Socialtjänsten7.1.2

manlig prostitutionfrån socialtjänsten homosexuelll elva enkätsvar uppges
frekvens.två medförekomma, vilket åtta störremotsvarar ortcr. varav

frekvens. Helsingborg.nämligen Göteborg ,Stockholm och med vissen:
Staffanstorp VästeråsJönköping, Klippan, Malmö, ochFrån fem orter,

handlade fall. Till dessa åttainkom där det enstaka sändes.orteromsvar
polisen. utförligare enkät i 1994. Liksomliksom det gälldenär cn mars

socialenkät 2 knappordigt besvarad. Då socialtjänsten.polisenkät 2 mycketär
förpolisen, anledning intressera sig manligatill skillnad från har denatt

kunskapsnivån något förvånande.prostitutionsformen. den låga Eå allaär
l-llinkhlm hrochrr r mn nm

fr k f h mv x
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Göteborg
I Göteborg förekommer okänt antal homosexuellaett prostituerade. Antalet
har förändrats och Ospecificeratär förstörre tio årän sedan.nu Handeln
förekommer på platser iett par centrum.

Helsingborg
I Helsingborg okänt antal homosexuellaett prostitueradeuppges förekomma
i centralt belägen park. Här påpekar docken det kan svårtman att attvaraskilja raggning i homosexuella kretsar från homosexuell prostitution.

Stockholm
StockholmI finns homosexuell prostitution frånsvar om tre avsocialmyndigheterna. Antal och detaljernärmare dock okändaär i vidare

mån än parker vissaatt klubbarett och badhussamtpar När detanges.gäller frågan sociala insatser med anledning homosexuellom prostitution,avbesvaras den genomgående med inga särskilda insatseratt eller resurserfinns för sådan prostitution. Undantag Göteborg.är hänvisar till sinsomprostitutionsgrupp.

7.1.3 Riksförbundet för likaberättigande,sexuellt RFSL

När det gäller enkäten till RFSL redovisas först från Stockholm, därpåsvarenGöteborg och Malmö. l anslutning till informationen Malmö redovisasomäven intervju från nyckelperson ien Köpenhamn. Deten geografiska
avståndet mellan Malmö och Köpenhamn så litetär bilden homosexuellatt avprostitution i Malmö skulle bli ofullständigännu inte marknaden imer omKöpenhamn nämns.

Stockholm
l Stockholm har RFSL-anställda mellantre 40män och 60 år i stället för atttillsändas enkätformulär intervjuats. Frågeställningarna överensstämmer
dock med enkäten. Intervjuerna med dessa sammanfattas här förtreåskådlighetens skull under antal olika rubriker.ett

Förekomst och förändring homosexuell prostitutionav
All informantertre homosexuell prostitution förekommer,attsvarar attmenden marginell.är Om det förändringar,är förekommer dessa i perioder,
beroende på tillgång på säljare. Antalet uppskattas till fåtal, mellan 10 ochett25 prostituerade män.

Kontaktsått och platser
De informanternatre nämner alla Centralstationen och några särskilda
platser där. En krogar i city och därpar också.uterestaurang nämns Enen

männen berättar olika badav mötesplatser. Deom allmännasomraggningsställena dvs prostitution kan iblandutan fungera somkontaktställen för prostitution. Medan männen nämner Klara Norraen avKyrkogata och några områden däromkring, påpekar dennaen annan attinte längre aktuell.gata är Alla pekar Heta linjentre kontaktsätt förut somprostitution, två männen 071-nummernämner ochav nämnerenkontaktannonser i olika tidningar.

De prostituerade
De ynglingar och säljermän få, deär finnssom är mellan 15sex som unga,och 30 år. Ingen har uppfattat det vaneprostitution förekommer,attsom

växlarmännen tid.över Det finns fåtal svenska prostitueradeett medanmän,
frånmän angivnaett utomeuropciska länderpar vanligare.är En avinformanterna har också kännedom frånmänettom öststaterna.parinformanterna berättar utomeuropciska män uppehållstillståndom utan som
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vanligaska finnasförmedlare detpå tumé. förespeglashär Deär attav
prostitution deSverige försörjer ibland påi och sig närarbeten stannar

efter de tillåtna månaderna.illegalt tre

Kunderna
dockinformanternavanlig. allakunderna mindre sägerKännedom är attom

Landsortsbögar ochsk smygbögar.fråga äldre bögar ochdet är om
kunderna.förekommer också blandhomofober

Betalning
i denovanligt med redainformanterna detAlla äratt pengarmenar

inkomstMöjligen kan dehomosexuella prostitutionen. utan ta emotyngre
säljaren antingenkunden bjuderoftare frågadetär attompengar, annars

tid.försörjer kunden säljareneller del fallpå krogbesök l ten exresor. en
Sugar-daddyförhållande.hysa honom hemma hos sigattgenom

Brottslighet
förtåckmantelprostitution egentligentvå informanternaEnligt är enav
förlockbcteprostitueradeså tillvida denkriminalitet, är ettatt
låstföljt med kunden hem,fall där säljarenegendomsbrott. Man berättar om

finnsegendom från lägenheten. Detpå toaletten tagit med sigin denne och
och utnyttjati kundens lägenhetfall säljaren kvarockså därett stannatpar

själv avlägsnakan ha svårtför försörjning tid. Kundenhonom atten
på grund rädslahjälpoch vågar inte be myndighetersäljaren attavom

avslöjas bög.som

kontakten. Ettficktjuveri vidvåld förekommer också, liksomHot annatom
egendom kundenfå eller ärtillvägagångssätt attatt avpengar annan

den andra förserkunden medi den uppehållersäljarna sex,enaagerar par,
lägenhet.värdeföremål från kunden eller hanssig med

homosexuellaför äldreinformanterna, samordnareEn ärsom en gruppav
blivitsom 75 st harRFSL medlemmarnainom berättar ärmän att tre caav

sig rituellahar delsunder de 18 månaderna. Detmördade rörtsenaste om
till mord. Huruvida dessa brotturartad sexkontakt lettbögmord, dels som

Alla dessa informanterprostitution inte klarlagt.varit förknippade med är
Allaprostitutionbögknackeri betydligt vanligareframhåller än mansom

för våld, dem.känner har varit sägerutsatta en av

Göteborg
kunskapRFSL-Göteborg inte har någonInom rapporteras att omegenman

mansprostitutionhänvisade till projektethomosexuell prostitution. Man
tidigareprojekt harvilka samarbetat. Dettainom socialtjänsten med man

beskrivits i Del

Malmö
homosexuellberättadeintervjuades RFSL-representantl Malmö attsomen

degenerellti Malmö. Manprostitution förekommer mycket atttrorsparsamt
i stället.åker till Köpenhamnintresse köpa eller säljahar överatt sexsom av

påvidprostituerade sigösteuropeiska ynglingar1990 förekom det att
det starkintervjuadeoffentliga toaletter. Den äratt enmenar

borde ha hört talasryktesspridning i gay-kretsarna, varför omman
förekom.någon omfattande verksamhetprostitution bland män merom

på enkäten har denlokalavdelningen i Lund där inteFrån svaratman
pojkarutomeuropeiska] idet varit möjligt köpaintervjuade hört att att

fyra till fem år sedan.Malmö för
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Köpenhamn
Eftersom det kan Malmös och Lunds närhet till Köpenhamnantas att
påverkar antalet prostituerade i näraliggande svenska städer,män har enintervju företagits med nyckelperson i Köpenhamn. Han verkar inomen
projektet Prostitution af Fyrer PAF. Infonnanten uppskattar antaletatt
identifierade prostituerade 150 stycken undermän är tvåårsperiod.enPlatserna för den manliga homosexuella prostitutionen nittio deprocent avprostituerade harmännen kunder Centralstationen,män är ochsom ett torg

centralt belägen park vissa gay-barer, dansställenen och värdshus. Dåsamt
tidigare kartläggningar inte har gjorts denna prostitutionsform kanav
eventuell förändring inte uppskattas närmare.

Kontaktytorna är parker och liknande. 071-nummer.som gator, Hetaanges
linjen. annonsering. hotell, klubbar, stationerrestaurang, dyl.oInformanten tillägger fasta kontakter där den prostitueradeatt ringer uppkunden också förekommer. Rangordningen vilken formöver ärsomvanligast på följande hotell,sätt:ut dyl.. park ellerser restaurango gata,3. bordell, annonsering eller eskort.

Åldrama på de prostituerade i gatuprostitutionen till mellan 13 30,ochanges
i parkprostitutionen mellan 16 och 40, i hotell- och restaurangprostitutionen
mellan 19 och 30 i och cskonprostitutionen mellan 21samt ochmassage- upptill 40 år.över

Informanten det inomäven prostitutionen förekommeratt utländskaanger
män tillfälliga besökare,är med turistvisum. främstsom inomt ex
gatuprostitutionen inom hotellrestaurangprostitutionen.samt

Jönköping
I Jönköping svarade viss homosexuell prostitution förekommeratt ochman

kontakterna på iatt park. på café,tas gata, och hotell pårestaurang samtJämvägsstationen. Omfattningen okänd. Dessutomär delattanges en yngrebögar underhålls äldre med kläder. och dylikt. Detav presenter, rörresorsig mindre tio kändaän fall i Jönköping. Manom attangerlokalavdelningens inställning försökaär ha personlig kontakt med dematt
det gäller och informera dem vikten kondomanvändning.att om avInformanten ocksåsäger det kan svårt nå fram till de aktuellaatt attvara

då de enligt honom tror ungdomen skyddar dem motpersonerna. att
sexuellt överförbara sjukdomar.

Norrköping
I Norrköping förekommer enligt RFSL enstaka fall homosexuellav
prostitution med kontakt på i park, på café och restauranghotellgata, samtvia 071-nummer. På frågan andra liknande prostitutionsföretcelserom
förekommer berättar följande. l bögpar. där den i ZO-års-ärman ett enaåldern och den andra 15 årär äldre, har det förekommit denca att yngrehade del prostitutionskontakter och den äldre skjutsade honom tillen dessa .Ingen hallick dock i Från Norrköping berättar ocksåanges svaret. man omutländsk ville ha någonstans boen Han harman som att ävenmot sex.försökt få någon kan stå hans sambo för ändamålet kunnasom som att stannai Sverige.

Västerås
I Västerås känner till några enstaka fall med kontakt offentligpå plats.man
I den mån RFSL får kontakt med homosexuella prostituerade pratar man omvikten skydda sig hiv-smitta.attav mot
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Luleå
direktlokalavdelning meddelas inte känner till någonFrån Luleås att man

former förekommer i någon litenprostitutionsliknandeprostitution, attmen
förhållanden,exemplifierar sugar-daddy däromfattning. medMan

ingen klar policy iförsörjning och liknande förekommer. Föreningen har
finns två i föreningen. Det heltfrågan det läger är emotattutan enaanger

prostitution, trycker det till denhomosexuell medan andra äratt upp
prostituera sig eller han vill utnyttja prostituerade.enskilde han vill omom

Trestad
prostitutionTrcstadföreningen inte till någonl känner änannatman en

Stoekholmsresor.yngling fick betalt i form restaurangbesök ochsom av
hiv-arbete upplysningRFSL:s inställning negativ. Man bedriverär genom

kondomutdelning.och

Växjö
inte heller till någon prostitution detl Växjö känner änannat attman

homosexuella spriderförekommer det äldre eller medelålders mänatt
eller låter sig bli bjudna påomkring sig. De tar emotpengar som pengar

ibland tillbaka med sexuella tjänster. RFSL:skrogar eller betalarresor
inställning fråga de berörda Mandet primärt mellanär äratt personerna.en

fördömer eller prostitution. Man erbjuder det socialavarken uppmuntrar
finns i föreningen gay-telefonjour.stöd samtsom

Även i Växjö har fått enkät, vilken däremot besvaras medNoaks Ark atten
påvanligt förekommande med manlig prostitution hotell.det ganskaär

och cafeer.restauranger

Övriga RFSL-svar

Gävleborg homosexuell prostitution troligenLokalavdclningen i attanger
förekommer. Informanten frågat bland medlemmar ochinte har andrarunt

prostitutionsformen förekommerflesta svårt tänka sig ioch de har att att
någotförnågon omfattning. Varför betala störrestörre utansom man

svårighet kan gratis tillägger han.

homosexuell prostitution förekommer eller inte bedriverOavsett om man
från Folkhälsoinstitutet.långsiktigt hiv-preventivt arbete med anslag

upplysning information, rådgivning ochArbetet inriktat på och stöd iär
sig enligt avdelningenssyfte den homosexuella identiteten. vilket istärkaatt

uppfattning långa hiv-preventivt. ocksåi det loppet inte bara är utan
inriktatmotverkar eventuell prostitution. Arbetet påförmodligen är att
handlingaroch detta oavsett sexuella skerfrämja bruket säkrare sexav om

efter ekonomiska transaktioner endera slaget.av

på förekomsten homosexuell prostitution.lHalmstad osäker Manär man av
vill ha ellerpåpekar homosexuella prostituerade inte känner behovatt nog
omfattandeRFSL-verksamhet. Däremot bedriver RFSL uppsökande hiv-ettav

på försöka nå alla medpreventivt arbete bygger säkrareattsom sex-
information.

ÖstersundÖrebro inte till någonINykäping, och känner förekomstman av
från Helsingborg finns tilläggethomosexuell prostitution. I det i såsvaret att

omfattning. någon skulle såfall i mycket ringa Om intresseradär vara
åka till där det vanligt.skulle de säkert Köpenhamn är
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Resterande kommer från Borås, Piteå och Sundsvall där nejsvar man svararpå frågan förekomst prostitution eller prostitutionsliknandeom av
företeelser. Från Borås, med tillägget det har förekommit vid endaatt ett
tillfälle, känner till. Då varnades samtliga medlemmar i RFSL Boråssom man
för kontakt med den prostituerade ynglingen. Från Piteåatt ta meddelar manpolischefen där har informerat föreningenatt transsexuellattom en
utsocknes har raggat kunder i Piteå. Detta den enda incidentär medperson
homosexuell prostitution känner till.man

7.2 Nyckelpersonsintervjuer

7.2.] Inledning

Nyckelpersoner key informants har beskrivits expert-vittnen vilkasom
bidrar med sin kunskap arbetssätt, område och organisationer Pearsallom
1970. Att intervjua nyckelpersoner dels direkt källa tillär kunskapen omkonkreta förhållanden och information nyckelpersonernas åsikterom omdessa förhållanden, dels form ställföreträdande observation.en av

Syftet med i denna studie använda nyckelpersoneratt underär att enbegränsad tid huvud fåöver kännedom eventuell homosexuelltaget om
prostitution. Som påpekats i Del I finns det utländska studier där harman

deltagandeanvänt observation för få bild den homosexuellaatt en av
prostitutionen. Inom för denna undersökning har sådan studieramen en
inte varit möjlig. Urvalsprocessen nyckelpersonerna känslig så tillärav
vida riskerar få skevt urval, frånatt att kretsarman ett t ex personer samma

har liknande erfarenheter, uppfattningar eller värderingar.som

l denna studie har jag försökt undvika sådan risk väljaen attgenom
nyckelpersoner dels från myndigheter polis socialtjänst,och dels frånsom
RFSL. Vidare har starkare anknytning till RFSL-utanpersoner
organisationerna, med särskild kännedom manlig homosexualitetmen om
respektive homosexuell prostitution, nyckelpersoner.använts som

7.2.2 Nyckelpersoner med särskild kännedom homosexualitetom
respektive homosexuell prostitution

Stockholm
Journalisten Adam Sundberg presenterade under 1994 resultaten av enundersökning våld homosexuella homosexuell prostitution.motom samt om
Presentationen gjordes i form två radioprogram i Gay-radion Stockholmav
88 mllz, 10 februari och 10 1994. Nedanstående sammanfattningarärmars

dessa två samtal med Sundberg.av samtprogram av

Sandbergs material består bl antal intevjuer tried säljare och köpare ietta av
den homosexuella prostitutionen. Dessa har framför allt kontaktats på
Stockholms centralstation. Sundberg berättar han iakttagit händelsernaatt
och gått fram frågatoch aktörerna de vill berätta vad pågår. Enom om somdel dem villiga ställa däribland Niklas 20 år. Niklas berättarattav var upp, att
han gatubamar sedan han flyttade till Stockholm.ett Han har levt somprostituerad sedan han ung. l-lan tycker inte det negativt, manärvar att
lär sig mycke han i intervjun.säger Vintertid söker han någonupp somkan hans Sugar daddy och kan hysa honom i bostaden. Priserna förvara som
engångsträffar varierar mellan 500 1000och kronor för ligg. Hanett
känner till någon så kallad lyxprostituerad, kan få mellan 1500 och 6000som

Niklas berättar han känner många homosexuellanatt. prostituerade iper att
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sedvanligadeinvandrare. KontaktställenStockholm och det mest äräratt
preciseras linjen.vilka inte och Heta

LundMalmö
sexualitetidentitet, säkrarekallatLund har projekt Tryggl ett

hade syfte1993. ProjektetErik Wågberg Wågbergdokumenterats attsomav
med En dehivAIDS till harsprida kunskap män.man sex avom som

prostituerad.med 20-årig flyktingpojkekontakter togs varsomsom var en

förheterosexuell hade bara medYnglingen såg sig och män pengar.sexsom
kommersiellhomosexuella och hadeville inte beblanda medHan sig en

sinoch medvetenbeskrivs välkläddframtoning. Han omsom
informeradvälintryckattraktionskraft. Vidare han att omvaraavgav

med sig,inga kondomeröverförbara sjukdomar men hadehivAIDSsexuellt
ynglingentillfälle berättadeinterjuvaren. Vidsådana fick han ett omav

haderealisera i Sverige. Hanlivsmål han fann omöjligasina att ensom
i landet kändenegativ på svenskar, ville integenerellt ettstanna mensyn

kombineramöjligheterfamiljetryck såg ingakvar. Han attatt stanna
blihans drömmarfamiljens förväntningar med sina En attvaregna. av

kontaktytorframgår deäldre Vidareomhändertagen attav man.en
kunder parker, toaletter,använde för träffa sinaynglingen att var

1993 6.och 071-nummer Wågbergkontaktannonser s

prostitutionen i Lundintervju med Wågberg framkommerVid äratt sparsam.
ringaden också mycketnågra invandrarpojkar. I Malmö harMöjligen hos

iVid platserfinns prostituerar sig.omfattning. Det män ettett parsompar
Påprostituerade och köpare.det förr vanligare medcentrala Malmö mänvar

prostitutionen däröverfall på plats har dockgrund våld, dennammav
minskat.

MalmöLundpåFörfattaren bör mycket uppmärksamsäger attatt man vara
mycket vanligtstorstadsregionen Köpenhamn. Umgängeslivingår i överär

för sälja ellerförekomma åker Sundetoch det kan övergränsen attatt man
ioch omfattande homosex-livetbeskriva det friareköpa Ett sätt att mersex.

kallar Köpenhamn och MalmöKöpenhamn vissa gaykretsarär att man
står för Köpenhamn ochoch 0st- Köpenhamn, där Västtillsammans Väst-

Öst står för Malmö.

homosexuella åkerFörfattaren berättar också det många män överäratt som
Ochför på hemorten.Sundet och sig för hiv i Köpenhamn i stället atttestar

till övriga Europa,del hiv-smittade flyttar till Köpenhamn ellermän överen
finns smittskyddslag motsvarandeframför allt det skälet det inteattav en

såden svenska där. Wågberg berättar flera han känner ärpersoner somom
hiv-flyktingar.kallade

prostitution Köpenhamn. En icke-Wågberg exempel på homosexuell iettger
skenäktenskap fördansk. europeisk manlig prostituerad har ingått att

efter manligakunna få uppehållstillstånd i Danmark.. Mannen annonserar
flesta kunder han har gifta ochkunder och har mobiltelefon i bilen. De är

efter fast får vad de tycker efteråt. Ersättningen harbetalar inte Detaxa. ge
100 fin bil. Enligt uppgift inkomsternavarierat mellan kronor och ären

städare.mycket goda, fortsätter parallellt sitt arbete sommen mannen

i Malmö får kontaktWågberg berättar vidare kunder och säljareatt t ex
igaytidning, de manliga säljarna allmänhet är änatt yngregenom en

kvinnliga säljare i den heterosexuella prostitutionen, ynglingamaattmen
får för i söker karl.inte allt på grund kunderna regel enattvara unga av
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Det finns dock helt spektrum köparbehov, varför det svårtett ärav att
beskriva typfall.

7.2.3 Nyckelpersoner inom socialtjänsten homosexuellom
prostitution

7.2.3.1 Göteborg

Inledning
Som komplement till projektrapporten Sex för påett mäns vispengar om-homosexuell mansprøstitutiøn Göteborgi Borelius Nordin, harav
författarna intervjuats projektets fortskridande. Intervjun har framförom
allt gällt frågan huruvida några förändringar på den homosexuella
prostitutionsscenen har skett sedan 1991, då skrevs.rapporten

Initiativet till projektet socialtjänsten. Man hade upptäckt dettogs av att
förekom prostitution bland och ville kartläggaman den. l projektet använde
författarna sig guide för inte feltolka verkligheten. Guiden hadeattav en
varit aktiv bl på i flera år och hjälpte till tolka händelserna.gatornaa att
Man påpekar dock det finns risk också med använda guide. Det kanatt atten
hända sådan vill den egnagöra verksamheten såatt normal möjligt,en som
i detta fall finnsde fler prostituerade vad egentligen fallet.att än ärsom
Huruvida detta har inträffat i projektet inte klarlagt.år

Säljarna
Frågan varför det så få intervjuade iär fyra tvåom närrapporten + manhade kännedom tjugotal i prostitutionenmän besvaras med mångaettom att
skydde projektgruppen. När vi närmade de ivägDessutomoss sprang vardet intresse för projektet från massmediastort och detta störde deltagarna,
möjligen skrämdes del bort detta också.en av

Platser
När det gäller beskrivning vilka platser prostitutionen förekommer på,av
berättar författarna de inte ville precisera nödvändigt. Riskenatt än attmer
preciseringar skulle medföra ökad handel avhöll dem från det. Platsernaen
har inte förändrats från projekttiden till dags dato.
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Förändringar tidöver
Projektet inte längre fristående projekt. ingår i cityenhetensär ett utan
ungdomsgrupp. bedriver riskmiljöerMan uppsökande arbete i och knyter
kontakter där. Man har hand flickor prostituerar sig.även om unga som
Borelius och Nordin berättar i börjande projektet kunde mångaatt av se
prostituerade, detta minskade efterhand. vilket eventuellt kundeattmen

på insatserna.bero Man hjälpte några och skrämde bort några.

Vid jämförelse mellan tiden för Göteborgsrapporten 1991 och tiden fören
intervjun mars 1994 framkommer vissa skillnader. De gäller t ex
ynglingarnas nationaliteter. Då det enbart svenska pojkar och Numän.var
har indikationer på det också och utomeuropeiskaär östeuropeerattman

finnsDet vidare rykten asiatiska pojkar, osäker påmän. ärom men man om
det handlar prostitution eller kärleksrelationer.om

En skillnad vid jämförelse tid arbetslöshetenöver är ärattannan mer
utbredd det har inte visat sig i någon ökning den synliganu, men av
prostitutionen. Författarna ungdomarna sysselsattaärattmenar mer nu,

de inte har arbete.även om

En tredje skillnad vid jämförelse mellan 1991 1994och är att ett par
svagbegåvade ynglingar i 18-årsåldern finns i prostitutionen, samt att
kontakter alltmer sker sexvideoklubbar.genom

fjärdeEn skillnad myndigheters och andras kännedomär homosexuellom
prostitution. l konstaterades mycket få visste någotrapporten att personer

homosexuell prostitution 1991. Kunskapen betecknas något bättreom som nu,
bl projektet. De homosexuell prostitution förekommer.attveta genom men
dct oklart hur problemet hanteras i praktiken. Författarna önskarär fleratt
tjänstemän skulle ha prostitution i bakhuvudet de träffar yngling pånär en
glid.

Borelius Nordin berättar också de har haft kontakt medatt en man som
i fängelsesuttit i många perioder. Mannen hade sålt sig där hela tiden som

få narkotika. Han påpekade det inte fanns någotsätt fåett att sättatt att
kondomer inom fängelset, vilket han mycket upprörd I dettaöver.var
sammanhang bör smittorisken för hiv och andra sexuellt överförda
sjukdomar uppmärksammas. påpekar författarna.

Åtgärder homosexuell och för deprostitution prostituerademot
När det gäller åtgärder den homosexuella prostitutionen poängterarmot
författarna det finns kompakt motstånd RFSL i dessa kretsar.att ett mot
Många sig inte bögar och skulle de gå in RFSL:s tröskel skulleöverser som
de bögar. finnsDet föreställning RFSL missionerabara villattvara en -bara kommer dvs lever homosexuell blir alltingöppet bättre.utman som
Författarnas slutsats detta något liknande projekt det iär attav om som
Göteborg ska planeras bör kunskapdet inte under RFSL:s ledning. Denvara

finns inom RFSL bör naturligtvis tillvara. projekten ska intetassom men
flagg,under deras för då skräms många behöver hjälp bortvara som av

rädsla för stämplas homosexuella, Borelius Nordin. Manatt som menar
påpekar också det bra det både kvinnorär ochär bådeatt mänom samt
hetero- homosexuellaoch arbetar i projekten.som

Omfattning mm
Intervjun avslutades med diskussion omfattningen denen om av
homosexuella prostitutionen i Göteborg. Man medräknar det finns 200att ca
prostituerade i Göteborgkvinnor och ungefär 20 prostituerarmän sig.som
Enligt tankeexperimentet det 10 befolkningenäratt ärprocentca av som
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homosexuell varav ungefär hälften män skulle de 20 prostituerade männen
och väl andelsmässig motsvarighetutgöra till den heterosexuellagott en

prostitutionen. finnsDet emellertid flera fällor i tankeexperimentet. Den
främsta frågan huruvida deär prostituerade ynglingama homosexuella.är

Borelius och Nordins arbete med manlig prostitution fortsätter inom
citysektionen. Man samarbetar med RFSL, har kontinuerliga möten samt
arbetar på utveckla personliga kontakter med manliga prostituerade.att
Frågan det önskvärt projektet skulle fortsätta, besvaras medattom vore att
det bra detär eftersom omfattningen pojkprostitutionenär ärsom nu, av
tämligen liten. Flera kvällar kunde på och absolut ingentingman vara pass
hände Författarna framhåller också vikten kunna tolka detattav man ser,
dvs kunna det fråga vanligt homosexuelltavgöraatt ärom om
kontakttagande mellan eller det fråga prostitutionskontakter.män ärom om
Man berättar kollegor har spanat och sig omfattandeom som trott se
handel på toaletter vilket i själva verket varit kontakt ekonomiskamm, utan
transaktioner.

7.2.3.2 Lund

Genom nyckelpersonerna fick jag vetskap inomen av attom man
invandrarprojketet under Socialförvaltningen i Lund hade kännedom om
homosexuell prostitution. Vid intervju med projektledaren Margarita Lopez
maj 1994 framkom följande.

Inom invandrarprojektet fick Lopez reda på det fanns ungdomar, bådeatt
flickor och pojkar, sålde för få olika droger. De exakta åldrarnaattsom sex
framgår ej, Lopez anävnder genomgående flickor och pojkar. Detta
projekt avslutat seär Socialförvaltningen i Lund. Invandrarprojektetnu
1993a. Ett projekt hivAIDS-förebyggande arbete inriktningmed pånytt om
invandrare och flyktingar fortgår. I ansökan statliga medel för dettaom
projekt påpekar bl några ungdomar med invandrarbakgrund harattman a

speciellt sexuellt beteende Socialförvaltningen i Lund 1993b. Enett avanledningarna till prostitution inte uttryckligen kannämns detatt attvara
oehört tabubelagt.är Ungdomarna själva definierar inte det de gör som

prostitution.

En del i problembilden Lopez skissar fortsatt hög invandringärsom samt
ökad hög arbetslöshet främst drabbar ungdomar inteoch minstsom
invandrarungdomar. En ytterligare del ökad tillgång till droger samtidigtär

i kommunerna minskar. vilket ställer krav påsom resurserna stora ett
effektivt preventionsarbete hivAIDS Socialförvaltningen i Lundmot
1993b, punkt 11.s

I sammanfattning Invandrarprojektet hivAIDS under januari majen av -1993 redovisas bl samarbetet med RFSL. Lund. RFSL har föreslagita program
för nå homosexuella invandrare kan träffa iatt parker och påsom man
andra ställen. Man har också pekat på behovet ha broschyr till allaattav en
invandrargruper, handlar bl sexualitet, hiv och smittskyddslagensom a om
Socialförvaltningen i Lund, invandrarprojektet l993a punkt 11.s

Av intervjun med Lopez framgår det sig åtta till nio flickorrör ochatt om
fem till pojkar prostituerar sig på olika håll i Lund. Lopez påpekarsex som att
projektet endast innefattar invandrarungdomar och det kan finnasatt
prostitution bland svenska flickoräven och pojkar. Hon berättar fleraom
exempel i prostitutionen. En pojke för två år sedan högfrekvent ivar
prostitutionen, har fått arbete och slutat med könshandeln. Detmen nu
finns vägar ut, konstaterar Lopez. En pojke hade omfattandeannan en
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skaffaoch för kunnakriminalitet han ville komma attut pengarsom ur
sinbörjade han i stället sälja kropp.

På fråganinte homosexuella.prostituerar sig enligt LopezDe pojkar årsom
med flickor, detväldigt brablir verkar fungerahur hon det Devet svaret

så.ut.rer

pojkprostitutionen absolut inteproblemen medEtt de är attstora manav
dyrare kläder,eller till litetbehöver till droger,det. Manpratar om pengar

viktigt förmycketfrämsta motiven pojkarna Detdetta de ärär anger.som
och kläder.skaffa siginvandrarungdomarna att status pengargenom

dennaviktig för tillhörigheten. LopezExteriören mycketär attoroas av
honbland de invandrarungdomarinställning går allt längre ned i åldrarna

till.känner

föräldrar, någonsig har ensamståendepojkarna prostituerarAlla ensom
prostitutionen. DetingetFöräldrarna i allmänhet ärvet omensam pappa.

motståndfåtal finns starktdessutom vill något. Det mot att taettett vetasom
medsig. exempliñerarprostituerar Lopezin vetskapen barnatt egetom ens

kriminell dessutomensamstående starktmed son somencn mor
skickade ivarvid modernprostituerade sig. Pojken skulle omhändertas. väg

insatser.för förhindra socialtjänstenshonom till ort attannan

för Honförekommer inte kända Lopez.Platserna där könshandeln är
just denna park harpark där det kanske förekommernämner av enen

förekommitharpekats plats där detnyckelperson ut som enannan
ingen kännedominte Kunderna harprostitution, längre det.gör manmen

i projektet.om

RFSL vissLund i dessa frågor, då harSocialtjänsten samarbetarbl med RFSLa
för fåfick arbeta hårtkunskap behöver. Inom projektet attsom man man

redogör för detförtroende i invandrargruppen. I slutrapporten Lopez att var
två tabun, detsvårt nå fram till ungdomarna i början. Hon mötte attatt ena

Lundsexualitet Socialförvaltningentala droger, det andra talaattom om
l993a.

går maralisera. fick bra kontaktstarkt det HonLopez markerar inteatt an
OK. Strateginnågra pojkarna det spreds sedan honmed och är attatt varav

informellt råd. det braaldrig moralisera, i stället mycket Här är attutan ge
skepsis svenskatjänstemän sjäva invandrare. finnsha Detär motstorensom

Ungdomarna ingetmyndigheter. Respekten för polisen brister helt. vet att
Gemensamt för dem allahänder för inte straffmyndig. äräratt man

inställningen svenskar skit, polisen skit osv.äräratt

i komplex problemstrukturLopez understryker prostitutionen deläratt en
Därför nödvändigt bedriva parallellt arbete:för dessa ungdomar. detär att ett

identiteten, problemen sexualitet.dels med dels med de andra som
utanförprostitution och kriminalitet. l-ljälpinsatserna måste ske regelrätt

inte godtassocialtjänst, eftersom myndigheter maktrepresenterar som av
ungdomarna, avslutar Lopez.

7.2.4 Nyckelpersoner inom polisen

En de traditionella för med förplatserna mäns möten män ärav sex
Stockholms Central. StockholmTransportpolisen i har kartlagt

1993.övervakningsbehovet inom Centralstationen och Cityterminalen Av
denna framgår bl följande problemområden: vissa toalettemarapport a av
beskrivs tillhåll för homosexuella blottar sig,män,ettsom som onanerar
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och ofredar andra besöker toaletten. Ordningsmännen har vid 14som
tillfällen under maj 1993 ingripit och avvisat homosexuella frånman
toaletterna. Av framgår det kan svårtrapporten skiljaatt attvara
homosexuell raggning från homosexuell prostitution för poliserna. Detta
uttrycks bl uttalandet man kan också misstänka det tillatt vissa genom att
del rör sig prostitutionom

Förekomst och problem med homosexuell raggning och eventuellav
prostitution har diskuterats polisen och ansvarig personal påav
Centralstationen och Cityterminalen. Den ansvarige har göraanmanats att
något åt problemet, bl undersöka huruvida några ombyggnaderatta genom
kunde skullegöras, toaletterna mindregöra attraktivasom somsamlingspunkt, huruvida det möjligt byta dörrensamt in till toalettenattvar
foajén och insätta glasdörr. Dörren har under maj månaden monterats
och ökad insyn och övervakning har denna trafik pågenom typ avtoaletterna minskat. Man dock homosexuellt kontakttagandetror att
ocheller prostitution har flyttats till andraöver toaletter på
Centralstationen.

Av framgår också brukar samlasrapporten män på café påatt ett
Centralstationen. Enligt intervjuer med personalen där har uppfattatmandet sökermännen kontakt med varandra,att går ivägsom över
Klarabergsviadukten till Cityterminalen för sedan återkomma efteratt enstund då det händer överlämnande sker.att av pengar

Av intervju med kriminalinspektör vid transportpolisen framgåren en att
styrkan över T-eentalenöver 15 1993.tog Arbetet vid tiden föransvaret är
intervjun 612 1993 i sin början. Kartläggningsarbetet problemenavomfattar bl intervjuer och enkäter med alla arbetar påa somCentralstationen och kan ha uppfattning vilka problem finnssom om somdär. Det såledesär mängd olika uppgifter och uppgifter med olika halten avinsikt i vad det försiggår.är Några personalenom som ur rapporterar omutomeuropeiska män kontakter. Ingen har hört talas ellersom raggar omnågra småpojkar i hanteringen.sett

Här kan tilläggas inom Norrmalmspolisen iatt Stockholm underman
1988 lät inrätta speciell patrull med inriktning påsommaren kartläggaen att

eventuell pojkprostiution, eftersom polisen fått indikationer på sådan. Man
kunde dock inte avslöja någon förekomst sådan prostitution ochav vartvungen resultatet, varvidatt patrullenacceptera upplöstes. Man har för
närvarande inte någon särskild enhet eller förpatrull kartläggning elleravutredning pojkprostitution, det uppstår indikationer kanom men om nyasådan inrättas Sundberg 1994.

Ett problem påpekats,är, urskilja vad vanligt homosexuelltärsom att som
manligt kontakttagande och vad prostitution.är Oavsett det ärsom omprostitution eller inte försiggår, finns flera problem lösa.som attNyekelpersonen berättar homosexuella sigman skyldigagör tillom somförargelseväekande beteende på toaletterna. l fall det civilett var enpolisaspirant enligt polisen råkade för närmande påsom toalettenut ett när
han där i privat ärende. Han rusade och informeradevar sina kollegorut

for in och mannen.som grep

Transportpolisen planerar samarbete med SJ, SL, socialtjänsten och RFSL för
Ökadhelhetsgrepp påatt ta problemet.ett synlighet uniforrnerad polisavnödvändig för förhindra problemen i lokalerna.anses att Avslutningsvis

hoppas de kamerorna och monitorernaatt ska kunnaman bidra tillnya ökad
ordning på Centalstationen och Cityterminalen.
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1993I december dräptes enligt polisutredningen hade haften man som
prostitutionskontaktermånga med andra Svea Hovrätt B 65694.män

Det handlade homosexuella sida dold för vänner,om en man vars var
anhöriga och alla han inte prostitutionskontakterhade med. Medsom
anledning detta intervjuades kriminalinspektörden utredde fallet.av som

svårigheternaDenne berättar utreda sk homosexmord. .Vär de leverattom
svårt svårtljusskyggt det med teknisk bevisning, redaär vilkaatt ut

kontakter de haft,har ingen berättar frivilligt. samband medl denna
utredning sig kriminalinspektören förvånas hur mångasäger över
homosexuella prostituerade det finns i Stockholm. dräpteDen mannen var en
sk storkonsument, utredaren betecknar tillhans huvudstaden 1-3resor
gånger i veckan hysteriskt mycket. Många kontakterna fannssom av
antecknade i offrets telefonbok. Utredaren det fanns massorattmenar av
homosexuella prostituerade skulle kunna ha förhört. Han berättarsom man
vidare kontaktytoma och aktörerna inblandade. Härär nämnsom som en

i centrala Stockholm. Centralstationen och vissa sexvideoklubbar. På degata
träffas för affären genomförs påmän göraatt annatsenare upp om som

ställe. När det gäller de inblandade berättar utredaren: Aktörerna oftaär
[utomeuropeiska säljare äldremän] och svenska köpare, detmänsom sant

också såkan säljaren ocksåbor hos köparen. Vi har indikationer påattvara
hit asiatiska ynglingar och delar på dem månader.män iatt tar tre

Dråpfallet tiotal homosex-m0rd har haft hand påär ett ettav man om
våldsroteln i Stockholm sedan 1989. Alla dessa inte prostitutionsmord,skär

några det. detta fallJust betecknar utredaren typfall förär ett demmen som
lever fördoldai det och drift livsföringsin ochutövarsom genom

kontaktsökande. Han konstaterar det tydligen bögvärre änatt attanses vara
förköpa och avslutar: Om inte homosexuellär öppenatt sex pengar, man

ingår våldriskgrupp för ochi mord.man en

7.3 Telefonintervjuer säljermed män som sex

Prostitutionsutredningen har infört i dags- och kvällspress,annonser som
har riktat sig till säljare respektive köpare i prostitutionen. Syftet attvar

löst frågeschemanstrukturerade få kännedom bl olikagenom om a
prostitutionsfonner, kontaktytor och motiv sälja respektive köpaatt sex mm.
Majoriteten dem hörde 100sig drygt personer mänsomav av var som

förbetalar med kvinnor. Ett ringdede utredningen hademänsex par av som
dock erfarenhet sälja till andra Några samtalenmän.attav sex av var av
karaktären egentligen skulle ha ringt till någonmännen socialatt nog
jourverksamhet. inte intresseradeDe berätta det villeattvar veta.av om
Dessa kunde vi dock hänvisa vidare till gay-jour,män mansjcur tillsamt
RFSU och RFSL. Några ringde och började berätta ändrade sigmän upp men
sedan. Ytterligare ringde för kontrollera vi de viett att att utgavpar upp var

för och de skulle återkomma för intervju, vilket de inteatt attoss vara. sa
gjorde.
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Annonstexten såg på följande vis:ut

Säljer du eller köper sexuella tjänster
Den statliga prostitutionsutredningen behöver
kunskap prostitutionens former och innehåll.om
Säljer du eller köper sexuella tjänster på pågatan.
hotell, på massageinstitut, på solarier. telefon etcper

ring till och berättaanonymt oss- 020xxTel xx xx
Mellan kl 11.00-18.00 tismån, och onsdag
ll.OO-16.30 fredagochtors
Samtalen kostar bara markeringen
varifrån landet dui ringer.än

Annonsen införd i två perioder under novemberdecember 1993 ivar
tidningarna Expressen, Idag Gula Tidningen Stockholm. Undersamt
novemberdecember 1993 distribuerades liknande till flertaletten annons
sexvideoklubbar, homosexuella föreningar. dansställen. gay-radiostationer

Desutom infördes i gay-tidningen Reporter december 1993.mm. annonsen

Intervjuerna ostrukturerade, dvs hållna i samtalsform med öppnavar
svarsalternativ. i berättelseform. Vi villenärmast hur hadeveta personen
debuterat i prostitutionen, vilka former prostitution deltogav personen om
några särskilda problem fanns och huruvida hade någon kontaktpersonen
med myndigheter med anledning prostitutionen ioch så fall hursamtav om

kriminalisering könshandeln skulle påverkaen av personen.

Förutom dessa frågeställningar besvarade säljarna frågor ålder,om
civilstånd, bostadsort och yrke. Utredningen fick elva samtalsammantaget
från säljare. Av dessa sju Fyra sålde till kvinnor,män. manvar sex en man
sålde både till kvinnor och och två hade sålt enbart tillmän, män män.sex

Trots det synnerligen begränsatär urval säljare,att härett presenterasav
några utdrag samtalen. De betraktaär två exempel på manligattur som
prostitution, där säljaren ursprungligen inte haft för avsikt sälja tillatt sex
mån.

Männen svenska. Den arbetslös byggnadssnickare, berättarvar attena. en
han betalar kvinnor förgärna de ska låta honom för dem ikläddatt posera
endast strumpbyxor. hanNär har efterfrågat denna tjänst på Heta Linjen
har det hänt har och erbjudit honom betalningmän i stället.att svarat
Manen har ställt på detta. finnsDet killar vill då fårjuupp .rom suga av en,

det ju gratis och till och betalt,med berättar han.man

Den andra hade i sin ungdom hamnat på hotellrum medmannen ett en
homosexuell efter ha blivit jagad homosexuell vidattman av en annan man
Humlegården. Mannen med hotellrummet såg detta och erbjöd ynglingen
hjälp. Ur askan i elden skulle kunna säga, kommenterarman
intervjupersonen. ändå utförde sexuella tjänster åt Hansom mannen.
påpekar det länge sedan detta hände och han ideologiska skälatt var att av
har slutat med både det och med köpa kvinnor.att sex av

Vid jämförelse mellan kvinnorna och de två i telefon-männenen
intervjuerna visar det sig dessa motiv sälja annorlundamänsatt att utsex ser

kvinnornas somän genomgående behov pengar. Männen har inteär av
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tjänster.sälja sexuellanegativtskulle särskiltuttryckt detheller attatt vara
få någotsig änkvinnornaIngen annat avut pengartvärtom. uppgerav

sexuelltnågotde fickuttrycks även atthandeln. Motsatsen männen, ut avav
sälja sex.

prostitueradsjälvtidigarekund,7.4 En

Kontakt
medordna kontaktRFSL hjälpte tillfrånnyckelpersonemaEn att en manav hanprostitutionen. Närhomosexuellai denköpareförekommer somsom nu
genomfördesIntervjuntillsexuella tjänstersålde han själv män.var ung

intemin arbetsplats. För1993 påtimmar i november attunder mannentreca blförändringar.intervjun med vissahäridentifieras återgeskunnaska a
här Richard.hans ärnamn. som

bakgrundRichards
mellansvenskmellanstorihari SO-årsåldern ochRichard växtär upp en

dolthomosexuell, valdehanförstod tidigtstad. Han att varaatt menvar
pålivsfarligt bögdethomosexuell med motiveringen är att enatt vara

detfödelsestaden, menrelation ihomosexuellhade dockbruksort. Han en
sågs välvilligt.så detKønsumföresråndarenspojk, intemedvar

börjadeSverige och därstad itillflyttade familjenårs ålder störreVid 15 en
betala,skulle de kunna sägergrisaSkulle gubbarnaRichard hora.

slumpartad. EnlitetRichardprostitutionen beskriveriRichard. Debuten som
överraskningoch dettutade i sin bil20-årsåldem attkille i storenvar

utbytegång hadenågonfå kommer ihåg hanbetalt. Han annatskullejag att
inte ofta.sälja någon gång.finansielltän attav sex,

Övergången från säljare till köpare
homosexuellaÖvergången bli i dentill köparefrån säljare attatt vara

istorstadenfrånRichard bortanaturlig dåblev ganskaprostitutionen var
naturligt. ärVilket hanköpare.tillbaka hanhan komtio år. När somservar

får betala.äldre manman
har hanmed denneår sambo medsedan fyraRichard är man.en annanca
former.fast i olikade betalar,älskarehaft Båda två haraldrigdock somsex.

andraochsambonkontant ochRichard betalar presenterattgenom ge
känsligt,för sägerinte något de ärting. Detta ämnetmateriella är pratar om,

parförhållanden därnågrahanVidare berättarRichard. parternaom
betalar iden äldredet vanligtmycket olika. Däråldersmässigt är attär en

socialaekonomiska ochäldre harform, Richard. Deneller menarannan
föredrarRichard självungdomen.säljer harden attävertaget, men som

övertag.då har ett vissteftersomköpa män. manyngresex av

Kontaktytor
säljare får kontaktochoch köparein på frågan hurvi kommerNär var
Linjen: Statenoch Heta ärsyftning på 07l-numrenRichard medutbrister

mest. Handen tjänar nämner ävenkopplaren ochden största som
kanförutsättsUt, däri Reporter och Komkontaktannonsema att manmen

raderna.läsa mellan

säljare. liksomkunder ochtömd påenligt RichardKyrkogataKlara Norra är
Dock med undantagvakthållning.för mycketCentralen där det ärnumera

linjemaframför alltdetVissa videoklubbarför urinoar. ärnämns. menen
vidgick ditmanpå Kungsgatanfår kontakt En krog nåmns,genom.man
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kalsongklåda, där det mindre sedan visumrvånget införts.är Medmen nu,
detta Richard antalet utomeuropeiska säljare i den manligaattmenar
prostitutionen har minskat i Stockholm.

Några badhus också kontaktytor förnämns homosexuell prostitution.som
Richard berättar två bad där det förekommer mycket raggning, han harom
själv mottagning på löpande band betalning i omkläd-sett mot
ningsrummen på det badet påoch det andra badet han också detena vet att
säljs sextjänster. I centralt belägen park har könshandeln minskat. Deten

Ävenblev fär mycket bägknackning. park beskrivs ställeetten annan som
med risk för våld. Däremot har grönområde utanför tullama fåttstor ett strax

uppsving.ett

Några inomhusträffstallen för homosexuella mindre säkranämns som
förställen sexköp. Det enligt Richard svårareär säljare påatt ragga

måstebögställen man bjuda sedanoch kanske de drar..., påDet bristär en-säljare i Sverige det blir fröken Höger och utlandet, Thailand ochnu, t ex
Nordafrika. Varmed onani respektive utlandsresor.avses

Prostitution bland invandrare Sverigei
Utomeuropeiska säljare oftast påsättaren.är Den andra kvinnliga rollen
skulle kränkande för hans manlighet. måsteMan behandla demvara som

och gentleman.män Det blir våldinget respekt fårvisar dem. sägerom man
Richard. Vem köparen eller säljaren kontakt beror enligt Richardtarav som
på situationen. Om säljaren i behov det hanär är tarav pengar som
initiativet. SverigeI oftast köparen kontakt. Utomlands, i Marockotar ärt ex
det säljaren kontakt.tarsom

Det vi på isberg,är det är gatuprostitutiønen,toppenser ett som syns
Richard förvånas det inte finns fler killar frånöver i prostitutionen.östatt
Anledningen kan de måste ha i Sverige fungerarattvara en person som som
finansiell För del tycker Richard det skulle bli förgarant. attegen
långtråkigt med sådan lösning, han vill hellre ha omväxling. Underen
våren 1993 kom det enligt Richard delegation öststatskillar hit,en av en
fem-sex stycken sålde sig. De arbetade efter modell änsom en annan

boddeDe i Södertälje, verkade i Stockholmutomeuropeema. och letademen
framför allt efter sk Sugar Daddys, dvs ville ha längre försörjning.en
0stki1larna finess,år de letar enbart efter materiella fördelar.utan

Sexturism
Richard berättar han med viss regelbundenhet åker utomlands och dåatt
förekommer också prostitutionskontakter. äldreEn manlig turist i tensam ex
Nordafrika alltid bög eftersom det suspektärses som att vara ensam, menar
han. På Marockosemestrar leasar ynglingar, dvs har dem helman en
vecka. Då betraktas de andra prostituerade fridlyst. de kommerman av som
inte med förslag.

Kostnad för sexuella tjänster
Kostnaden för tjänsterna beror på. Oftast det sig mellan 400 500rör kronor-för sexakt i Sverige. När det blir för dyrt i Sverige söker sigen man

dåutomlands. kostar det mellan 200:-150- dag. En säljarna tyckerper summa
bra betalt. Richardär vill helst ha yngling varje gång, både i Sverigeen ny

och utomlands. Om kontakterna Sverige han: De ska inte kännasägerutom
såmig väl. De nyfikna påär släpper inpåär jag inte dem mig.vem man men

Då har dem efter sig i Sverige, tiggandes...distans viktigt. Richardärman
tillägger säljarna ofta -dåliga älskare, bl på grundär de självaatt inteatta av

homosexuella.är
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Våld
svenskaRichardberättarhomosexuellavåldet mänvi diskuterar attNär mot

ordentligt avtalfrämstförst ochnaiva. Man ska göraoftafarbröder ettär om
något,avtalatfå haralltidförsökerSäljarna manmenmer,summan.

respekterar de det.

sigsnabbt lärdesjälv såldetiden hanpå denhanRichard berättar sexatt
till sigi kuvertdärpåförst,betalttekniker: ettvissa postaatt ta pengarnat ex

blir förbytta närdel smygisarutföra tjänsten. En satsenoch sedansjälv som
ingåttde harvidoch kännastillbaka intevill hagått och atthar pengarna

handlingen.eller gjortavtalet

ochvåld, Richarddock drabbas sägersnåla kanSvenska gubbar är avsom pådirekt,familjefäder från landsorten.lantisarna, tberättar exsynsatt
således riskoch löperuppföra sig störreskainte hurCentralcn. De vet man

för obehaglighcter.råkaatt ut

Tystnaden
vissaföretaenligt Richardsituationerobehagligaundvika är attEtt sätt att

litet lösthanågonaldrig gå medförsiktighetsåtgärder, pratatutan attatttex
aldrig detvariationer. Manmeddockförst. Detta pratar manär omett tema

ingetAbsolutefter, han.och inteinte under säger sexprat.inte före,gör,
totalitet.utvecklad tillDubbelmøralenvissa kulturer. ärsärskilt inte i

på all erotik.döddet detPratar tarman om

kriminaliseringSkydd och
ochskyddfrågeställningarnågramedIntervjun avslutades om

kondom. KöparenAlltidmedSkyddsfrågan besvaraskriminalisering. ser
eftersompigga på det,inte alltidsäljarnautomeuropeiskade årtill det, men afär.blir det ingenskydd. Menmanligt medmindredet utanses som

Fånigt, dumt.könshandeln:kriminaliseringfråganRichard bemöter avom
på Malmskillnadsgatan.blir kvinnornaärUtpressningsrisk. De utsattasom Även påtankemeddubbelmoral,detbordeller.borde finnas ärDet annars

på urinoarer.hiv. Bättre än att smyga
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8 Avslutning

8.1 Utländska respektive svenska studier

En huvudfråga huruvida de prostitutionsmönsterår beskrivs i utländskasom
undersökningar kan ha relevans för svensk manlig prostitution.
Förhållandena i olika länder och i olika kulturer mycket olikartade. blär a
vad prostitutionsformer, kriminalisering och omfattningavser av
prostitution, socialt trygghetssystem, utbredning narkotikamissbruk,av
arbetslöshet och socio-ekonomiskaandra villkor. Detta indikation påär en

resultat från utomskandinaviska undersökningar endast med försiktighetatt
bör läggas till grund för undersökning och analys manligsvensken av
prostitution. När det gäller danska och norska undersökningar finns det
dock anledning förhållandena så likartadeärtro ävenatt att attpass
prostitutionsmönstren kan jämförbara.vara

Särskild uppmärksamhet bör riktas så kallad sex-turism det gällernärmot
homosexuell prostitution. Både litteraturen och undersökningenav av
framgår könshandeln i sex-turistländer Filippinerna och Thailandatt som
blomstrar och ökar det gäller homosexuell prostitution.när

8.2 Skillnader mellan kvinnlig heterosexuell och manlig
homosexuell prostitution

Vid jämförelse mellan kvinnlig heterosexuell och manlig homosexuellen
prostitution framkommer flera skillnader. Hit hör olikheter vad gällert ex
synlighet. prissättning, platser. sociala sammanhang för prostitueradede

riskeroch för våld. En övergripande skillnad idet den heterosexuellaär att
prostitutionen tenderar säljaren stigmatiseras och föratt utsättsvara som
våld, medan det i den homosexuella prostitutionen finns tecken på motsatsen.
dvs det kunden den svaga denär l enkönadeatt är parten.som
prostitutionen kan inte de givna könsrollerna skapa makt- eller
vanmaktspositioner, det blir andra faktorerutan avgör år mestsom vem som

Till dessa faktorer hör den utpräglade ungdomskultenutsatt. i den manliga
homosexvärlden. Den gammal bög harär generellt intesettsom enÄrmaktposition. han dessutom dolt homosexuell. och själv tycker han haratt
något skämmas för, försvagas hans position och förstärks hans utsatthetatt
ytterligare.

l den mån inne på kriminalisera prostitutionen,är och då endast denattman
i könshandeln. kan skillnaderna mellan den kvinnliga och denpartenena

manliga prostitutionen erbjuda betänkligheter.

8.3 Debut i prostitutionen

Både litteraturgenomgången och undersökningen. främst den förra. visar
det inte finns prostitution mellan finnsatt Det flertalmän.typ etten av

med varierande problemnivå. En detyper starkaste faktorerna för attav
debutera i prostitutionen liksom det gäller vissaär,. andranär
avvikandebeteenden, känner andra den avvikandeutövaratt man som
verksamheten.
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på sinhomosexuell prostitution oftast beskrivs, bl grundDen typ a avav som
sammanfattningrelativa synlighet. gatuparkprostitutionen. Enär av

förframför det gäller förutsättningarallt den utländska litteraturen när
skissas.till debut i denna prostitutionsform kanoch orsaker

negativa reaktionerhomosexuell yngling har för starkaEn motutsattssom
bestå i pojkensin sexuella läggning. Reaktionema kan stängs utet attex

i prostitutionfår sig själv i fortsättningen. Debutenfrän hemmet och klara
homosexuellslumpmässig. han träffar på äldrekan ärt man somex envara

scenario kanvänlig honom han driver omkring på Dettanär gatorna.mot
förfaktorernaturligtvis vissa gemensammanyanseras. synes varamen

förynglingar hamnat i prostitutionen i stället ihomosexuella öppetettsom
socialt homosexuellt sammanhang.

i eller deltar i2. En heterosexuell yngling medlem gängär ett ensom
machokultur, vilket bl kanmindre kriminalitet ochkamratkrets med amer

efterletaruttryck exploatering äldre homosexuellasig mänta som-av av
möjligYnglingama använder signalerbetalning.sexpartners mot omyngre

fullföljs dessa signalerkontakt för kunden. l vissa fallsexuell lockbetesom
förprostitutionshandlingar, i falltill andra utsätter gänget mannenmen

ocheller våldsbrott.egendoms-

blandning bakgrundsfaktorernaEn bisexuell yngling kan ha avsom en
ynglingar.för kategorin homo- respektive heterosexuella

prostitutionOlika manlig8.3.1 homosexuelltyper av

olikaprostitution uppvisarYnglingarna i de olika formerna av
samhället ochstöd och hjälp frånproblembilder och därmed olika behov av

andra.

deprostitutionshierarki gatuprostituerade längst ned ochEn med den överst
skönjas. Däremellanynglingar försörjda sugar-daddy, kanär avsom en

ellerpååterfinns prostituerade kontakt barer,t tar annonser,genomex som
reflektionhar massageverksamhet eller call-men. En är attsom agerar som

juhierarkin kan spegla den heterosexuella närmaresägas normen:
också påpekatsäktenskaps-formen, högre position i samhället. Det hardesto

sighomosexualiteten tidigare varit kopia hordom, närmaratt av men nuen
registreratinte med den lagenkopia äktenskapet minst i och nya omen av

partnerskap för homosexuella, 1994.

funnits fördetta någon äktenskapsliknande form inte harJust att
varför homosexuellhomosexuella kanske kan förklaring tillvara en

heterosexuellaprostitution ofta ha flera gråzoner den.änanses
vitt förprostitutionen. inte funnits något ellerDet har så säga svanatt

den homosexuelle. En frågeställning vad det görär är att ettt somex
prostitutionsliknandehomosexuellt sugar-daddysk ärarrangemang mer

mellan äldre välsitueradmotsvarande heterosexuellaän arrangemang en
herre och outbildad flicka.en ung
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8.4 Sorti prostitutionenur

Möjliga från prostitutionsscenen har skissatsutvägar i litteraturen och i
intervjuerna. De bygger framför allt på den lägsta inivån hierarkin,
ynglingen i gatuprostitutionen, och kan sammanfattas.

A. gay-seen:
Ynglingen homosexuell inlemmas iår gay-världen och får socialtsom ett
och sexuellt sammanhang onödiggör prostitution.som

B. Kgnygntignel] seen;
Ynglingen får samhällets samlade stödåtgärder hjälp till Självhjälp sågenom

inkomst-, bostads- och andra behov löses på konventionellaatt sätt änmer
prostitution.genom

C. Kriminell seen;
Ynglingen väljer byta till kan lukrativ och på vissaatt scen en som vara mer

mindre självdestruktivsätt

D. Prostitutignssgçn;
Ynglingen sigsöker till form högre i hierarkin, blien t attupp ex
omhändertagen sk sugar-daddy.av en

Vem väljer vad eller har möjlighet till vad oklart. klanärsom vem som men
det i Sverigeär inte finns något givet forum föratt den prostituerade

yngling eller vill ha hjälp lämna prostitutionen. l Stockholmattman som
liksom flerapå i landet finns antal sk hiv-mottagningar, därorter ett man
dels erbjuder hiv-tester och i vissa fall kurativ och psykologisk hjälp. Dessa
mottagningar, Klara hiv-mottagning och PH-centert är,ex som namnen
visar, primärt inrättade för stöd och hjälp till hiv-smittade Emellertidmän.
kan dessa mottagningar förmodas ha bred djupoch kompetens det gällernär

med bi- och homosexuelltmän handlingsmönster.

l den mån det lämpligt inrätta forum för ynglingaratt att ettman anser vore
och vill slutamän med prostitution som säljare eller köpare. kan detsom

fruktbart samla kompetens flerafrån olika områden i slagsattvara en
parraplyorganisation. personal med erfarenhet från hiv-problematik.t ex
från frågeställningar i samband med bi- och homosexualitet, från social-
kurativ verksamhet med inriktning på prostitution Det framkommitharmm.

sådana hjälpinsatser måste ske med försiktighet,att insiktstörsta och
respekt.

8.5 Resultat den svenska studienav

Som framgått litteraturstudien och utredningens studie detärav av egen
förenat fleramed problem kartlägga manlig prostitution. Detta beroratt
framför allt på följande faktorer:

Prostitutionsformen kan förmodas mindre omfattande denänvara
kvinnliga prostitutionen. Detta i sin kan förklaras dels majoritetentur attav

befolkningen heterosexuell,är dels söker förav mån mänattav som
enbart sexuella kontakter kan ha framgångstörre sökerän män som
kvinnor för enbart sexuella kontakter. med andra ord finnsdet mindreatt
behov prostitution emellan.mänav
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Prostitutionsfonnen2. bl dubbla tabut. mindreär. på det synliggrunda av
den heterosexuellaän prostitutionen.

De metoder har för få kunskap svensk manliganväntssom att om
homosexuell prostitution har varit avvikandede beteende,gängse när ärsom
litet känt, skall undersökas. nämligen djup- och nyckelpersonsintervjuer.
Dessutom har enkätfrågor till sociala myndigheteralla och tillsänts allaut
polismyndigheter i Sverige. Då prostitution inte kriminellt beteende,är ett
kan det inte förväntas polisen ska särskid kunskap fenomenet,haatt om om
det inte förenat med brottslig verksamhet. Liknandeär kanresonemang
anläggas det gäller socialade myndigheterna.när I den mån känner tillman
prostitution emellan den oftast förenad med socialamän problem.är När det
däremot gäller de homosexuella kännedomorganisationerna.: manligom
prostitution behöver inteden förenad med samhällsingripanden i formvara

polisiär eller socialtjänst-verksamhet. Om detta håller. bordeav resonemang
uppgifterna manlig prostitution minst frekventa polisenhos ochom vara
vanligare hos de homosexuellas organisationer. Så också fallet i dennaär
studie. det gällerNär enkäten till RFSl. har på frågoräven svaratman om
förekomst prostitutionxliknande former.av

Det bör dock tilläggas uppfattningarna vad prostitution kanäratt om som
variera. Ett exempel på detta i del enkätsvar.är vad gälleratt man en
kvinnlig heterosexuell prostitution. nej på frågan förekomstsvarar om av
prostitution. Man har dock i angivit det förekommerattsamma attsvar
kvinnliga narkomaner säljer för få droger.attsex
Om lägger ihop uppgifter förekomst manlig homosexuellman om av
prostitution från de enkätundcrsökningama, polis, socialtjänst och RFSL,tre
finns dct bara i alla undersökningarna. nämligenort treen som anges
Stockholm. Göteborg i två undersökningarna.nämns De övrigaav
angivelserna gäller där det finns eller har funnits enstaka fallorter av
manlig prostitution.

Med utgångspunkt prostitutionsformen har högt mörkertal i den månatt ett
kan tala mörkertal det gäller icke-kriminellt beteende kannärman om

följande föras: där enkätundersökningarna unisont pekar påresonemang en
kan det med säkerhet prostitutionsägas emellan förekommer.ort, mänatt

Och den kan frekvent vad enkätsvaren visar.änatt vara mer

Ett innehåller uppgift prostitution på torde baseratsvar ortensom om vara
på kunskap. Ett inte innehåller uppgift prostitution. äregen svar som om
däremot osäkrare. Prostitution kan finnas på respondentenorten, men
känner inte Omtill den. detta håller. kan utgå från deattresonemang man
uppgifter prostitution finns från eller två undersök-om som en av
ningsgrupperna också beskriver faktiska förhållanden på Dettaorten.

stöds uppgifter framkommit intervjuer medresonemang av som av personer
har särskild kännedom prostitution. så kallade nyckelpersoner. Närsom om

det gäller Lund, har både polis och socialtjänst nej på fråganort, svaraten
förekomst manlig prostitution RFSL avdelningen i Lund har,om av trots

påminnelse. inte på enkäten. Vid nyckelpersonsintervju medsvarat en
anställd inom socialtjänsten har uppgifter framkommitdock visar attsom
flera ynglingar i Lund säljer till män.sex

Både litteraturstudien och den undersökningen visar de inteattegna som
frågorhar homosexuell prostitution specielltrör arbetsområde,som som

knappast har någon helst vetskap former,förekomst, omfattning,som om
orsaker eventuellaoch lämpliga åtgärder. En första uppgift för dem som
eventuellt ska vidta åtgärder, vilka individuellt, strukturelltär ochmer
långsiktigt inriktade de hittillsvarande, sig identifieraän lära deär att att
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olika prostitutionsforrnema och kunna skilja från ordinärtdem sexuelltatt
kontakttagande mellan prostitutionskaraktär.man utan

8.6 Uppgifter för framtiden

I och med denna studie har första inventering svenska myndighetersen av
och organisationers kunskap prostitution emellan gjorts.män Nästaom
naturliga intervjuer,är observationer och andra kvalitativasteg att genom
metoder komma i prostitutionen.närmare För sådan studieparterna en
behövs metodutveckling. anpassad till just detta område, särskilt vaden
gäller urvalskriterier.

För forskning både manlig och kvinnlig homosexuell prostitution iom
Sverige behöver antal olika områden belysas. Det gäller blandett annat:

eventuellt samband mellan förtyck homosexuella och prostitution.mot- förekomst, omfattning och olika former prostitution.av- kontaktsätt och arenor,- säljare och köpare vad gäller ålder, nationalitet, sociala levnadsvillkor,- debut i och soni prostitutionen, ochur-
problem, skadeverkningar och kriminalitet.-
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