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Förord 
 
Regeringen fattade 2007 beslut om 'Handlingsplan mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål 'Skr 2007/08:167). I planens åtgärd 8 ingick 'att utvärdera och utveckla 
arbetet inom kommunerna som rör insatser riktade till sexköpare' samt i åtgärd 9 'utvärdera 
och utveckla det arbete vid socialtjänstens prostitutionsgrupper som riktar sig till de som 
befinner sig i prostitution'. Regeringen gav Socialstyrelsen detta uppdrag och uppdragets 
närmare utformning planerades under våren 2009 i ett samarbete mellan Socialstyrelsen och 
Linköping Universitet. 
Uppdraget utformades till att bestå av fem stycken delprojekt där det första var en 
kartläggning av verksamheterna vilket bl.a. utgör denna delrapport kompletterad med 
delrapport 3-4. Under projektets gång har projektplanen modifierats utifrån målgruppens 
förutsättningar och därmed de delprojekts genomförbarhet. 
 
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp under ledning av undertecknad, professor barn- 
och ungdomspsykiatri med särskild inriktning mot barnmisshandel och sexuella övergrepp vid 
Linköpings universitet. I projektgruppen har ingått Linda Jonsson, socionom och doktorand 
Linköpings universitet, Cecilia Kjellgren, socionom, dr.med.vet. vid Lunds universitet och 
lektor vid Linneuniversitetet i Växjö, Gisela Priebe, psykolog/psykoterapeut, dr.med.vet. vid 
Lunds Universitet, samt Ingrid Åkerman, socionom och utredare. 
 
Denna kartläggning har gjorts av undertecknad i samarbete med Carl Göran Svedin. 
Kartläggningen har gjorts vid projektets början 2009 samt kontinuerligt fram till december 
2011 då rapporten stämdes av med personalen vid de tre prostitutionsgrupperna. 
 
De svenska insatserna som görs för personer som säljer eller köper sexuella tjänster är 
jämförelsevis lite dokumenterade. Denna rapport är ett försök att kartlägga och dokumentera 
prostitutionsgruppernas organisation, verksamhet och arbetsmetoder. Rapporten kan ses som 
en självständig rapport man även som ett underlag till delrapporterna 3-7.  
 
Vi vill tacka Socialstyrelsen för att vi fått möjlighet att genomföra uppdraget, och hoppas att 
rapporten ska bidra till en förbättrad förståelse och situation för de kvinnor och män som 
riskerar att hamna eller redan befinner sig i prostitution antingen som köpare eller säljare av 
sexuella tjänster. 
Vi vill också tacka prostitutionsgruppernas personal utan vars engagemang och extra arbetstid 
detta projekt inte varit genomförbart. 
 
 
Linköping 1 mars 2012          
 
Ingrid Åkerman 
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1. Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga de tre stora kommunernas verksamheter riktade 
mot mot prostitutionen och till personer som försäljer sexuella tjänster (FAST) eller köper 
sexuella tjänster (KAST). Rapporten beskriver i huvudsak de kommunala verksamheternas 
organisation, inriktning, resurser och arbetssätt. Detta för att bättre förstå förutsättningarna för 
de totala insatser som görs mot målgrupperna (delrapport 3-4) och de behandlingar som 
erbjuds målgrupperna och som senare beskrivs i tre andra delrapporter (delrapport 5-7). 
 
Metod. Som underlag för rapporten har personalen vid varje enhet intervjuats vid personliga 
besök på enheterna och verksamhetsbeskrivningar, årsredovisningar, projektdokumentation 
och informationsmaterial har samlats in. Intervjucitat från intervjuer med personal är i texten 
markerade med kursiv stil. Det är således verksamheternas egna beskrivningar och inte våra 
värderingar eller bedömningar som utgör underlaget för denna rapport. Kartläggningen har 
gjorts vid projektets början 2009 samt kontinuerligt fram till december 2011 då rapporten 
stämdes av med personalen vid de tre prostitutionsgrupperna. 
 
Resultat. Det finns tre offentligt finansierade verksamheter som har som uppgift att arbeta mot 
prostitutionen i Sverige och dessa finns i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö.  Samtliga verksamheter har enheter riktade till Försäljare av Sexuella Tjänster 
(FAST) och Köpare av Sexuella Tjänster (KAST). 
 
Samtliga enheter lyder organisatoriskt under socialtjänsten i respektive kommun.   På 
personalsidan (heltidstjänster) hade under hösten 2011 Stockholm sammanlagt 10.25 tjänster 
+ chef, Göteborg 5,0 tjänster + chef, Malmö 6,0 tjänster + chef.  
 
De tre enheternas likheter är betydande då det gäller de grundläggande målsättningarna. Dessa 
är att: 

 arbeta för att minska prostitutionen. Verksamheten ska ha kunskap om prostitutionens 
omfattning i sitt upptagningsområde och kontinuerligt följa prostitutionens 
förändringar på gatan, hotell och barer och nätet. 

 ansvara för utveckling och samarbete med andra myndigheter och frivilliga 
organisationer i traffickingfrågor. En första kontakt och stödinsats för vissa 
traffickingoffer i sitt upptagningsområde i samarbete med aktuell 
stadsdelsförvaltning/kommun. 

 erbjuda och ge kvinnor och män i prostitution eller prostitutionsliknande verksamhet 
på olika sätt stöd och hjälp för att kunna hitta andra alternativ (råd och stöd och 
behandling). 

 bedriva ett uppsökande arbete i första hand riktat mot gatuprostitutionen, men även 
andra miljöer och Internet 

 erbjuda och ge köpare av sexuella tjänster råd och stöd och behandling. 
 kunna erbjuda personal inom kommunen och andra samarbetspartners information och 

stöd i frågor som rör området. 
 
De tre enheterna skiljer sig åt på en del områden som i huvudsak har med tradition och 
prioriteringar i arbetet: 
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 I Stockholm erbjuds klienter gynekologiska undersökningar av enhetens 
barnmorska/gynekologer, Spiralprojektet. Vid behov kontakt med psykiatriker och 
leg.läkare i samarbete med landstinget. Vare sig Göteborg eller Malmö har 
motsvarande verksamhet. 

 Göteborg är den enhet (KAST) som tidigast och mest konsekvent utvecklat ett arbete 
att erbjuda samtal och behandling till sexköpare och sexmissbrukare. 

 Malmö är den enhet som tidigast och mest konsekvent arbetar med skadereducerande 
insatser (harm reduction) genom att dela ut ett s.k. preventionspaket – en liten väska 
med en säkerhetsguide, personlarm, kondomer, glidmedel, tandborste, våtservetter 
mm. 

 Malmö är den enhet som först utvecklat ett uppsökande arbete över Internet. Detta har 
sedan i mindre skala anammats av enheterna i Stockholm och Göteborg. Malmö har 
också utvecklat gruppverksamhet för anhöriga till köpare av sexuella tjänster samt 
gruppsamtal med kvinnor som både har en missbruksproblematik och sålt sexuella 
tjänster. 

 De teoretiska modellerna i kontakterna med klienterna men fr.a. i behandlingsarbetet 
skiljer också mellan enheterna 

 
Under perioden som uppdraget pågått 2009-2011 har det vid varje enhet skett 
omorganiseringar och t.ex. har samtliga enheter bytt enhetschef, personalsituationen har varit 
osäker liksom de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheterna. Detta har 
enligt såväl intervjuare som utredare haft en negativ påverkan (osäkerhet, erfarenhets- och 
kapacitetstapp, omprioriteringar) på verksamheterna. 
 
Verksamheterna har enligt ovan tämligen breda arbetsuppgifter men de målgrupper man 
arbetar med är inom FAST i första hand kvinnor och män som befinner sig i prostitution eller 
prostitutionsliknande verksamhet men även preventivt för att förhindra unga människor att 
börja sälja sex samt stöd och behandling till kvinnor och män när de lämnat prostitutionen. 
Inom KAST är den officiella målgruppen män och kvinnor som köper sex men i verkligheten 
så är det nästen lika många som har ett sexmissbruk som söker sig till enheterna. Detta 
motiveras med att det inom ramen för ett sexmissbruk är stor risk att individen även köper 
sex. 
 
Av materialet och intervjuerna framkommer att på de flesta enheterna kommer majoriteten av 
behandlingsärendena i FAST via tidigare kontakter, rekommendationer av andra inklusive 
tidigare klienter vid enheterna samt information från hemsidor. 
 
Rekommendationer. Det är viktigt att inledningsvis kommentera att det utifrån ett föränderligt 
samhälle så förändras även prostitutionens förutsättningar. Dessa förändringar har dels att 
göra med tillkomsten av Internet dels av människors rörlighet i samhället men även 
internationellt. Utifrån dessa successivt förändrade villkor är det inte tillfredställande att var 
man bor i Sverige blir avgörande för vilken hjälp man kan få som säljare eller köpare av 
sexuella tjänster. 
 
Den statliga styrningen har syftet att ge kommuner och landsting förutsättningar att kunna 
erbjuda befolkningen vård på lika villkor, samt att säkerställa att verksamheterna upprätthåller 
en säker och god vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (SOU 1999:66). Människor 
ska således utifrån sina behov erbjudas råd och stöd samt behandling oavsett var de bor i 
landet. 
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- vi rekommenderar en översyn över hur individer utanför de tre storstäderna kan 
tillförsäkras samma service som dessa kommuners invånare. Frågan är inte helt 
okomplicerad då målgruppernas klienter till stor utsträckning behöver mötas lokalt 
med uppsökande verksamhet, råd och stöd samt samtalsbehandling. Detta kan för en 
del klienter, som bor strax utanför de tre storstadsområdena, lösas genom att dessa 
enkelt får tillgång till någon av de tre prostitutionsenheterna. För andra kan behovet av 
dessa insatser kanske lösas genom att ett nationellt nätverk av på prostitutionsområdet 
kunniga personer etableras i landet. 

- köp och försäljning av sexuella tjänster över Internet blir allt vanligare såväl bland 
unga (< 18 år) som äldre. Den Internetrelaterade prostitutionen är betydligt osynligare 
än t.ex. gatuprostitutionen. En ökad aktivitet genom information och uppsökande 
verksamhet på Internet behöver stödjas och utvecklas. Erfarenheter som uppnåtts vid 
prostitutionsverksamheten i Malmö bör tas till vara och uppgiften bör vara ett 
nationellt ansvar. 

 
Samtliga verksamheter bedriver råd och stöd, samtal och samtalsbehandling samtidigt 
som det saknas övergripande regler för journalskrivning annat än för Spiralprojektets 
medicinska del. Detta är högst otillfredsställande då majoriteten av klienterna framför allt 
inom FAST programmen ofta har en påtaglig psykisk ohälsa och allvarliga sociala 
problem. Anonymitetsaspekten har haft företräde före rättssäkerhetsaspekten 
 
- vi föreslår en översyn av journalföringsreglerna för verksamheternas direkta 

klientarbete 
 
I kartläggningen av enheternas arbete framkommer en traditionell bild av kvinnor som 
säljer sex till män, d.v.s. en traditionell vuxen bild av prostitutionen. Tidigare 
undersökningar av ungdomar och denna undersöknings delrapport 1 visar dock att det är 
vanligare att pojkar och män säljer sex än att flickor och kvinnor gör det. Till detta 
kommer att unga människor med homo-, bi- eller transsexuell läggning (HBT) oftare har 
erfarenheter att sälja sex.  
 
- vi föreslår att extra ansträngningar görs för bättre nå ut med information och service 

till män som säljare av sexuella tjänster liksom personer med homo-, bi-, eller 
transexuell läggning 
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2.1 Inledning 
 
I Sverige bedrivs en specialiserad och riktad verksamhet mot prostitution i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Tidigare fanns även en verksamhet i Norrköping. RFSU är 
rikstäckande och erbjuder rådgivning och samtalsterapi men är ej särskilt inriktade mot 
personer med prostitutionserfarenhet och för personer med sexmissbruk finns t.ex. 
Dysberoendekliniken i Stockholm och Anonyma sexmissbrukare. Aktörer inom prostitutionen 
i övriga regioner i Sverige har och är i huvudsak fortfarande hänvisade till den sedvanliga 
socialtjänsten eller hälso- och sjukvården i sin hemkommun.  
 
I detta avsnitt har vi valt att beteckna de tre stora kommunernas verksamheter mot 
prostitutionen som ”prostitutionsverksamheter” även om arbetet kan bedrivas organisatoriskt 
på olika sätt och att det kan vara olika enheter som arbetar med prostitutionens två olika 
facetter; försäljning av sexuella tjänster (FAST) eller köp av sexuella tjänster (KAST).  
Avsnittet beskriver i huvudsak de kommunala verksamheternas organisation, inriktning och 
resurser. Detta för att bättre förstå förutsättningarna för de totala insatser som görs mot 
målgrupperna (3-4) och de behandlingar som bedrivs och som beskrivs delrapport 5-7. 
 
Som underlag för rapporten har personalen vid varje enhet intervjuats vid personliga besök på 
enheterna och verksamhetsbeskrivningar, årsredovisningar, projektdokumentation och 
informationsmaterial har samlats in. Intervjucitat från intervjuer med personal är i texten 
markerade med kursiv stil. Det är således verksamheternas egna beskrivningar och inte våra 
värderingar eller bedömningar som utgör underlaget för denna rapport. 
 
Verksamheterna lever sitt eget dynamiska liv vilket har inneburit förändringar över de två 
åren som kartläggningen täcker och därför ska kartläggningen läsas med viss försiktighet, och 
att denna beskrivning i huvudsak beskriver verksamheterna under projektperioden. 
Kartläggningen har gjorts vid projektets början 2009 samt kontinuerligt fram till december 
2011 då rapporten stämdes av med personalen vid de tre prostitutionsgrupperna. 
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3. Beskrivning av arbetet mot prostitution som det bedrivs vid  
    Prostitutionsenheten i Stockholm 
 

3.1 Historisk tillbakablick på Prostitutionsenhetens arbete sedan 1978 
 
I samarbete med Stockholms Läns landsting och Stockholm stad etablerades 1978 
Spiralprojektet medan Prostitutionsenheten har arbetat som en enhet sedan 1994.  I oktober 
2004 bildade Spiralprojektet en gemensam enhet med Prostitutionsenheten som tidigare 
arbetat tillsammans med andra uppsökarenheter inom Stockholm stad som t.ex. 
missbruksenheten. 
Flera av de personer som idag arbetar på Prostitutionsenheten har funnits inom 
prostitutionsverksamheten sedan dess. De var då placerade i samma lokaler som 
Spiralprojektet.  
Stockholms stads resursnämnd beslöt 1997 att godkänna ett socialt program som innebar ett 
inrättande av Procentrum med fokus på arbete mot prostitution. I uppdraget ingick att erbjuda 
jourtelefon, anonym rådgivning, skadereducering samt kursverksamhet. Ny personal 
rekryterades och ett integrerat arbetssätt började växa fram. I intervjuer med 
Prostitutionsenhetens personal berättas om olika projekt som gav kunskap om och erfarenhet 
av människor i prostitution, syn på prostitution och prostitutionsliknande erfarenheter. 
 
Stockholms stad antog 2005 ett nytt socialt program för att minska prostitutionen. Detta 
gällde primärt för tiden 2006-07-01 -2010-06-30 men är fortfarande aktuellt. Programmet 
hade tre övergripande mål:  

 Efterfrågan på köp av sexuella tjänster ska minska 
 Handel med människor för sexuella ändamål ska inte förekomma 
 Alla barn skall ha rätt till en säker och trygg uppväxt och får inte utsättas för 

kränkande behandling eller misshandel 
 
Det sociala programmet handlar ytterst om att samhällets skyddsnät mot prostitution skall bli 
så finmaskigt som möjligt och att nyrekrytering till prostitution ska minimeras. Programmet 
genomförs genom att arbeta förebyggande, uppsökande, med vård och behandling och med 
insatser mot människohandel för sexuella ändamål. 
 
KAST i Stockholm startade år 2000 efter den modell som man under några år prövat i 
Göteborg. Det har sedan dess varit en integrerad del i Prostitutionsenheten. Verksamheten har 
funnits i begränsad omfattning och målet i Stockholms stads program om att minska 
efterfrågan har varit svårt att uppnå. Man beslöt därför hösten 2008 att ansöka om medel från 
länsstyrelsen i Stockholm för att genomföra en satsning på KAST. Målet för denna satsning är 
bland annat att informera sexköparna om risken med HIV/STI vid oskyddat sex, pröva nya 
former av uppsökande verksamhet samt fördjupa samarbetet med andra aktörer som arbetar 
med målgruppen. Pengarna beviljades och verksamheten utvecklades under 2009. 
 

3.2 Organisation 
 
Prostitutionsenheten är placerad under Socialförvaltningen inom Stockholms stad, figur 2.1. 
Enheten bedriver en integrerad verksamhet där FAST – försäljning av sexuella tjänster, 
KAST – köpare av sexuella tjänster (eller köp av sexuella tjänster) och de medicinska och 
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psykiatriska delarna finns med i Spiralprojektet. Förutom KAST, som har egna lokaler, så 
delar enheterna en gemensam expedition. 
 
Figur 2.1.Organisationsschema för Prostitutionsenheten Stockholm 
 

 
3.2.1 Prostitutionsenheten med Spiralprojektet 
 
Varje år gör socialtjänstförvaltningen ett kontrakt med Prostitutionsenheten där uppdraget, 
målen och vad varje del i verksamheten skall uppnå under året formuleras. Under 2008 
arbetade personalen fram en metodpärm innehållande såväl styrdokument som beskrivningar 
av det arbete som utförs. Beskrivningen av enhetens mål och verksamhet är taget från detta 
styrdokument, från intervjuerna med personalen och möte med enhetschefen.  
 

3.2.2 Uppdrag och mål med verksamhet för 2008 
 

 Prostitutionsenheten ska arbeta för att minska prostitutionen. Enheten ska ha kunskap 
om prostitutionens omfattning i staden och kontinuerligt följa prostitutionens 
förändringar på nätet, gatan, hotell och barer. 

 Enheten är ansvarig för utveckling och samarbete med andra myndigheter och 
frivilliga organisationer i traffickingfrågor. En första kontakt och stödinsats för vissa 
traffickingoffer i länet i samarbete med aktuell stadsdelsförvaltning/kommun. 

 Kvinnor och män i prostitution eller prostitutionsliknande verksamhet ska på olika sätt 
erbjudas stöd och hjälp för att kunna hitta andra alternativ. 

 Uppsökande arbete i första hand riktat mot gatuprostitutionen 
 Klienter erbjuds gynekologiska undersökningar av enhetens barnmorska/gynekologer. 

Vid behov kontakt med psykiatriker och leg.läkare i samarbete med landstinget 
 Köpare av sexuella tjänster ska erbjudas rådgivning och stöd 

Socialförvaltning

Enhetschef

Prostitutionsenheten

Uppsökardel Behandlingsdel Spiralprojektet KAST

Behandlingsenheten
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 Enhetens personal ska kunna erbjuda personal vid stadsdelarna och andra 
samarbetspartners information och stöd i frågor som rör området. 
 

3.2.3 Uppföljning av åtaganden och resultat 

 
Styrdokumentet reglerar också hur kvalitetsarbetet skall ske med utgångspunkt från 
Stockholms stads kvalitetsarbete. Verksamheten mäts dels som ovan i kvantitativa mått men 
också i kvalitativa mått.  
En brukarundersökning görs som riktas till besökarna under tre månader varje år. Syftet med 
denna skall vara att undersöka verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till fastställda 
kvalitetsgarantier samt i vilken grad klienterna har fått hjälp att hantera de problem som var 
orsaken till kontakt med enheten. 
De kvantitativa måtten mäts genom att prostitutions- och spiralenheten redovisar könsfördelad 
ärende- och besöksstatistik, inkl. uteblivna besök samt återbud, statistik över 
telefonkonsultationer, utåtriktat arbete samt kontakter i det uppsökande arbetet. 
 
Var tredje månad redovisas till Socialförvaltningen: 

 Antal besök för verksamheten 
 Antal samtal till KAST-telefonen (köpare av sexuella tjänster) 
 Antal besök till barnmorskemottagningen 
 Antal personer som uppsökarna kontaktat 
 Antal traffickingoffer 
 Antal anhörigbesök 
 Antal klienter som länkas vidare inom och utanför enheten (gäller såväl samtalsdelen 

som uppsökardelen) 
 Antal studiebesök och föreläsningar 
 Antal klientbesök i boenden 
 Antal klientkontakter på nätet 

 
Varje år redovisas: 

 Totala antalet nyanmälningar och nybesök 
 Totala antalet prestationer uppdelat på samtal och uppsökande arbete 
 Totalt antal personer som besöker landstingsdelen 
 Genomsnittlig samtalsinsats för avslutade ärenden 
 Hur ärendena blir aktuella 

 

3.2.4 Målgrupper 
 
Prostitutionsenhetens målgrupper är kvinnor och män i prostitution eller prostitutionsliknande 
verksamhet och köpare av sexuella tjänster.  
 

3.2.5 Budget och personal 
 
Personalen består för närvarande av 10,25 tjänst + enhetschef på heltid. Personalen är indelad 
i verksamhetsområden med väl definierade målgrupper och åtaganden. Verksamheterna är - 
det uppsökande arbetet på gatan (ca 3,0 tjänst), det uppsökande arbetet på nätet (0,5 tjänst), 
projekt trafficking (1 tjänst), spiralverksamheten (1 tjänst barnmorska), behandlingsarbetet 
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(2,0 tjänst), och arbete med köpare av sexuella tjänster (0,75 + 1 tjänst) samt expedition (1 
tjänst). Från och med den 1 april 2010 har de båda enheterna samma enhetschef. Till detta 
kommer timarvoderade läkare (leg.läkare, gynekolog och psykiatriker, fyra stycken). 
Tjänsterna är till största delen finansierade över den kommunala budgeten men såväl 
Länsstyrelsen i Stockholm (projekt trafficking) och Socialstyrelsen (läkartimmarna och del av 
barnmorsketjänsten finansieras via stadsbidrag för STI/hiv-prevention inom Stockholms läns 
landsting) medfinansierar. 
Under hösten återupptogs det arbete som påbörjades sommaren 2009 med resultatbaserad 
styrning. Redan tidigare i arbetet hade enheten beslutat att göra vissa förändringar avseende 
målgrupper t.ex. läkarkonsultationer ska ges även till köpare av sex och  försök göras att 
tidsbegränsa de bearbetande samtalskontakterna under 2010. Under våren 2011 har enheten 
fortsatt arbetet med bl.a. åtaganden med fokus på resultat och aktivitetsmål för att nå 
åtaganden. 
 

3.2.6 Utbildning och handledning 
 
Flertalet av personalen har lång erfarenhet av att arbete med prostitution och närliggande 
frågor; missbruk, hemlöshet, institutionsarbete mm. Samtliga behandlare har steg-1 utbildning 
och andra vidareutbildningar. 
Handledningen sker i smågrupper, där uppsökarna och behandlarna har olika handledare. I 
intervjuerna framkommer att alla i gruppen är generösa med intern handledning, dvs. det som 
brukar kallas kamrathandledning. 
Uppsökarna inklusive barnmorska (Spiralprojektet) som arbetar med prostitution och 
människohandel har handledning tillsammans en gång varannan vecka. I denna handledning 
är två tredjedelar av tiden ärendedragning resten av tiden pratar man om situationer som kan 
uppstå på gatan och på den gynekologiska mottagningen.  
Behandlingsgruppen har enskilt kontinuerlig handledning av legitimerade psykoterapeuter. 
Detta sker varannan vecka, sammanlagt 6 timmars handledning i månaden. Handledningen 
bedrivs på både teoretisk som processinriktad nivå där det enskilda ärendet är i fokus. 
 

3.2.7 Dokumentation 
 
Varje handläggare för egna minnesanteckningar gällande de klienter som de möter i det 
uppsökande, stödjande och behandlande arbetet. Inga journaler förs förutom då det gäller 
Spiralprojektets medicinska arbete. Anledningen till att inte journaler förs i samtalsdelen är att 
personer som kommer till prostitutions- och spiralenheten är lovade anonymitet. Detta har 
ifrågasatts då behandlingsdelen innehåller psykoterapeutisk långsiktig bearbetande 
behandling och sådan bör journalföras i likhet med annan hälso- och sjukvård.  
 
Varje år lämnas en årsredovisning om Prostitutionsenhetens arbete tillsammans med en 
sammanfattande analys. 
 

3.2.8 Samverkan 
 
Prostitutionsenheten samarbetar med olika verksamheter som kommer i kontakt med 
målgrupperna. Samarbete sker med socialtjänst i Stockholms stad och kranskommuner, olika 
uppsökarverksamheter som arbetar med missbruk och hemlöshet, ungdomsjouren, 
polismyndigheter, landstingets olika verksamheter, missbruksinstitutioner mm. 
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3.3 Hur arbetar Prostitutionsenheten med uppsökande arbete, råd och stöd  
       samt samtalsbehandling? 
 
Stödjande/bearbetande samtal, uppsökande arbete samt provtagning av barnmorska och 
läkarundersökningar/bedömningar är enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Socialsekreterartjänsterna disponeras dels till samtalskontakter och dels till uppsökande arbete 
i relevanta stadsmiljöer. Del av resurserna används till arbete med köpare av sexuella tjänster 
(telefonrådgivning och samtalskontakter) samt till att följa utvecklingen på relevanta 
webbplatser på nätet samt till försök till kontakt med kvinnor och män som erbjuder köp av 
sexuella tjänster.  
Landstingets verksamhet erbjuder gynekologiska undersökningar, (barnmorska och två 
timarvoderade gynekologer) samt medicinsk bedömning av psykiatriker och leg.läkare. Här 
ingår också medicinförskrivning, sjukskrivning och ansökan om sjukersättning (tidigare 
sjukbidrag och sjukpension). 
Personalen ska ha den omvärldsorientering som krävs för att kunna hänvisa klienter till 
angränsande samhällsinstanser. Verksamheten ska, i vissa fall kunna erbjuda kvalificerade 
samtal på telefon. 
Enheten skall vara öppen för besök och tidsbeställning under kontorstid samt minst en kväll i 
veckan. Detta gäller såväl samtalsmottagningen som gynekologmottagningen. 
Expeditionen skall ha hög tillgänglighet och en hög servicenivå. 
 

3.4 Det uppsökande arbetet 
 
Uppsökande arbete kan beskrivas som ett kontakt- och motivationsskapande socialt arbete ute 
på fältet, i miljöer och sammanhang där människor kan tänkas vara i behov av socialtjänstens 
insatser.   

3.4.1 Mål   
 
Det långsiktiga målet med det uppsökande arbetet är, liksom för resten av enhetens arbete, att 
ge den enskilde stöd för att kunna lämna prostitutionen och att påvisa alternativ till den 
samma.  
Det kortsiktiga målet är att lokalisera målgruppen, etablera kontakt och informera om 
verksamheten. Den kontakt som etableras ligger till grund för och möjliggör en förändring för 
den enskilda individen.  
Det uppsökande arbetet skall ge en inblick i och kunskap om den verklighet som en del av 
målgruppen befinner sig i. Det ger också större möjlighet att uppmärksamma de förändringar 
och trender som kan komma att påverka enhetens framtida arbete. 
 

3.4.2 Samverkan 
 
Förutsättningen för ett välfungerande, uppsökande arbete är att man har god kunskap om 
stadens olika resurser, att man har ett bra nätverk och ett gott samarbete med dessa. Det 
uppstår ofta i det uppsökande klientarbetet situationer där kontakter med samarbetsgrannar 
behöver tas. Prostitutionsenheten har inte någon myndighetsutövning, d.v.s. de gör inga egna 
sociala utredningar om t.ex. att omhänderta minderårig som man upptäcker säljer sex. Inte 
heller görs utredningar gällande omhändertagande vid psykisk sjukdom eller missbruk. När en 
sådan situation uppstår skall anmälan göras till socialtjänsten och beslut i ärenden tas sedan på 



 

 
15

respektive klients stadsdelsförvaltning eller kommun. Exempel på några samarbetspartners är 
stadsdelsförvaltningarna och deras olika verksamheter, Ungdomsjouren, Uppsökarenheten, 
Socialjouren och polisen. 
 

3.4.3 Beskrivning av arbetet 
 

Fältförlagt uppsökande arbete är viktigt då det ger oss en möjlighet att nå de 
individer som annars inte skulle komma i kontakt med vår enhet. En anledning till 
detta kan vara att de helt enkelt inte vet om att enheten existerar. Eller att 
vetskapen finns men att de känner en rädsla och osäkerhet inför att ta kontakt med 
oss. Ytterligare en grupp vi kan komma i kontakt med är de som har en stor 
misstro till myndigheter, ofta beroende på tidigare negativa erfarenheter. Vår 
uppgift blir då att försöka bygga upp ett förtroende med dessa individer.  

 
 
För den enskilda individen är prostitutionen ofta en väl bevarad hemlighet, men när man i det 
uppsökande arbetet möter klienten mitt i pågående prostitutionsverksamhet blir det ofta 
mindre komplicerat att prata om detta.  
 

Det vi kan erbjuda dem vi möter är rådgivning och stöd, regelbunden 
samtalskontakt och det som kanske framför allt efterfrågas i kontakterna vi får på 
gatan, är åtminstone initialt, praktisk hjälp.  

 

Några av de viktigaste åtagandena för denna del av enhetens verksamhet är att synas, vara 
tillgänglig och att ständigt återkomma. Personalen betonar att det är viktigt att vara 
samarbetsorienterad, etablera och upprätthålla goda kontakter med samarbetspartners och att 
ständigt vara lyhörd och flexibel inför förändringar. Som tidigare nämnts är kontinuitet, 
snarare än kvantitet i det uppsökande arbetet viktigt, både vad gäller närvaro/tid och personal.  
 

Det är viktigt att det är bekanta ansikten som ständigt återkommer och att vi syns 
och är tillgängliga.  

 
Det grundläggande i det uppsökande arbetet kan sammanfattas i följande punkter: 
Tid – att ge individerna tid och att inte försöka påskynda förändring.  
Bemötande – att på ett icke moraliserande, icke dömande, respektfullt sätt möta individerna 
där de befinner sig, för att på så sätt försöka nå fram och förhoppningsvis mötas. 
Flexibilitet – att utifrån individerna och de situationer som uppstår kunna hitta olika lösningar. 
Samarbete – ett stort nätverk och ett gott samarbete är grundläggande. 
 

3.4.4 Uppsökande arbete på gatan 
 
En del av Prostitutionsenhetens uppsökande arbete bedrivs på gatan.  Nedan finns några 
exempel från personalen som beskriver hur detta arbete kan gå till.  
 

För närvarande är vi tre medarbetare som en del av vår arbetstid arbetar 
uppsökande. Vi finns ute på gatan två kvällar i veckan i det område i Stockholms 
city, Malmskillnadsgatan med omnejd, där gatuprostitutionen förekommer. 
Gatuprostitutionen förekommer dygnet runt men det kan vara svårt att se för ett 
otränat öga, mest frekvent är den på kvällstid då vi valt att förlägga vår arbetstid. 
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I gatuprostitutionen i Stockholm är det främst kvinnor som säljer sexuella tjänster 
och män som köper, vilket är den gängse bilden av gatuprostitution. 
  
Gatan är en påfrestande och påträngande miljö och för att få lite avskildhet vid 
kontakter med klienter, utgör bilen ett viktigt verktyg för oss. Vi kan erbjuda en 
stund i lugn och ro, bilen blir något av en frizon även för oss personal. Bilen 
utgör också en trygghet vid omhändertagande av klienter i krissituationer, till 
exempel efter misshandel, rån eller våldtäkt. 
 
Det uppsökande arbetet på gatan innebär att vi kommer i kontakt med en del av 
dem som är aktiva i prostitutionen. Till skillnad mot dem som är aktuella på vår 
mottagning, de är oftast på väg att lämna eller har redan lämnat prostitutionen. 
En annan skillnad är att vi dyker upp utan att vara efterfrågade. Vi blir besökare i 
en mycket speciell och ibland obehaglig miljö. Målgruppen är inte där för att 
träffa oss primärt, vilket gör att vi inte kommer i första hand, utan vi får invänta 
lämpligt tillfälle till att ta kontakt. Om vi får kontakt riskerar vi hela tiden att bli 
avbrutna och störda av andra, då främst av sexköpare.  
 
Vi söker i första hand kontakt med dem som är där för att sälja sexuella tjänster, 
vi presenterar oss själva och informerar om vår verksamhet, lämnar vår broschyr 
och visitkort. Dock är ju en del av enhetens arbete att även erbjuda den part i 
prostitutionen som köper sex hjälp och stöd men vi finner det olämpligt att samma 
personal ska arbeta med båda parterna i gatuprostitutionen. Det händer dock att 
det uppstår situationer då vi delar ut KAST-kort och också informerar om den 
delen av enhetens arbete. 
 
Uppsökande arbete på gatan är ofta ett mycket långsiktigt arbete då det kan ta tid 
att etablera en kontakt och behovet av anonymitet är stort, speciellt i början av 
kontakten. Det är självklart för oss att inte vara fördömande eller moraliserande 
samt att ge klienten tid, vår egen otålighet och frustration får vi lägga åt sidan, 
det är sällan lyckat att påskynda eller försöka framtvinga en förändring.  
 
Det uppsökande arbetet på gatan är inte akutstyrt, undantaget är om vi skulle 
påträffa någon som är minderårig. De få gånger detta händer är det i princip 
undantagslöst någon som avvikit från någon institution eller liknande, och 
därmed redan befinner sig inom socialtjänstens försorg. Då någon ung påträffas 
på gatan brukar både vi uppsökare, socialtjänstens Ungdomsjour, polisen 
och/eller kvinnorna själva snabbt reagera. En ung person på gatan upptäcks lätt 
och omhändertas snabbt. 

 
Det totala antalet kvinnor på gatan 2010 minskade något jämfört med år 2009, från 191 till 
175. En stor del av de kvinnor uppsökarna möter i gatuprostitutionen är "icke fast bosatta" i 
Sverige, en del kvällar uppskattas den andelen utgöra ungefär hälften. De flesta av dessa 
kvinnor uppger att de kommit till Sverige "utan hjälp", men hur väl det stämmer kan vara 
svårt att avgöra. Många gånger kan uppsökarna ana att det kan finnas organisatörer i 
bakgrunden. De "icke fast bosatta" kommer från Rumänien, Ungern, Nigeria för att nämna 
några länder. Polisens närvaro på gatan är stor, vilket märkts på biltrafiken som minskat 
avsevärt under året liksom antalet taxibilar. De två uppsökarna arbetade 68 kvälls/natt pass på 
gatan under 2010. 
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Spiralprojektet är enligt uppsökarna en viktig resurs i det uppsökande arbetet. Att kunna 
erbjuda gynekologisk undersökning kan enligt uppsökarna vara ett sätt att inleda en kontakt 
med enheten. 
Uppsökande och kontaktskapande arbete bedrivs på stadens boenden för kvinnor m fl. 
Stadsmissionens dagverksamhet, Convictus och Klara kyrka. 
 

3.4.5 Uppsökande arbete på hotell, restaurang och taxi 
 
Enheten bedriver också uppsökande arbete i restaurangmiljöer. Man har gjort några mindre 
kartläggningar. Våren 2008 gjordes en kartläggning av hotellbarer i Stockholms city i 
samarbete med ett av de största hotellen i staden. Information om projektet finns att läsa i 
rapporten ”PROSTITUTION PÅ HOTELL” (Nagata & Turesson, 2008).  I rapporten föreslås 
en utbildning i två delar, den första till personalen som innehåller grundläggande kunskaper 
om prostitution, bemötande och information om prostitutionsenheten. Den andra delen som 
riktar sig till ledningen och syftar till att ge verktyg till att skapa en egen policy kring hur man 
ska handskas prostitution på respektive hotell/bar/ restaurang. Någon utbildning enligt ovan 
har inte förekommit under tiden kartläggningen pågått. 
Ett samarbete med Tillståndsenheten har inletts och kommer eventuellt att leda till en 
samverkan för att motverka prostitutionen på restauranger och barer. 
 
Taxiförare från stadens alla bolag befinner sig ofta i prostitutionsmiljön. De befinner sig där 
både som köpare och som förmedlare av sexuella tjänster åt sina taxikunder.  Med anledning 
av detta har ett samarbete med olika taxibolag inletts. 
Under hösten 2010 har uppsökarna samarbetat med Klarapolisens prostitutionsgrupp vid 16 
tillfällen. Syftet med detta arbete har varit att möta köpare och säljare av sexuella tjänster 
främst i gatuprostitutionen och för att informera om samhällets stödinsatser. Polisens 
prostitutionsgrupp arbetar även riktat mot hotell i syfte att gripa misstänkta köpare av sexuella 
tjänster och för att ingripa i människohandelsliknande situationer. I det arbetet har 
länskoordinatorn deltagit som psykosocialt stöd och kunnat informera om befintliga 
stödinsatser i hemländerna. 
 

3.4.6 Stödjande samtal – råd och stöd 
 
Uppsökarna kan också vara ett komplement till terapeutisk behandling. Uppsökarna finns akut 
när någon klient har mycket svåra problem och suicidrisken är stor. Terapeuten kan då 
tillsammans med klienten komma överens om att uppsökarna ska ha stödjande samtal under 
perioder när det är extra svårt. Detta arbetssätt har använts när en person haft ett mycket 
destruktivt sexuellt självskadebeteende och genom prostitutionen försatt sig i situationer som 
varit förknippade med livsfara. I dessa fall har det varit viktigt att hålla personen borta från 
prostitutionen genom att vara ett alternativ, en person att höra av sig till istället för att gå ut på 
gatan. 
Uppsökarna beskriver sina stödjandesamtals kontakter som normaliserande, att i kontakterna 
hjälpa klienten som är på väg från prostitution till andra alternativ. 
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3.4.7 Prestationer i enlighet med styrdokument 2008 
 
Uppsökarna skall arbete minst två uppsökande pass under kvälls-/nattid per vecka i stadens 
kända prostitutionsarenor och sociala riskmiljöer och de skall då uppnå följande resultat 
räknat per månad: 

 De ska nå 25 individer 
 Uppnå 50 samtalskontakter 
 Sju personer skall länkas vidare inom eller utom enheten 
 De ska delta i en fältinsats med samverkanspartners som citypolisen, gränspolis och 

socialtjänstförvaltningens ungdomsjour 
 10 procent av den övriga arbetstiden ska användas för samverkan i övrigt 
 De skall ge stöd till 10 brottsutsatta (traffickingoffer) 
 Medverka till tre placeringar av traffickingoffer 

 
Uppsökarna ska under året arbeta projektinriktat med behovsanpassat, tillfälligt riktat 
uppsökande arbete mot exempelvis hotell, barer och restauranger för kartläggning och/eller 
inventering. 
 

3.4.8 Statistik/resultat  
 
Arbetet som uppsökare är en länk i den kedja av olika arbetsinsatser som enheten utgör. De 
individer som fångas upp länkas vidare, både till andra enheter och myndigheter, men främst 
till den egna enheten. Exempelvis en tid hos gynekologen, praktisk hjälp eller, olika typer av 
samtal. Det uppsökande arbetet på gatan syftar till att både nå de individer som befunnit sig i 
prostitutionen under en längre tid men även att tidigt upptäcka nya individer, då särskilt unga 
vuxna. Det som försäkrar ett gott resultat, särskilt vad gäller insatserna för nya, unga individer 
är enligt personalen en tidig upptäckt, länkning, samverkan och snabba insatser. 
Lagen Köp av sexuell tjänst (6:11 Brottsbalken), den så kallade sexköpslagen, har påverkat 
gatuprostitutionen till viss del. Sedan 1999 uppskattar man att ca 1/3 av prostitutionen på 
gatan försvunnit.  
 
Under år 2008 har uppsökarna arbetat totalt 80 pass på gatan. Vi dessa tillfällen har man haft 
samtalskontrakt med 90 prostituerade, vid sammanlagt 477 tillfällen. Det innebär att de har 
haft ca sex samtal per kväll. Uppsökarna har mött för enheten 45 nya kvinnor i prostitution 
under året och man har totalt haft kontakt med 187 kvinnor. 67 personer har blivit länkade 
vidare så väl utom som inom prostitutionen. Två av uppsökarna har arbetat 15 pass på hotell 
som enheten samarbetar med. Resultatet innebär att uppsökarna har uppfyllt prestationskraven 
att arbeta ute minst två kvällar per vecka.  
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till Del 3a i denna rapport. 
 

3.5 Det uppsökande arbetet mot prostitution på Internet som det beskrivs i  
      metodpärmen från 2008. 
 

3.5.1 Mål: 
 

‐ Att komma i kontakt med kvinnor och män som prostituerar sig. 
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‐ Att ha fortlöpande överblick över förändringar gällande prostitutionen på nätet och 
med inriktning på Stockholmsområdet. 

‐ Att integrera denna kunskap hos kollegor på stadsdelar/kommuner och andra 
samarbetspartners. 

 

3.5.2 Metod: 
 
Under år 2008/2009 bevakades annonssidor, hemsidor och forumsidor för att kunna ta kontakt 
med människor i prostitution. Enheten skickar informationsmaterial på svenska och engelska i 
visitkortsformat angående vilket stöd enheten kan bistå med. I detta arbeta har gruppen 
fortlöpande kontakt med förvaltningens IT-enhet för diskussion kring olika sätt att komma i 
kontakt med prostituerade på nätet. 
Ett problem i detta sammanhang är att enheten (förutom landstingsdelen samt 50 % 
traffickingtjänst) är finansierad av Stockholms stad vilket innebär att enheten inte får stödja 
personer bosatta utanför stadens gränser. I nuläget försöker man att lösa situationen från fall 
till fall. 
En rapport angående nätprostitutionen har skrivits (Johansson & Turesson, 2006). Ett antal 
informationstillfällen angående nätprostitution har genomförts hos stadsdelar/kommuner 
sedan 2006. 
 

3.5.3 Uppsökande arbete på nätet – hur gör man? 
 
Jag har gjort en liten väldigt kort information om prostitutionsgrupperna, vad vi 
jobbar med och vilka vi är och vad vi kan erbjuda, på svenska och engelska. 
Mycket kort för att vi vet ju inte vem som tar emot den. Den största sidan som 
hette Sekreterarakademin, den fick jag kontakt med mailledes, och de satte in den. 
Den har nog legat där i ett år, så där är många som kunnat sett den. 
 
Jag länkar mig fram hela tiden för att se nya sidor eskort t.ex. där det ligger 
några på en och samma sida - alltså foton. Då gör jag massutskicket där, har jag 
bara sett någon så skickar jag ett mail personligen. 
 
Sammanlagt kan jag nog tänka mig om jag räknar in utbytet med människorna på 
Sekreterarakademin så är det säkert 150 personer som fått del av informationen. 
 
Prostitution definierar jag som att det är en sexuell handling som man får något 
för, sedan är prostitution också någon som köper. Det ser man väldigt tydligt när 
man har varit på nätet så är det nästan som Blocket eller Gula tidningen. Man 
skall köpa något som någon vill sälja. Sedan tycker jag inte om att sälja sex och 
att köpa, det borde vara uttryckt på ett annat sätt vad gäller försäljning, men jag 
ser en poäng i att vi har samma uttryck på de tre ställena så det får vara. 
 

3.5.4 Statistik/resultat 
 
Två undersökningar av webbplatser med annonser av försäljning av sexuella tjänster i 
Stockholmsområdet, som Prostitutionsenheten genomförde 2005 och 2007, visade att 327 
individer återfanns i annonserna (trots noggrannhet går det inte att utesluta att någon finns 
med på fler annonser). Av dessa var 55 annonser med män som sålde sexuella tjänster till 
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främst kvinnor. Övriga annonser var annonser med kvinnor som sålde sexuella tjänster till 
män. 
 

3.6 Behandlingsarbetet  
 
Behandlingsgruppen består av tre behandlare på heltid. Uppgiften är att ge samtalsbehandling 
till människor som har eller haft erfarenhet av prostitution eller prostitutionsliknande 
erfarenheter. De bearbetande samtalen fortgår över en tidsperiod som ofta sträcker sig över 
minst två år utifrån en överenskommelse som görs mellan behandlare och klient. 
  

3.6.1 Behandlarnas yrkes- och utbildningsbakgrund 
 
Behandlarna har psykoterapiutbildning motsvarande steg-1, förutom en grundexamen från 
högskolan, som socionom och beteendevetare. Alla har inom sitt kompetensområde arbetat 
länge med människor från missbruks-, ungdoms- och/eller psykiatri gruppen. Inom gruppen 
återfinns kompetens kring gruppterapi, klinisk sexologi, fokuserad symbolterapi, avslappning, 
klinisk hypnos, kognitiv terapi, systemisk terapi och lösningsfokuserad terapi. Att arbeta med 
bild och eget skrivande är andra viktiga verktyg som klienterna uppmuntras att utforska på 
egen hand. Detta har resulterat i att några klienter skrivit/skriver egna böcker för att dels ge 
allmänheten fördjupad kunskap om deras erfarenheter och dels återupprätta förlorad heder och 
stolthet. 
 

3.6.2 Metod 
 
Behandlarna arbetar efter en psykodynamisk grundsyn på människan, med inslag av 
objektrelationsteori. Anknytningsteori, affektteori och självpsykologi är andra viktiga 
grundstenar i behandlingen. Man arbetar med de försvar och brister hos klienten som blir 
tydliga i behandlingsrummet och man kan se att tidigare traumatiska erfarenheter påverkar 
nuet i form av destruktiva mönster.  Arbetet handlar mycket om den relation som uppkommer 
i rummet mellan behandlare och klient. Man hjälper dem att knyta an och komma i kontakt 
med känslor av exempelvis skam som ofta finns bakom känslomässig avstängdhet och 
tomhet.  
Utöver de bearbetande samtalen över tid, erbjuds även kortare jagstödjande samtalsserier om 
20 samtal. Där behövs dock ett stringent fokus för att den korta tidsramen ska ge något 
resultat för klienten. Krissamtal med anhöriga ges under kortare tidsintervall.  
Upptagningsområde är Stockholms stad och för klienter boende inom Stockholms stad tas 
ingen samtalsavgift. Klienter från andra kommuner tas dock emot till en fast avgift, just nu på 
500 kr. En förutsättning är då ett beslut från socialtjänsten i den aktuella kommunen.  
Anhörigsamtal på ca 5 gånger erbjuds mer som en komplementär stödkontakt eller av 
informations- eller orienterande karaktär, då prostitutionsproblematiken kan vara 
svårtillgänglig och svårförståelig för de anhöriga.  
 
Behandlingstiden för ett samtal är 50-60 minuter. Varje behandlare har ansvar för att ta emot 
15 besök per vecka. Övrig tid går åt till personalmöten, behandlingskonferens, skrivtid och 
handledning. För de två behandlare som arbetar deltid är deras övriga arbetstid fördelad 
mellan KAST (köpare av sexuella tjänster), nätprostitution och gynekologi (barnmorska). 
 



 

 
21

De klienter som är intresserade att komma i behandling på enheten ringer antingen själva till 
expeditionen eller remitteras/hänvisas via exempelvis socialtjänsten, psykiatrin, 
privatpersoner, sjukhus, akutmottagningar, behandlingshem eller polisen. Många av dem som 
söker själva känner någon som har eller har haft kontakt med enheten och rekommenderat 
den.  Ofta är ingången i samtalet slutet på en process om att söka hjälp som börjar med att 
någon kompis/vän/väninna har berättat om Spiralprojektet eller att man fått information om 
detta av uppsökare när man varit på Malmskillnadsgatan. Någon kan ha läst informationsbrev 
på nätet. 
 
Ett nytt ärende tas upp på behandlingskonferensen en gång i veckan. Där gör arbetsgruppen 
en gemensam första bedömning om man tror att man kan hjälpa klienten i fråga. Därefter 
erbjuds ett första besök inom 14 dagar, sedan följer ytterligare två bedömningssamtal för den 
behandlare som tilldelats ärendet.  
 
I bedömningssamtalet görs en inventering av vilka behov som finns. I bedömningen ligger 
klientens mål, behov och tidsram. Egna problemformuleringar uppmuntras och behandlingen 
utgår ifrån det klienten själv vill ha hjälp med.  Familjeförhållanden, beroendeproblem, 
prostitutionserfarenhet, erfarenheter av våld och övergrepp gås igenom liksom om det finns 
eller har funnits tidigare behandlingskontakter och hur eventuella kontakter med 
socialtjänsten, psykiatrin och frivården ser ut.  
Något av det viktigaste i början av behandlingen är att göra ett kontrakt med klienterna. Det 
vill säga att göra upp tydliga ramar vad gäller tid och plats.  I kontraktet bereds klienten tid en 
gång i veckan på samma tid, veckodag och i samma behandlingsrum. Vad som ska hända när 
tiden inte utnyttjas och om det finns möjlighet att ringa eller söka kontakt med klienten för 
efterfrågan tas även det upp. 
 
Klienten kan om så önskas vara anonym men oftast löser sig frågan om anonymitet sedan 
behandlingen kommit igång. Man har ingen erfarenhet av att klienten varit anonym under hela 
behandlingen. Behandlingen består av tre delar: början, med fokus på anknytning och tillit 
samt stabilisering och reglering av känslor, mitten, där arbetet handlar om på bearbetning, ofta 
av traumatiska upplevelser, samt avslut, med fokus på separation och att klara sig själv. Dessa 
delar blir också ofta tydliga under de enskilda samtalen.  
 
Att arbeta med allvarliga trauman och tidiga störningar, innebär att behandlarens neutrala 
hållning ofta får ge vika för en mer flexibel och empatisk hållning i behandlingsrummet. 
Ångest måste i stunden tas omhand och alla klientens reaktioner i form av önskan efter 
droger, prostitution och andra utageranden måste omedelbart medvetandegöras. Detta görs i 
form av kommentarer runt utagerandet. Tid för reflektion och inkännande är andra kraftfulla 
komponenter i behandlingen. Stor vikt läggs vid att skapa en professionell relation till 
klienterna, visa att man bryr sig och att låta klienten förstå att de betyder något även utanför 
behandlingsrummet. Allt för att värna och bygga den så viktiga ”arbetsalliansen” för att 
tillsammans med klienten sträva efter dennas/dennes utmätta mål för behandlingen.   
 
Man arbetar också med utvidgade terapiramar vilket innebär att man t.ex. följer med klienter 
på nätverksmöten eller behandlingsmöten inom psykiatrin. Då ramarna tillfälligt bryts på 
detta vis, är man noggrann med att det sker på ett uttalat och medvetet sätt. Efteråt pratar man 
om det upplevda för att medvetandegöra känslor som kan ha kommit upp utanför 
behandlingsrummet. Allt detta görs för att säkra klientens trygghet och minimera återfall och 
utageranden. 
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Behandlaren skriver klientjournal (man för arbetsanteckningar som beskriver behandlings- 
processen och som används i handledningen). 
 
Klienter behöver inte ha avslutat sin prostitution för att få påbörja behandlingen, då man är 
mycket medvetna om att det tar tid innan ett beslut att avsluta prostitution kan tas. 
Behandlingsgruppen har dock alltid långsiktigt mål, som man pratar med klienten om, och 
som innebär en strävan till förändring hos klienten, och att kunna fatta beslutet att sluta 
använda den egna kroppen destruktivt.  
 
Var 6:e månad sammanfattas de enskilda behandlingskontakterna tillsammans med 
klienterna. Innehållet i behandlingen och de angivna behandlingsmålen diskuteras, samt hur 
relationen mellan behandlare och klient känts och upplevts under terminens gång. 
 

3.6.3 Hur blir man aktuell för bearbetande samtal?  
 
Alla som kommer i samtal är personer som prostituerat sig eller har prostitutionsliknande 
erfarenheter. De som kommer i behandlande samtal är kvinnor och män med stora problem. 
De allra flesta har varit utsatta för något trauma i barndomen, som t.ex. sexuella övergrepp. 
Många har debuterat i prostitution tidigt, en har slutat upp relativt unga, medan andra fortsatt 
som vuxna. 
 
En del personer som söker behandling har prostitutionen långt bak i tiden, men obearbetad 
dyker den upp när det ”vanlig livet” med partner och sexliv inte fungerar. 
I en rapport om Prostitutions- och Spiralenhetens behandlingsdel (Larson, 2007) beskrivs 
erfarenheter från snart 10-årigt arbete med kvinnor och män i prostitution. Under den tiden 
har ca 80 personer genomgått en strukturerad processinriktad behandlingstid under minst 1 år. 
 

3.6.4 Statistik/resultat 
 
Behandlarna har erbjudit 1391 samtalstider totalt under 2008 vilket innebär 37 samtalstider 
per vecka fördelat på 37 veckor. 1046 samtal har genomförts. Under 2008 har 52 kvinnor och 
5 män varit aktuella för samtal. Vid 345 tillfällen har klienterna uteblivit av dessa har drygt 
hälften lämnat återbud. 
 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till delrapport 3 i denna undersökning. 
 

3.7 Spiralprojektet/Landstingsdelen 
 
Prostitutionsenheten med den medicinska delen, Spiralprojektet, erhåller årligen statliga 
HIV/AIDS anslag, som fördelas av Stockholms läns landsting. Genom dessa medel kan 
verksamheten bedriva hälso- och sjukvårdande insatser. De sökande ska vara över 18 år och 
hemmahörande i länet, med vissa undantag. Besöken är kostnadsfria. Personalen som står till 
förfogande för dessa ändamål är en heltidsanställd barnmorska med vidareutbildning i 
psykiatri och erfarenhet av infektionssjukvård, två konsult- gynekologer, en med mottagning 
fyra timmar onsdag kvällar och den andra tre timmar varannan torsdag em. Därutöver två 
läkarkonsulter, den ena med lång erfarenhet av missbruksproblematik, en dag i veckan 
(leg.läk) och den andra med inriktning på såväl missbruk som smärtproblematik sex timmar, 
varannan vecka (spec.allm.psykiatri). 
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Barnmorskan arbetar med jag-stödjande samtal och deltar i enhetens löpande arbete och får 
sin handledning tillsammans med övriga behandlare på enheten. 
Enhetens medicinska mottagning/Spiralprojektet tar emot personer för provtagning av 
sexuellt överförbara sjukdomar. Det innebär att individen kan ta prover utan att etablera 
kontakt med enhetens övriga utbud.  
 

3.7.1 Målgrupp 
 

 personer med erfarenhet av prostitution eller prostitutionsliknande erfarenheter 
 kvinnor med pågående eller tidigare missbruksproblem 
 kvinnor med HIV/AIDS 
 personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål 
 

3.7.2 Målsättningen 
 
Spiralprojektets målsättning är att motverka såväl prostitution som drogmissbruk och andra 
former av självskadebeteende. Enheten skall förebygga och bekämpa smittspridning av såväl 
HIV som övriga STI (Sexuellt Överförbara Infektioner), minska antalet oönskade graviditeter, 
motverka fysisk och psykisk ohälsa och förmedla hopp om förändring till ett värdigt liv 
 

3.7.3 Hur kommer man till Spiralprojektet 
 
Målgruppen är kvinnor med erfarenhet av prostitution och prostitutionsliknade 
erfarenhet eller missbrukserfarenhet. Sedan finns ett antal kvinnor som inte går in 
under den rubriken det är ett antal kvinnor som är HIV-positiva och dessa bör 
kontrolleras med provtagning betydligt mer frekvent än andra. Många har behov 
av preventivmedel och då är det en viktig uppgift att se till att man inte blir 
oplanerat gravid. Speciellt om man är aktiv i droger och inte kan ta hand om ett 
barn. Om man är gravid och tänker fullfölja graviditeten då länkar vi till 
familjesociala enheten på Huddinge sjukhus, där jag känner kollegorna väl och 
de tar hand om graviditeten. Några väljer detta men de flesta väljer att avbryta 
graviditeten. Då är det så förnämligt att de doktorer vi har som gynekologiska 
konsulter här är verksamma på Södersjukhuset, så jag kan få in dem rätt snabbt. 
Det går smidigt. Det är viktigt, för detta är kvinnor som inte kan tala för sig. 

 
Till Spiralprojektet kommer också besökarna oftast på rekommendation från tidigare besökare 
eller genom enhetens uppsökare. Besökaren kan också vara hänvisad från socialtjänsten, 
institutionspersonal, övriga vårdgrannar/samarbetspartner och frivillig organisationer. En del 
kvinnor kommer genom att de själva, aktivt sökt på till exempel Internet. Andra kommer 
genom att enhetens barnmorska har varit ute och informerat på SiS institutionen Rebecca, 
Kronobergshäktet, stadens olika lågtröskelboenden såsom Hvilan, Lönnen m.fl.  
 

3.7.4 Spiralprojektet erbjuder besökarna: 
 

- gynekologisk hälsokontroll – inte sällan är det länge sedan kvinnan varit på 
undersökning. Ibland trots att de oroat sig, med eller utan symtom.       



 

 
24

- behandling av och/eller åtgärder vid uppenbara symtom på ohälsa 
- samtal om frågeställningar som kan hänföras till bristande kunskap om anatomi och 

fysiologi 
- samtal och provtagning av sexuellt överförbara infektioner. Samtalen handlar om 

smittvägar, symtom, behandling, risker, komplikationer, förebyggande åtgärder, och 
vid infektion som lyder under smittskyddslagen, partnerspårning.    

- information om kondomanvändning och övriga preventivmedel 
- insättning av s.k. p-stavar eller spiraler 
- injektioner var tredje månad av s.k. p-spruta 
- för de hivpositiva erbjuds cellprovtagning var tredje månad 
- samtal om blödningsrubbningar, fertilitetsfunderingar och bröstkontroller  
- samtal, testning och undersökning avseende graviditet och abortrådgivning med 

eventuell länkning för avbrytande av graviditet. Vid önskemål om fortsatt graviditet 
överföring till Familjesociala enheten på Huddinge sjukhus. 

- samtal och kontroll vid symtom på menopaus med ev. hormonell substitutions-
behandling 

- då så erfordras; kontroll av blodtryck och provtagning avseende ev. urinvägsinfektion 
- Hiv och hepatitprovtagning med tillhörande information   
- remisser för fortsatta utredningar och/eller behandlingar 
- samtalsstöd med utgångsläge från problematik av ständigt återkommande 

besvär/symtom eller reaktioner i samband med den gynekologiska 
undersökningssituationen. Då medicinska och fysiologiska förklaringar uteslutits 
erbjuds fortsatt samtalsstöd. I bakgrunden kan finnas sexuella övergrepp, våldtäkter, 
allehanda kränkningar och gränsöverskridanden. Detta samtalsstöd kräver en längre 
tid med de tydliga ramar som är gängse för terapeutiska insatser och som inkluderar 
handledning. 

 
För att varje individ ska få bästa omhändertagande är önskemålet att personen bokar tid. Dock 
försöker man att i möjligaste mån även ta emot de personer som kommer spontant med tanke 
på att Spiralprojektet strävar efter att vara en lågtröskelmottagning.   

 

3.7.5 Psykiatrisk konsultverksamhet vid Spiralprojektet 
 
Bakgrund: I målgruppen som Spiralprojektet vänder sig till är psykisk ohälsa och 
missbruk/beroende mycket vanligt förkommande. Det är viktigt att personer med denna typ 
av problematik får ett optimalt omhändertagande, både psykosocialt och medicinskt. Därför 
finns läkare med specialistkompetens i allmän psykiatri, beroendemedicin och smärtlindring 
anställda som konsulter, för närvarande 6 timmar varannan vecka. 
Kontaktväg: Psykiatrikonsulten träffar klienterna efter önskemål från medarbetare på enheten 
och/eller från klienterna själva. Besökstid förmedlas via administrativ assistent. 
Utredning/bedömning: Under ett eller flera besök sker medicinsk bedömning genom 
sedvanlig anamnesupptagning och värdering av status. Skattningsinstrument som MINI 
(generell psykisk hälsa), MADRS (depression), MDQ (bipolär sjukdom), SCID II 
(personlighetsbedömning) samt AUDIT och DUDIT (alkohol- och drogkonsumtion) används 
vid behov. Journalhandlingar från andra vårdgivare, uppgifter från socialtjänsten och/eller 
anhöriga kan inhämtas med klientens medgivande. Mot bakgrund av ovanstående görs en 
sammanfattande bedömning som innefattar diagnos avseende psykisk ohälsa, 
missbruk/beroende samt social funktion. 
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Behandling: Psykiatrikonsulten kan erbjuda behandling av lättare/måttliga ångest- och 
depressionstillstånd, krisreaktioner/anpassningsstörningar, sömnstörningar där det kan ingå 
förskrivning av läkemedel, kognitivt inriktade samtal, sjukskrivning och läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd samt kontakter med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och/eller 
socialtjänsten angående rehabilitering. Vid missbruk/beroendetillstånd kan förskrivning av 
läkemedel erbjudas mot alkohol- och drogsug, icke-vanebildande läkemedel mot 
abstinensbesvär samt motiverande samtal. 
Samverkan: I enskilda ärenden sker samverkan med övriga vårdgivare såsom 
allmänpsykiatrin, beroendevården, socialtjänsten och den somatiska vården.  
Utvärdering: Varje klient i behandling följs upp fortlöpande med besök som oftast varannan 
vecka med klinisk bedömning av effekt och eventuella biverkningar, klientens egen 
uppfattning om sitt hälsotillstånd, eventuella frågor. Depressionsskattning kan upprepas. På 
behandlingskonferens en gång per månad sker också en uppföljning av klienterna genom 
informationsutbyte med deras behandlare/socialsekreterare på enheten. 
 

3.7.6 Läkarkonsultarbete (leg.läk) på Spiralprojektet 
 
Bakgrund: I målgruppen som Spiralprojektet vänder sig till är psykisk ohälsa och 
missbruk/beroende mycket vanligt förkommande. Det är viktigt att personer med denna typ 
av problematik får ett optimalt omhändertagande, både psykosocialt och medicinskt, varför 
läkarkonsult finns tillgänglig. Läkarkonsulten har en långvarig erfarenhet av arbete inom 
missbruksvård och psykiatri och finns för närvarande tillgänglig på enheten 8 timmar varje 
vecka. 
 
Kontaktväg: Likt psykiatrikonsulten träffar läkarkonsulten klienterna efter önskemål från 
medarbetare på enheten och/eller från klienterna själva. Besökstid förmedlas via 
byråassistenten.  
Utredning/bedömning och behandling: En primär uppgift är att fungera som läkarresurs för de 
personer som har kontakt med behandlare/socialsekreterare på enheten och göra bedömningar 
av framför allt psykiatrisk status och eventuella behov av medicinska insatser. Det kan i 
förekommande fall röra sig om medicinering, utfärdande av medicinskt underlag för 
erhållande av sjukpenning eller socialbidrag, utlåtanden till Försäkringskassan, remittering till 
annan vårdgivare etc. Detta görs i samarbete med respektive behandlare/socialsekreterare på 
enheten. Det finns även ett antal klienter vilka har haft kontakt med Spiralprojektet sedan 
länge och inte träffar annan behandlare. Ofta är dessa patienter kända av läkarkonsulten sedan 
länge. Förutom ovan nämnda specifika läkaruppgifter finns det då även ofta ett inslag av gles 
stödkontakt och rådgivning. 
Samverkan: I enskilda ärenden sker samverkan med övriga vårdgivare såsom 
allmänpsykiatrin, beroendevården, socialtjänsten, Försäkringskassan och andra vårdgivare. 
Direktkontakt med aktuell behandlare/socialsekreterare på enheten är även det en viktig del. 
 

3.7.7 Hur arbetar man på Spiralprojektet? 
 
På Spiralprojektet arbetar man med samma mål som övriga d.v.s. att förhindra och motverka 
prostitutionen i sin helhet men Spiralprojektet har också ett speciellt medicinskt uppdrag att 
försöka förhindra spridning av HIV/Aids och STI och att arbeta preventivt och att motivera 
kvinnor att ta hand om sig både fysiskt och psykiskt.  
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De flesta kvinnor kommer via barnmorska eller expeditionen och oftast kommer dom för att 
ta cellprov eller är oroliga för klamydia eller någon annan smittsam sjukdom.  

 
Jag hämtar kvinnan i väntrummet, presenterar mig och tar sedan personuppgifter 
och anamnes. När de kommer går jag ut i väntrummet och hämtar in och 
presenterar mig. Vi skriver också in några statistikuppgifter med blyerts. Adresser 
och telefonnummer likaså, eftersom de byts ofta.  
De fem statistikuppgifterna som jag frågar efter är: 
Kontakt?- Hur har du fått information om oss?  
Medborgarskap? – för att få reda på ursprungsland på eventuella traffickingoffer.  
Ekonomi- om man har socialbidrag, sjukpension, sjukersättning eller om man 
studerar. 
Droganvändning? - vilka droger? 
Prostitutionserfarenhet? - de flesta svarar nej, men det finns de som svarar ja 
också. 
 -Ja vad då, jag fick en kabbe eller - jag fick sova över. Så vad är skillnaden säger 
de ofta. Det är det vi lägger in under prostitutionsliknande erfarenhet. För så ser 
det ofta ut. 
 
Sedan går jag igenom den medicinska anamnesen. Jag träffar bara kvinnor och 
de kommer inte till mig bara för fysiska åtkommer. Anledningen till att kvinnorna 
kommer till mig är att man fått tips från vänner och bekanta, personer som 
tidigare varit här, våra uppsökare eller andra samarbetspartner. Då kommer man 
för att man äntligen vågar ta steget att göra en gyn-undersökning som man 
kanske inte gjort på 5 10, 15 år ibland. Det kan vara väldigt motigt förstås och 
varje gång någon vågar ta det där steget över tröskeln så säger jag jippie och 
visar att det verkligen är en ansats som de här kvinnorna gör. Det faktum att man 
kommer och att jag får det stora privilegiet att undersöka kvinnan, något som hon 
bävar för då hon varit utsatt för prostitution eller incest eller andra övergrepp 
och kränkningar på olika sätt. Många vittnar om långvarigt amfetaminmissbruk, 
man har hängt i lampkronorna upp och ner och man har gjort gangbangs och 
man har gjort – you name it, och så plötsligt har man lagt ner missbruket och hur 
gör man då?  Hon har antagligen börjat med sitt missbruk redan vid 12 – 13 
årsåldern och det betyder att man missat hela adolescensen och då står man som 
ett levande frågetecken – jag vet inte hur man gör? Så för mig är det ingen större 
skillnad att sitta med den vuxna kvinnan som är 35 – 40 år jämfört med när jag 
satt med 14- åringen på ungdomsmottagningen. För det är samma frågor som 
dyker upp inte minst vad det gäller kunskaper om kroppskännedom och även de 
här mentala funktionerna och samspelet i mötet med en annan man eller kvinna. 
Man har aldrig gjort det. Glädjen och lusten har man aldrig fått uppleva. Det är 
så sorgligt. Jag försöker lyssna in och försöker backa upp och det finns dom 
kvinnor som jag har möjlighet att fortsätta samtalen med utifrån de här 
frågeställningarna. Jag har som övriga kamrater kontakter som löpt både två och 
tre år och kanske ännu längre, som jag träffar varje vecka. 

 

3.7.8 Produktionsmål och statistik i spiralprojektet 
 
Landstingsdelen av prostitutionsenhetens verksamhet ska per månad: 

 Ta emot 20 kvinnor för gynekologiska läkarundersökningar assisterad av barnmorska 
(två gynekologer ca 16 timmar sammanlagt/månad) 
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 Genomföra 21 gynekologiska rutinundersökningar av barnmorska 
 Ta emot 31 personer med missbruk och/eller andra besvär för läkarkonsultation. Detta 

gäller såväl kvinnor som män. Leg läkare finns med arbetstid 40 tim i månaden 
 Ta emot 4 kvinnor för psykiatriska bedömningar (psykiater 8 timmar/månad) 

 
Från statistiken i 2008 års verksamhetsplan var antalet besök på landstingsdelen totalt 898. 
Antalet kvinnor var 260 och antalet män 17 st. Gynekologmottagningen hade haft 198 besök 
149 var kvinnor och en var man.  
Barnmorskan tog emot 100 kvinnor för rutinundersökning. Dessa har genomgått tillsammans 
149 undersökningar. Enhetens barnmorska har under året haft 15 kvinnor i sammanlagt 146 
samtalsbesök rörande sex och samlevnad. Vid 55 tillfällen har klienten/patienten uteblivit. De 
flesta har lämnat återbud. 
Läkarkonsulten hade tagit emot 332 besök. Av dessa var 50 kvinnor och 16 män och den 
psykiatriska konsulten hade haft 73 besök av 22 kvinnor. 
Av kvinnorna som besökt Spiralenheten under 2008 hade 25 kvinnor varit i aktiv prostitution. 
103 kvinnor var f.d. aktiva och fem män var f.d. aktiva i prostitution. 38 kvinnor och 2 män 
har varit aktiva i missbruk. F.d. missbrukare var 147 kvinnor och 12 män. 18 kvinnor och en 
man var inställda på metadon och 20 kvinnor och en man var inställda på subutex. Uppgifter 
saknas för 38 motsvarande 15 procent av kvinnorna som haft kontakt med Spiralprojektet. 
Detta visar att det är en liten andel av besökarna som förblir anonyma. 
 

3.8 Marknadsföring och kunskapsspridning 
 

3.8.1 Hemsida 
 
Prostitutionsenheten - har en egen hemsida under Stockholm stad 
www.stockholm.se/prostitutionsenheten. Hemsidan vänder sig till personer som säljer sexuella 
tjänster och personer som köper sexuella tjänster. På hemsidan framgår vad enheten erbjuder, 
vilka som arbetar och hur man får kontakt.  Det finns länkar till relevanta dokument som rör 
prostitution och sexköp. Hemsidan är uppdaterad i november 2011. 
 

3.8.2 Prostmail 
 
Det är möjligt att via mejl komma i kontakt med Prostitutionsenheten. Vissa personer väljer 
att ha kontakt med enheten via nätet. Det kan vara av anonymitets- och integritetsskäl. Det 
kan också vara personer som inte är hemmahörande i Stockholm och därigenom har 
avståndsskäl att ha kontakt via mejl. 
Det är mycket viktigt att dessa personer får svar på sina mejl, varför enheten åtagit sig att 
kontinuerligt och varje dag bevaka mejl-brevlådan. En personal är ansvarig och vid frånvaro 
lämnas ansvaret över till kollega. Irrelevant post raderas bort. Frågor ska besvaras grundligt 
men inte alltför långt. Ibland vidarebefordras mejlen till kollega med kunskap inom det 
området som frågan berör. Frågor till prostitutionsenheten Stockholm besvaras på 
prostitutionsenheten.saf@stockholm.se. 
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3.8.3 Annat utåtriktat arbete 
 
Enheten har mycket kontakter med såväl internationella som nationella media och de 
efterfrågas i hög grad som seminarieledare och föredragshållare. Dessutom tar enheten emot 
ett stort antal studiebesök, allt ifrån ministrar till gymnasieklasser.  
 
Många av klienterna vittnar om att prostitutionen är en väl bevarad hemlighet, man har inte 
kunnat eller vågat berätta för andra myndighets-, samtals- och/eller sjukvårdskontakter om 
vad man gör. Detta gör att enheten ser det som en nödvändighet att informera och utbilda 
samverkanspartners och andra som kommer i kontakt med gruppen prostituerade eller 
sexköpare. Prostitutionsenheten finns därför till som resursenhet för personal vid stadsdelarna 
inom staden, kranskommuner och andra samverkanspartners som kommer i kontakt med 
målgruppen. De erbjuds information och stöd i frågor som rör prostitution. 
Det utåtriktade arbete som enheten utfört har tagits emot med entusiasm och stort intresse. 
Enheten vill därför standardisera utbildningen och sammanställa i en endagsutbildning, 
workshop om prostitution. Målet är att få dem de utbildar att integrera den nyvunna 
kunskapen i sin befintliga verksamhet och att få dem själva att skapa en policy kring hur de 
skall handskas med frågor som rör prostitution. Under 2009 och 2010 genomfördes en 
föreläsningsserie av enhetens medarbetare till Brottsoffermyndigheten i flera städer i Sverige. 
Föreläsningar har också gjorts på bl. a polishögskolan, Åklagarmyndigheten, Noaks Ark samt 
olika kvinnoorganisationer och utbildningsorganisationer.  
 

3.9 KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) – Stockholm 
 
KAST är en del av Prostitutionsenheten, Socialförvaltningen Stockholm Stad. 
Verksamheten startade år 2000 och då som en hjälplinje på telefon, dit personer som köpt 
sexuella tjänster kunde ringa för vägledning och råd. År 2003 kom verksamheten att utvecklas 
till att även omfatta tidsbokade samtal av individorienterade, terapeutisk art. Sedan år 2009 
har verksamheten beviljats projektmedel från Socialstyrelsen, för att bedriva uppsökande 
arbete samt sprida information om HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI). 
KAST bedriver sin verksamhet i egna lokaler, skild från Prostitutionsenhetens övriga 
verksamheter. 
 

3.9.1 Målgrupp 
 
KAST vänder sig till personer (män och kvinnor) som köper eller tidigare har köpt sexuella 
tjänster samt till personer som porrsurfar, köper telefonsex eller liknande och som upplever att 
de har problem med detta. KAST erbjuder även anhörigstöd, i form av samtal.  
 

3.9.2 Arbetssätt/metod 
 
KAST har som uppdrag att erbjuda psykosocialt stöd för personer som vill göra en 
beteendeförändring rörande exempelvis köp av sexuella tjänster, samt informera om 
hälsorisker vid smittspridning av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Arbetet är 
brottspreventivt då det syftar till att minska antalet sexköp i Stockholm Stad. 
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KAST bedriver sedan hösten 2009 uppsökande arbete i gatumiljö kring Malmskillnadsgatan. 
Två socialsekreterare vistas på gatan kvällstid cirka en kväll i veckan. Arbetet på 
Malmskillnadsgatan är långsiktigt och bygger på relationsskapande kontakt. 
I samband med att en kontakt etableras och att ett samtal tar vid, delas även broschyren  
”Köper du sexuella tjänster?” ut. Broschyren informerar om KAST´s verksamhet, smittorisker 
vid oskyddat sex samt var det finns möjlighet att få rådgivning eller testa sig. Arbetet på 
Malmskillnadsgatan utvärderas löpande. 
Parallellt med det ”egna” uppsökande arbetet, har ett samarbete med Citypolisens 
prostitutionsgrupp etablerats. En av KAST´s socialsekreterare följer med polisens spanare en 
kväll i veckan. I tät anslutning till att personer lagförs köp av sexuell tjänst, kan 
socialsekreteraren informera om stöd och hjälp som erbjuds av KAST. Samarbetet har pågått 
sedan 2009 och inkluderar även de större insatser mot gatuprostitution som Kommissionen 
mot människohandel genomför. KAST kontaktas även av polisens utredare att närvara efter 
förhör av personer misstänkta för köp av sexuella tjänster. Dessa förhör hålls på Polishuset på 
Bergsgatan i Stockholm. Broschyren ”Köper du sexuella tjänster?” delas även ut av polisen då 
KAST inte medverkar. Sammantaget har över femhundra broschyrer delat ut. 

Även annonsering i press har varit ett sätt att nå fram i klientkategorin. KAST har annonserat 
i Metro, Mitt i, Stockholm City och Svenska Dagbladet. Vid annonseringstillfällena har det 
skett en markant ökning av inkommande telefonsamtal till hjälplinjen. Annonseringen har 
varit ett bra och kostnadsrationellt sätt att nå ut med information, visa och synliggöra 
verksamheten och satsa på tillgänglighet. 

KAST har fyra timmars fast telefontid per vecka, måndagar 11-13 och fredagar 9-11. 
 

3.10 Hur arbetar KAST 
 
Tre medarbetare finns på KAST. Arbetssättet är traditionellt socialt arbete, relationsskapande 
i syfte att åstadkomma en beteendeförändring. Verksamheten är icke myndighetsutövande 
men brottspreventivt. 
 
Den andra delen är att informativt upplysa om HIV-prevention och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar. Arbetet görs i gatumiljö kring Malmskillnadsgatan. Även annonsering i press 
måste anses som ett led i det uppsökande arbetet. Syftet med det uppsökande arbetet är delvis 
att informera men också att erbjuda individer hjälp och stöd, bidra till motivation och peka på 
möjligheten att göra en beteendeförändring. 
 
I arbetet ingår samverkan med andra myndigheter, främst Polismyndigheten. Samarbetet har 
haft stor praktisk nytta och bygger på ömsesidighet samt pragmatism. Organisationernas olika 
samhällsfunktioner har kunnat komplettera varandras intentioner samt har varit stödjande i det 
konkreta arbetet. Önskvärt att samarbetet fortgår. 
 
Verksamheten ingår i det nationella KAST-nätverket tillsammans med KAST-verksamheterna 
i Göteborg och Malmö. Medverka i de årliga återkommande träffarna samt deltar i 
konferenser som rör intresseområdet, nationellt och internationellt. 
 
KAST erbjuder individer psykosocialt stöd genom rådgivande samtal och även mer 
långsiktiga terapeutiska samtalsserier upp till ett eller flera år. Syftet är att minska antalet 
sexköp i Stockholm stad samt att erbjuda individer stöd och råd för att denne ska kunna 
förändra sitt beteende. Verksamheten är som tidigare nämnts, icke myndighetsutövande och 
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inte tvingande i någon mening. De personer som kontaktar KAST, gör det av fri vilja och är 
inte skyldiga att uppge personuppgifter. KAST garanterar anonymitet och sekretess. KAST 
för heller inga journaler. Den dokumentation som förs är statistik. 
 

3.10.1 Bearbetande samtal 
 
KAST erbjuder råd och stödsamtal via mejl, tidsbokade telefonsamtal och tidsbokade 
bearbetande samtal där klient och behandlare träffas. Verksamheten tjänster är kostnadsfria 
och alla som vänder sig till KAST kan vara anonyma. Även anhöriga erbjuds ett begränsat 
antal stödsamtal.  Utgångspunkten för samtalen är att individen vill sluta köpa sexuella 
tjänster, köpa telefonsex, porrsurfa eller liknande. 
 

3.10.2 Metod 
 
Samtalen har både en psykodynamisk och kognitiv inriktning. Avsikten är att ge individen 
möjlighet att förstå orsaken till sitt handlande samt att peka på möjligheter som kan bidra till 
att förändra invanda handlingsmönster och beteenden. 
Samtalen utgår naturligtvis från individens egen berättelse. Behandlarens uppgift är att ställa 
frågor som bidrar till att sätta ord på känslor inför sina sexköp, porrsurfning och så vidare. I 
de bearbetande samtalen får individen på så sätt möjlighet att arbeta sig igenom 
händelseförlopp som lett fram till sexköp, porrsurfningen, etc. 
  

3.10.3 Erfarenheter från bearbetande samtal med sexköpare 
 
Den grupp av människor som KAST vänder sig till är svårdefinierad. Det rör sig 
företrädelsevis om män men de tillhör olika typer av socio-ekonomiska 
samhällsskikt, de lever ensamma och lever de i familjer, de har olika bakgrund, 
politiskt orienterar de sig från höger till vänster, de har olika trosuppfattningar 
och de är ateister.  
Det är svårt att göra en generalisera, distinkt bild av den typiske KAST-
besökaren. De har alla olika utgångspunkter, olika syften och olika försvar – 
olika sätt att förstå sina handlingar. 
Gemensamt för dem är att de på ett eller annat sätt tagit sig rätten att köpa något 
de förvägrats eller på annat sätt avhållits ifrån, i dessa personers fall handlar det 
om sex alternativt pornografi. De anser sig kunna betala för detta. De har 
åtminstone gjort det. När de kommer till KAST är det för att få hjälp att avhålla 
sig, få hjälp att sluta med detta. 
Utgångspunkten för samtalen måste vara individuell. De personer som vänt sig 
till KAST och inlett en samtalsserie har alla iakttagit ett problem, en undran över 
sitt beteende. Det är en viktig utgångspunkt för det rådgivande stödet; att hålla 
fast vid denna undran. Att inte fastna i ett fördömande och samtidigt inte 
normalisera beteendet. 
Det är ofta så att de personer som kommer till KAST, inte pratat med någon om 
detta tidigare. Det är en väl förborgad hemlighet. Det finns mycket skam, mycket 
skuld att förhålla sig till. Det är viktigt att de rådgivande samtalen präglas av en 
respekt för den hjälpsökandes utsatthet i situationen. Det ställer krav på den 
hjälpande parten. Kravet att försöka förstå, kravet att inte bagatellisera, kravet 
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att fortsätta undra. - Vad var det som hände? – Varför? – Kommer det att hända 
igen?  
Många av de personer som kommer till KAST upplever känslor av vanmakt inför 
ditt beteende. Några pratar om att de känner sig mer eller mindre ”radiostyrda”. 
De vill sluta, men ”trillar dit” precis som människor med andra typer av 
fixeringar/beroenden/missbruk. De upplever att de inte kan kontrollera sitt begär. 
Och i många fall vill de omedelbart sluta. Ett av de viktigaste inslagen i ett 
förändringsarbete är just att INTE vara snabb med omedelbara lösningar.  
Motivationen bör komma ur en djupare förståelse av självet och dess drivkrafter  
 

3.10.4 Statistik  
 
Sedan hösten 2006 – 2008 har drygt 20 klienter (alla män) gått i bearbetande samtal hos 
behandlare på KAST. Under samma period har fem anhöriga till sexköpare fått stödsamtal. 
Sjutton klienter har gått i tidsbokade samtal och tre har fått dessa via telefonsamtal. Tre 
anhöriga har fått tidsbokade stödsamtal och två har fått dessa via telefon. 
Under 2008 har nio män erbjudits 71 samtal. Under detta år skedde också en ökning av antalet 
sexköpare som önskade samtalskontakt. 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till Del 3a i denna rapport. 
 

3.10.5 Arbete mot människohandel - Projekt trafficking 
 
Under 2008 arbetade en socialsekreterare 50 procent vid Prostitutionsenheten med projektet 
Trafficking för sexuella ändamål. Syftet med detta projekt är dels att stödja brottsutsatta och 
dels att informera myndigheter och organisationer i länet i dessa frågor. Socialsekreteraren är 
placerad vid Citypolisens kommission mot människohandel för sexuella ändamål. 
Myndighetssamverkan startade upp 2003 under 2005 – 2007 övergick detta till ett EU-
finansierat projekt. 
 
Enheten sökte förlängning av bidrag från länsstyrelsen Stockholm för år 2009. Pengarna 
beviljades efter ett kort uppehåll under början av 2010 och nu arbetar en socialsekreterare 
heltid på Prostitutionsenheten med frågor som rör människohandel för sexuella ändamål. 
  
Arbetsuppgifter: 

- Att samordna socialtjänstens insatser inför ett av polisen planerat ”tillslag”. 
- Att initialt se till att den brottsutsatta får den information beträffande sina rättigheter 

som hon/han har rätt till 
- Att ha fortlöpande kontakt under rättsprocessen med den brottsutsatta, vilket också 

innebär kontakt med socialtjänst, det aktuella skyddade boendet, polismyndigheten 
osv. 

- Att verka för länkning av brottsoffret till aktuell myndighet 
- Att vara stadsdelar och kommuner behjälpliga i handläggningen av dessa ärenden. 
- Att sprida information inom den egna förvaltningen beträffande arbetet mot 

människohandel 
- Att sprida information inom övriga relevanta myndigheter såsom departement, 

frivilligorganisationer om arbetet mot människohandel 
- Att delta vid de månatliga av polis arrangerade insatserna riktade mot 

gatuprostitutionen. 
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- Att sammankalla den operativa myndighetsgruppen för informationsutbyte osv. ”över 
gränserna” 

- Att återföra information till arbetsgruppen (Prostitution-och spiralenheten) gällande 
det fortsatta arbetet mot människohandel för att bibehålla spetskompetensen inom 
enheten. 

- Att fungera som myndigheternas kontaktperson gentemot de lokala resursteamen.   
 
Under 2009 och 2010 har länskoordinatorn haft mycket tätt samarbete med polisen 
kommission för människohandel. Under framförallt hösten har projektet i samarbete med 
polisen uppmärksammat allt fler unga (< 18 år) i prostitution. Prostitutionsenheten kommer 
snarast att diskutera om och på vilket sätt dessa unga eventuellt kan erbjudas samtal inom 
enhetens ordinarie verksamhet. Projektet har även deltagit i en 10 dagars resa till Nigeria, i 
syfte att inhämta kunskap - och upparbeta kontakter med myndigheter och organisationer för 
att öka möjlighet för ett bättre återvändande till de brottsutsattas hemländer. 
 
Projektet har medverkat i Socialstyrelsens framtagande av utbildningsmaterial, liksom i 
utvärderingen av arbetet vid de tre Prostitutionsgrupperna i Sverige. Projektet har även 
föreläst vid åtta tillfällen för andra myndigheter och organisationer. Vid flera tillfällen har 
projektet medverkat vid möten med samarbetspartners som Socialtjänsten, Socialjouren, 
Migrationsverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Frivilliga organisationer och skyddade 
boenden i syfte att utveckla arbetet mot prostitution och människohandel. 
 

3.10.6 Statistik 
 
Under projekttiden 2010 har samordnaren kommit i kontakt med 30 personer, där någon form 
av insats genomförts, exempelvis anmälan till socialtjänst, samtal, slussning till annan 
verksamhet eller boende.  
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4. Beskrivning av arbetet mot prostitution som det bedrivs vid  
    Prostitutionsgruppen/enheten i Göteborg 
 

4.1 Historisk tillbakablick på prostitutionsgruppens arbete från 1981 
 
Prostitutionsgruppen i Göteborg etablerades 1981 som ett svar på 1977 års 
prostitutionsutredning där man rekommenderade kommuner med en öppen gatuprostitution 
att starta särskilda grupper för att erbjuda stöd och hjälp till personer i prostitution. Uppdraget 
var att arbeta för att minska prostitutionen och dess skadeverkningar. I rapporten ”Förslag om 
arbete med prostituerade” från Göteborgs Socialförvaltning från 1981 föreslogs tre typer av 
åtgärder nödvändiga för en ”effektiv bekämpning av prostitutionen”. Åtgärderna på fältet 
omfattade fyra insatser; 1. Intensifierad trafikövervakning, 2. Kunderna följdes upp vid 
misstanke om brott, t.ex. trafikbrott och om de tog upp underåriga i sina bilar, 3. Intensifierad 
spaning efter kopplare, 4. Socialt fältarbete. 
 
Det sociala fältarbetets främsta mål var att: ”förhindra nyrekrytering samt etablera 
förtroendefulla kontakter med de redan etablerade prostituerade i syfte att få dem att sluta 
med prostitutionen”. För att förhindra nyrekrytering skulle fältarbetarna särskilt 
uppmärksamma ”de yngre” i prostitutionen. Fältarbetet beskrevs i förslaget som 
prostitutionsgruppens huvuduppgift. Intensivt fältarbete i ett inledningsskede förväntades 
resultera i etablerandet av kontakter. Därefter skulle fältarbetet möjligen minska i omfattning 
men utan att för den skull förlora i kontinuitet. I förslaget uttrycktes att fältarbetarna skulle ha 
en allsidig erfarenhet av socialt arbete samt att det skulle vara två kvinnor och två män. Med 
den öppna könshandeln avsågs kvinnor som sålde sex till män. Detta benämndes som den 
”traditionella prostitutionsmiljön”. I anslutning till prostitutionsmiljön sålde män sex till män 
men till denna grupp riktades inget uppsökande arbete. Det skulle dröja till 1995 innan det 
sociala fältarbetet även riktades till männen som den säljande parten i könshandeln. Under två 
år bedrevs projektet ”homosexuell mansprostitution” som resulterade i rapporten ”Sex för 
pengar på mäns vis – om homosexuell mansprostitution i Göteborg” (Borelius & Nordin, 
2001). Erfarenheterna från projektet ledde till att uppsökande arbete i prostitutionsmiljöer där 
män säljer sex till män inlemmades i det uppdrag som ungdomsfältarbetarna hade. Det ledde 
också till att man inledde ett samarbete med RFSL-rådgivningen på fältet för ett ömsesidigt 
utbyte av kunskaper och erfarenheter.  
 
När prostitutionsgruppen startade sitt arbete i början av 80-talet hade Göteborg en av nordens 
största gatuprostitutionsarenor. Antalet personer som då befann sig i gatuprostitutionen 
beräknades till cirka 500 per år och ca 25 procent var under 18 år. När lagen om förbud av 
köp av sexuella tjänster infördes 1999 påverkades under en kortare period antalet personer i 
den öppna könshandeln. Prostitutionsgruppen i Göteborg har dock uppskattat att nedgången 
av antalet personer i könshandeln började flera år före lagens tillkomst. Detta antas bero på 
kampanjarbetet mot hiv/AIDS, på tillkomsten av Internet som kontaktarena samt 
mobiltelefonen som verktyg för att upprätthålla kontakter. En del av minskningen kan även 
härledas till det fältarbete som bedrivits. 
 
I och med att prostitutionens yttre förutsättningar och villkor till viss del förändrats sedan 
starten i början av 80-talet har prostitutionsgruppens arbete också förändrats vad gäller 
arbetsmetoder och insatser som erbjuds. Verksamhetens målgrupp är ytterst heterogen med 
skiftande resurser och behov. Att sexhandeln idag också sker med hjälp av modern teknik har 
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inte lett till att gatuprostitutionen har försvunnit. Prostitutionsgruppen arbetar fortfarande 
uppsökande på gatan även om gatuprostitutionen i Göteborg idag enbart är drygt en femtedel 
så stor som den var då gruppen startade.  
 
KAST verksamheten dvs. verksamhet som riktar sig mot köpare av sexuella tjänster, har 
funnits i Göteborg sedan 1997. Det är samma personer som startade verksamheten som 
fortfarande är verksamma i den. Sedan 2004 är KAST en permanent kommunal verksamhet. 
 

4.2 Organisation  
 
Prostitutionsgruppen och KAST är verksamheter under Social resursförvaltning i Göteborg 
Stad och dess enhet ”Stöd till individ och familj”. Prostitutionsgruppen befann sig 2009 
organisatoriskt i samma enhet som verksamheten Kriscentrum för kvinnor och utväg kvinnor 
men sedan 2010 tillhör prostitutionsgruppen ungdomsenheten. Prostitutionsgruppen och 
KAST delar samma verksamhetschef men KAST är förlagd såväl organisatoriskt som 
lokalmässigt tillsammans med Familjerådgivningen, Kriscentrum för män och Utväg män, 
figur 2.2.  
 
Figur 2.2. Organisationsschema för Prostitutionsgruppen/enheten Göteborg 

 

 

4.2.1 Prostitutionsgruppen 
 
Prostitutionsgruppens målgrupp är personer som har erfarenhet av att sälja sex mot ersättning 
och personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål samt anhöriga. 
Prostitutionsgruppen erbjuder samtal och stödjande insatser till personer som blir refererade 
till eller själva vänder sig till verksamheten. Verksamheten arbetar uppsökande riktat till 
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personer i gatuprostitution. Parallellt med klientarbete har Prostitutionsgruppen ett 
kunskapsinhämtande och attitydförändrande uppdrag. Det innebär framförallt föreläsningar 
riktade till yrkesverksamma som förväntas möta målgruppen. En del av arbetet är också att 
informera och slussa personer vidare till myndigheter och organisationer som kan erbjuda 
annan adekvat hjälp. Det kan innebära kontakt med socialtjänst för ekonomiskt bistånd, 
bostad mm. Det kan också innebära hjälp att polisanmäla brott, stöd och hjälp i samband med 
rättegång, hjälp att få kontakt med sjukvård mm. 
 

4.2.2 Mål och målgrupper 
 
Prostitutionsgruppens mål är att minska skadeverkningarna av könshandel och sexuell 
exploatering samt motverka att människor hamnar i prostitution eller utsätts för sexuell 
exploatering 
 
Enligt prostitutionsgruppens översikt från 2008 ska arbetet bedrivas utifrån följande 
kriterier: 

• Ge råd, stöd och behandling för att förändra en livssituation.  
• Arbeta uppsökande i gatumiljöer och på internet för att skapa kontakter och inhämta 

kunskap 
• Samverka med andra myndigheter för informationsutbyte och helhetsgrepp 
• Genomföra samordnade insatser med polisen 
• Genom kartläggningar och studier ha spetskompetens  
• Informera och utbilda i syfte att sprida kunskap och attityd  

 
Verksamhetens primära målgrupp är personer (kvinnor, män och transpersoner) med 
erfarenhet av att sälja och/eller byta sexuella tjänster samt personer utsatta för 
människohandel för sexuella ändamål. Målgruppen är också unga personer i riskzon för att 
hamna i könshandel eller exploaterande sexualitet. Det händer dock sällan att någon som 
prostitutionsgruppen har kontakt med är under 18 år. Prostitutionsgruppens målgrupp skall 
vara skriven i Göteborg eller ha utfört sexuella tjänster i Göteborg.  
 
Verksamhetens sekundära målgrupp är skolor & universitet, media, forskare, socialtjänst, 
sjukvård, frivilligorganisationer och rättsväsende. 
 

4.2.3 Budget och personal 

Prostitutionsgruppen var under 2009 bemannad med fyra personer. Två av dessa tjänster 
finansierades med nämndbidraget på 856 000 kronor, därutöver finansieras verksamheten 
med förebyggande HIV-medel, under 2009 1 009 000 kronor. Verksamheten var 
underfinansierad och delvis beroende av HIV-medel. Prostitutionsgruppen fick nya medel 
2010 från länsstyrelsen Stockholm (nationell samordnare) för arbete mot prostitution och 
människohandel motsvarande en halv socialsekreterartjänst. Inga nya nämnbidrag tillfördes 
under 2010.  

 
Samtliga handläggare i Prostitutionsgruppen arbetade under utvärderingen med uppsökande, 
behandlande och med attitydförändrande arbete samt med spridning och inhämtande av 
kunskap. Det fanns ingen specialisering.  1 mars 2010 var knappt två av personalstyrkan i 
tjänst. Under 2010 hade tre av fyra anställda på prostitutionsgruppen gått till andra arbeten. 
Gruppen utgjordes därför fram till september 2010 av två personer varav en arbetade 50 
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procent som regional samordnare utan att detta personalbortfall kompenserades. Sedan 
september 2010 var personalstyrkan komplett med tre personer, vilket ändå utgjorde en 
minskning med en fjärdedel jämfört med tidigare år. Personalsituationen har haft 
konsekvenser för det uppsökande arbetet vad gäller kontinuitet och vilken grad personer har 
omfattats av insatser utöver det uppsökande arbetet. Informations- och utbildningsinsatser 
riktade till sekundära målgrupper har inte kunnat erbjudas i samma utsträckning som tidigare. 
Det uppsökande arbetet riktat till den delen av målgruppen som annonserar via Internet har 
helt bortprioriterats. Från och med 2011 har Prostitutionsgruppen fyra heltidstjänster fullt 
finansierade av Göteborgs stad. Detta innebär att det uppsökande arbetet på Internet kommer 
att återupptas. Verksamheten är organiserad med en större grad av specialisering gentemot 
samtalsbehandling respektive arbete med personer utsatta för människohandel för sexuella 
ändamål. 
 

4.2.4 Utbildning och handledning 
 
En medarbetare var 2009 beteendevetare med steg 1 och pågående steg 2 utbildning till 
psykoterapeut. En medarbetare har ingen eftergymnasial utbildning men grundläggande 
psykoterapiutbildning och 15 års erfarenhet av att ha arbetat i prostitutionsgruppen. 
Två medarbetare hade socionomexamen. Samtliga i gruppen genomgått kris- och 
traumautbildning. En personal har gått en psykoterapiutbildning på systemisk och narrativ 
grund. 

 
Det finns inget dokumenterat om handledning utan informationen kommer från 
personalintervjuerna. Vid intervjutillfället (april 2009) har inte alla gemensam handledning. 
Av de fyra går tre i en psykodynamiskt orienterad handledning. En får handledning i samband 
med psykoterapiutbildning. Handledningen under 2010 varierade p.g.a. personalsituationen.  
 

4.2.5 Dokumentation 
 
Gruppen för inga journalanteckningar men för avidentifierad statistik över varje person i det 
individbaserade klientarbetet samt i det uppsökande arbetet.  
Minnesanteckningar förs av handläggarna på de personer som de har i samtal eller råd och 
stöd.  

4.2.6 Samverkan 
 
Hälften av prostitutionsgruppens klienter har kommit via andra verksamheter. De har då i de 
flesta fall haft eller har en pågående kontakt med socialtjänst, sjukvård och/eller 
frivilligorganisationer. Gruppen har också samarbete med RFSL, Stadsmissionen m.fl.  
Vid människohandelsärenden samverkar gruppen främst med Gryning vård AB, socialjouren 
och LKP/Spans Människohandelsgrupp. Socialjouren står för handläggning av ärendena och 
prostitutionsgruppen för det psykosociala arbetet.  
 
Länsstyrelsen i Stockholm beviljade 2010 prostitutionsgruppen medel för arbete mot 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av personalsituationen 
vid denna tid medförde dessa medel ingen förstärkning av personalen. Arbetet har motsvarat 
en halvtidstjänst. Inom ramen för uppdraget och som regional resursperson har 
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Prostitutionsgruppen bland annat deltagit i det nationella metodstödsteamet (NMT) samt 
medverkat i framtagandet av dokumenterade rutiner för en återvändandeprocess.  
 
För att kunna möta förfrågningar om insatser från den del av målgruppen som saknar svenskt 
uppehållstillstånd har kontakt tagits med representanter från: 
 

 Arbetsförmedlingen Utland och Centrum 
 Migrationsverket 
 Rosengrenska Stiftelsen 
 Agora en del inom Göteborgs Räddningsmission, som bl.a. arbetar förebyggande med 

våld mot kvinnor. 
 Åklagarmyndigheten 
 Advokatsamfundet 
 Särskilda boenden 
 Socialjouren 

 
Det är relativt vanligt förekommande att klienterna har en missbruksproblematik. När så 
behövs finns en nära samverkan med olika verksamheter inom missbruksvården. Viktiga 
samarbetspartner när det gäller missbruk är avd 368 som tar emot personer med beroende- 
problematik och psykisk ohälsa och avd 369 för personer som behöver abstinensbehandling 
avseende opiater. En annan samarbetspartner är Sesammottagningen Sahlgrenska sjukhuset 
som tar emot patienter med misstänkt könssjukdom.  
 

4.2.7 Marknadsföring och kunskapsspridning 
 
Prostitutionsgruppen hade under utvärderingstiden en hemsida som riktade sig till målgruppen 
personer som säljer sex http://www.eskortforum.se. På hemsidan fanns en frågelådefunktion 
och ett forum. Här kunde målgruppen ta del av information om prostitutionsgruppens 
verksamhet och länka till andra samhällsresurser. Det fanns också möjlighet att få 
direktkontakt med en barnmorska som arbetar specifikt med riskutsatta grupper. Besökare har 
också möjlighet att anmäla sig som medlem. Speciellt fokus på denna hemsida ligger på 
minderåriga samt personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Hur många 
medlemmar eller frågor som kommit in till prostitutionsgruppen eller barnmorskan är inte 
känt. 
 
I den uppsökande verksamheten i gatumiljö marknadsför man sig genom att finnas på 
prostitutionsstråket, tala om vem man är, lämna information i form av informationsblad och 
visitkort. 
 
Prostitutionsgruppen arbetar förebyggande och attitydförändrande på en rad olika sätt som att 
föreläsa och genom att ta emot studiebesök. Prostitutionsgruppens spetskunskap används ofta 
av media och av forskare. Periodvis har gruppen som tidigare nämnts samlat in kunskap om 
olika specialområden under mer strukturerade former.  
 



 

 
39

4.3 Hur arbetar Prostitutionsgruppen 
 

4.3.1 Uppsökande arbete i gatuprostitution 
 
Det uppsökande arbetet bedrivs kvälls- och nattetid i Rosenlundsområdet, vilket är Göteborgs 
gatuprostitutionsområde. Prostitutionsgruppen arbetar uppsökande två gånger i veckan. Det är 
alltid två personer som arbetar tillsammans och de förflyttar sig med bil. Arbetstiden varierar 
något med årstid men är oftast förlagd mellan 19.00 och 00.30.  

De primära målen för det uppsökande arbetet är att skapa förtroendefulla relationer och nå ut 
med relevant information samt att erbjuda råd, stöd och behandling för de personer som 
efterfrågar det. Sekundära mål är att ständigt ha uppdaterad information om situationen på 
gatan och målgruppens behov. Syftet med detta är att bevaka målgruppens intressen och 
fungera som företrädare gentemot politiker och beslutsfattare. 

 

4.3.2 Hur ser målgruppen för det uppsökande arbetet på gatan ut? 
 
Den målgrupp som Prostitutionsgruppen möter i det uppsökande arbetet är heterogen 
beträffande ålder, bakgrund och problematik. Personer som säljer sexuella tjänster i 
gatuprostitutionen i Rosenlundsområdet utgörs nästan uteslutande av kvinnor och 
transpersoner. Åldrarna varierar men det är ytterst sällan uppsökarna träffar på någon som är 
under 21 år. I intervjuerna framkommer att när det finns någon minderårig på gatan är det 
vanligtvis fråga om någon ung person som är på rymmen från institutionsvård. I några fall av 
människohandel har offren varit under 18 år. När gruppen får kännedom om minderåriga som 
befinner sig i prostitution har de anmälningsskyldighet och kan då vara med i 
anmälningsförfarandet och omhändertagandet av den unge. 
 
En del personer uppehåller sig länge och ofta i Rosenlundsområdet, andra är på tillfälligt 
besök eller besöker arenan mycket sporadiskt. Det är inte ovanligt att personerna rör sig 
mellan olika städers och länders gatuprostitutionsarenor. Det finns en del personer som även 
finns i prostitution på andra arenor, inte sällan via annonsering på Internet. 
 
På Rosenlundsgatan möter uppsökarna personer som varit i prostitution sedan lång tid tillbaka 
och som är välbekanta med Prostitutionsgruppens uppsökande arbete. En del av dessa 
personer använder sig av verksamheten vid behov.  Andra avböjer eller avvisar all kontakt 
med Prostitutionsgruppen. De senare avvisar generellt kontakt även med andra 
uppsökargrupper och/eller andra myndigheter. 
 
I det uppsökande arbetet träffar Prostitutionsgruppen personer som många gånger har stora 
behov av olika insatser men som sällan uttrycker det i kontakten med representanter från 
myndigheter. Ytterst få är hjälpsökande. I gatuprostitutionen finns personer både med och 
utan missbruksproblematik. Det finns även personer med varierande grad av psykiatrisk 
problematik. Många har olika former av ekonomiska svårigheter. Det kan handla om att 
personen i fråga har betalningsanmärkningar, skulder eller på grund av andra skäl har en 
trasslig ekonomisk situation. Flertalet saknar arbete. Många upplever stora svårigheter att ta 
sig in på arbetsmarknaden. Detta kan bero på livssituation, utbildningsnivå, språkkunskaper 
eller legal status i Sverige. En del saknar boende och många har utländsk bakgrund och saknar 
uppehållstillstånd. 
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4.3.3 Kvinnor utan uppehållstillstånd 
 
Det finns en grupp kvinnor på gatan som är EU-medborgare, men som saknar svenskt 
uppehållstillstånd. Ytterligare en grupp kommer från länder utanför Europa. Dessa personer 
saknar ofta både EU-medborgarskap och svenskt uppehållstillstånd.  
 
Ett av tre mål i prostitutionsgruppens handlingsplan för 2009 handlade om att kunna erbjuda 
adekvat hjälp till människor utsatta för människohandel för sexuella ändamål och prostitution 
som saknar uppehållstillstånd i Sverige. De personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige 
eller annat EU-land omfattas inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Uppsökarna har 
därför fått upparbeta nya kontakter med relevanta myndigheter och organisationer för att 
kunna möta de utländska kvinnornas behov.  
 
Samverkan mellan Sexualmedicinskt centrum (SMC) och Prostitutionsgruppen har lett till att 
en öppen kvällsmottagning startade i maj 2009. Den ligger i SMC:s lokaler, i nära anslutning 
till Rosenlundsområdet. Mottagningen har haft öppet vid fem tillfällen under året och har haft 
19 besök. SMC bidrar med lokaler, en barnmorska och en undersköterska. 
Prostitutionsgruppen har varit ansvariga för informationsspridningen och detta har gjorts 
genom utdelning av flyers på svenska, engelska och tyska. De aktuella kvällarna har 
uppsökarna följt med en del kvinnor till mottagningen. Under hösten har Stadsmissionen haft 
en uppsökare med vid samtliga mottagningstillfällen. Flyers har också funnits tillgängliga i 
anglikanska kyrkan där Stadsmissionen/Domkyrkan har verksamhet för målgruppen. 
Förutsättningen för arbetet med kvällsmottagningen har varit att arbeta motiverande och 
länkande i det uppsökande arbetet samt vara på plats de aktuella kvällarna. Den öppna 
mottagningen anses behöva kompletteras med andra sjukvårdande insatser, som inte ryms 
inom ramen för SMC:s verksamhet.  
 
De insatser som efterfrågats har rört bland annat stöd i samband med rättegångar, utvisning, 
häktning, oönskad graviditet, bostadslöshet, vistelse på skyddat boende, akut hemlöshet samt 
då personer har blivit utsatta för olika brott.  
 

4.3.4 Beskrivning av metoder i uppsökande arbetet i gatuprostitution 

Det uppsökande arbetet beskrivs i FOU-rapporten ”Att nå ut och nå fram” och denna 
beskrivning stämmer väl överens med vad handläggarna i prostitutionsgruppen säger i sina 
intervjuer på fråga ”Hur går ditt arbete till?” 

När Prostitutionsgruppen arbetar uppsökande på Rosenlund befinner vi oss på 
”klienternas arena”. Vi har inte avtalat möte med de personer vi möter men vi 
söker kontakt. Det medför en rad komplicerande faktorer. Det uppsökande arbetet 
kräver en finkänslighet och en stor förmåga till inkännande. Som uppsökare 
representerar och presenterar man en verksamhet. Man vill skapa/väcka nyfikenhet 
och har bara oss själva som redskap för att uppnå det.   

Citatet nedan är från en intervju med en av medarbetare. Det illustrerar hur en första kontakt i 
det uppsökande arbetet kan se ut: 
 

Personal: Första mötet är bara att presentera mig, lämna över kortet, fråga om 
det är ok att komma fram igen. Det är otroligt sällan som någon inte vill det, 
förmodligen så är de glada över att det tog slut så fort. (skratt) Det handlar 
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otroligt mycket om magkänsla, den omedvetna kunskapen man bearbetar under de 
sekunder det tar att gå fram till personen som formulerar vilken approach jag ska 
ha, det är otroligt olika från gång till gång. Om jag ska vara allvarlig och seriös 
eller mer uppsluppen, det är otroligt olika. Jag tycker att det är viktigt att vara 
tydlig. Personen ska veta att man kommer från Prostitutionsgruppen och att det är 
en kommunal verksamhet.  

 
Intervjuaren: Hur ser andra mötet ut? 
 

Personal: Förhoppningsvis är det nära inpå i tiden och att vi känner igen 
varandra. Jag refererar till det, då ställer jag nog lite mer frågor runt personen, 
ålder, var de bor, jag ställer aldrig eller sällan frågor om personens tillstånd om 
det inte är uppenbart galet eller fel. Jag vill inte problematisera så mycket i 
början för jag tror att det är precis vad personen väntar sig, då petar man i 
svårigheter och det tror jag kan ligga i vägen för att bygga en relation. Oftast är 
de inte svårpratade utan det flyter på. Jag låter de själva bestämma vad de ska 
prata om. Det är en lång process. Man har tiden på sin sida. Det är sällan eller 
aldrig någon på första eller andra mötet som vill ha möte på kontoret eller någon 
annanstans. Någonstans får man lita på att det ska vara så, det går inte att pusha 
på det heller. Det är en svår balansgång, när man väl har bestämt sig för att gå 
ner till Rosenlund har man tagit på sig en identitet, masken som prostituerad, det 
är svårt att komma förbi det. Därför är tiden viktig, för att personen ska bli mer 
personlig och inte bara pratar om hur bra det är att ”prosta”. Om man frågar: 
”hur är det här då?” så får man svar som ”det är bra, jag tjänar mer än min 
läkare” Det är viktigt att införa något nytt i mötet, vad det är vet jag inte, 
majoriteten av våra kvinnor är vana vid socialtjänst och många har negativa 
upplevelser. I deras värld är det så, de behöver inte ha fått ett dåligt bemötande. 
De vet hur du ska prata, vad erbjudandena ska bli och så. För att komma med 
något nytt, något hoppingivande kan man behöva göra något som blir nytt och 
fräscht för dem.  

 
I början av oktober 2008 stängdes Rosenlundsgatan av för trafik nattetid. Syftet som även 
diskuterades med LKP/Spans Människohandelsgrupp var att försvåra för sexköp i området. 
Trafikpolisen hade också under hösten en utökad närvaro i området för att bötfälla de som 
bröt mot körförbudet. Parallellt med detta intensifierade polisen också 
legitimationskontrollerna av de personer som befinner sig i området. Enligt personalen på 
prostitutionsgruppen har antalet kvinnor per kväll i Rosenlundsområdet inte minskat som en 
följd av trafikförändringen. Däremot har antalet köpare drastiskt minskat. De som säljer rör 
sig numera på gator nära Rosenlundsområdet. 
 

4.3.5 Uppsökande arbete på porrklubbar mm 
 
Göteborg är en stad som är känd för att ha många porrklubbar och en omfattande 
eskortverksamhet. I intervjuerna med prostitutionsgruppen framkommer att omfattningen av 
prostitutionen på porrklubbar är okänd idag. Tidigare var det möjligt att bedriva uppsökande 
verksamhet även på Göteborgs porrklubbar. Idag drivs porrklubbar och annan liknande 
verksamhet, där man kan misstänka prostitution och människohandel, av personer med rötter i 
den organiserade brottligheten där kriminella motorcykelgäng m.fl. liknande rörelser ingår.  
På polisens inrådan bedriver därför inte Prostitutionsgruppen någon uppsökande verksamhet 
på dessa klubbar. Det anses för farligt att gå dit. Då denna arena är stängd för den uppsökande 
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verksamheten är det svårt att säga vad som pågår där. Ändå är man, med den kunskap som 
finns hos bl.a. polisen och genom klienters berättelser, övertygad om att prostitution 
förekommer och att båda flickor och pojkar, kvinnor och män är berörda. Det finns en 
förhoppning i gruppen om att få i gång ett samarbete med polisen där de genom att störa 
porrklubbsverksamheten försvårar försäljning av sex på porrklubbarna. Detta är särskilt 
angeläget då misstanke finns att unga personer utnyttjas i prostitution på porrklubbarna. 
 

4.3.6 Uppsökande arbete på Internet 
 
Prostitutionsgruppen arbetar även uppsökande på Internet genom hemsidan eskortforum.se 
som riktar sig till målgruppen. På hemsidan finns en frågelådefunktion och ett forum. Här kan 
målgruppen ta del av information om prostitutionsgruppens verksamhet och länkar till andra 
samhällsresurser. Hemsidan erbjuder även direktkontakt med en barnmorska som arbetar 
specifikt med riskutsatta grupper. Speciellt fokus i det uppsökande arbetet på nätet är på 
minderåriga samt personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål. En relativt stor 
del av målgruppen på nätet saknar kontakt med socialtjänsten. Detta trots att de befinner sig i 
en mycket utsatt position. Uppsökande och motiverande arbete direkt riktat till målgruppen på 
nätet är av stor betydelse i det fortsatta arbetet. Under hösten 2009 har man funnit ca 100 
unika sexsäljande personer i Västra Götaland som annonserar ut sina tjänster på nätet. Under 
2010 bortprioriterades arbetet med Eskortforum p.g.a. av den förändrade personalsituationen. 
 

4.4 Vad tycker och vet målgruppen om det uppsökande arbetet? 
 
I rapporten ”Att nå ut och nå fram” (Dahlborg & Hulusjö, 2009) redovisas 8 intervjuer med 
personer man mött i det uppsökande arbetet. Intervjuerna gjordes för att få mer kunskap om 
det uppsökande arbetet ur ett brukarperspektiv. Fyra av informanterna har medborgarskap i 
annat EU-land, två av informanterna kommer ursprungligen från ett västafrikanskt land och 
två är födda i Sverige. En analys av intervjusvaren visade: 
 

Mycket av det som våra informanter uttrycker som positivt sammanfaller med det 
som Prostitutionsgruppens syftar till att uppnå med det uppsökande arbetet. Det 
rör framförallt den preventiva ambitionen och den relationsskapande ambitionen. 
Informanternas svar handlar dessutom om den tillgänglighet som vi önskar 
uppnå. 
 

Flertalet av informanterna (6 av 8) upplever inte något negativt med det uppsökande arbetet. 
De två aspekter som lyfts fram som negativa rör dels gruppens sammansättning, dels 
bristande insatser.  
 

Det framträdde tydligt i intervjuerna att våra informanter inte vet vad 
Prostitutionsgruppen kan erbjuda samt vad vårt arbete består av. Det var den 
enskilt viktigaste insikten som intervjuerna gav. Vi inser att muntlig information 
inte är tillräckligt. Vi måste därför sammanställa relevant skriftlig information 
som ett komplement. Prostitutionsgruppens uppsökande arbete leder inte till en 
tydlig enskild insats. Det uppsökande arbetet utgör dessutom endast en tredjedel 
av Prostitutionsgruppens sammanlagda verksamhet. Vår breda ansats kan skapa 
förvirring hos målgruppen. Prostitutionsgruppen i Göteborg var fram till nyligen 
den enda prostitutionsgrupp i Sverige där samtliga medarbetare parallellt arbetar 
med individuella samtalskontakter och uppsökande arbete i gatumiljö. Det 
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upplägget har, som vi ser det, stora fördelar men otydligheten det tycks ha 
medfört är problematisk. Hur vi ska hantera den problematiken är något som vi 
kommer att fokusera på i metodutvecklingen av det uppsökande arbetet. 
   

4.5 Statistik i det uppsökande arbetet i gatuprostitution 
 
Arbetet dokumenteras efter varje enskilt uppsökande tillfälle. Dokumentationen består av 
förnamn på de personer som de träffat, hur många de talat med, om någon avvisat kontakt och 
i så fall på grund av vilken orsak, samt övrig information så som särskilda händelser som 
inträffat under det enskilda fälttillfället. Antalet personer som observeras kan variera från 
vecka till vecka. Det rör sig i genomsnitt om mellan 10 och 20 personer per uppsökande 
tillfälle.  
 
Under vecka 34 – 50 2008 dokumenterades en fältrapport med uppgifter om antal kontakter, 
samverkansmöten och samarbete med polisen. Under denna tid observerades 64 olika kvinnor 
varav kontakt etablerades med 43 kvinnor. De som personalen inte fått kontakt med hade 
antingen lämnat området innan man hunnit fram till dem, varit kraftigt påverkade av 
narkotika, avvisat kontakt eller bortprioriterats till förmån för yngre kvinnor.  Ingen under 21 
år påträffades under den aktuella perioden medan cirka 50 % av dem uppskattades vara 
utländska medborgare. Fältrapporter har också gjorts 2009 och 2010. 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till delrapport 3. 
 

4.6 Stödjande insatser 
 
Stödjande insatser sker oftast genom möten men kan undantagsvis ske via telefon eller e-post. 
Det stödjande arbetet kan innebära allt från kortare insatser vid enstaka tillfällen till en rad 
insatser under flera år. Kontakterna handlar om stödsamtal, medföljande, motiverande arbete 
och att undersöka möjliga alternativ till prostitution. Kontakterna kan innebära samverkan 
med bland andra myndighetsutövande socialtjänst, psykiatri och övrig sjukvård, polis och 
frivilligorganisationer. I de fall en person blir utsatt för brott eller utsätter någon annan för 
brott och detta leder till rättegång så erbjuder Prostitutionsgruppen också stöd och hjälp med 
rättsprocessen. En stödjande insats kan övergå till en samtalskontakt inom ramen för 
prostitutionsgruppens verksamhet men kan även resultera i hänvisning till annan behandlande 
verksamhet inom öppen- eller slutenvård. 
 
Med anledning av den ökade andelen personer utan uppehållstillstånd som befinner sig i 
gatuprostitution så har behovet av samhällsinformation ökat. Det kan till exempel röra sig om 
frågor om uppehållstillstånd, arbete och utbildning. När det gäller de utländska kvinnorna så 
känner prostitutionsgruppen ibland en vanmakt p.g.a. att de inte kan erbjuda kvinnorna något 
av det som de efterfrågar som uppehållstillstånd, arbete m.m. Kvinnornas möjlighet att få 
uppehållstillstånd är minimal och i och med det så står heller inte socialtjänst och andra 
samhällsinsatser till buds annat än med mycket tillfälliga och akuta insatser. Kvinnorna är här 
som turister under kortare tider och har i allmänhet Schengenvisum utfärdat i Italien.  
 
En specifik insats som är direkt kopplad till arbetet med personer som saknar 
uppehållstillstånd är den lågtröskelmottagning som Prostitutionsgruppen initierat i samverkan 
med Sexualmedicinskt centrum under året 2009. Syftet är att erbjuda dessa personer 
lättillgänglig hiv/STI-provtagning.  
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4.7 Psykosocialt behandlingsarbete 
 
Personalen på prostitutionsgruppen i Göteborg arbetade under utvärderingen samtliga med 
individuella samtalskontakter och uppsökande verksamhet i gatumiljö.  
 
När prostitutionsgruppen påbörjade sitt uppsökande arbete i början på 1980-talet 
uppmärksammades att flertalet av de personer som påträffades i det uppsökande arbetet hade 
behov av samtal. Det var under denna tid som prostitutionsgruppen utformade sitt 
behandlingsarbete. Några av handläggarna som var med då fanns fortfarande kvar i gruppen 
2009. Traditionellt har man arbetat med en psykodynamisk grundsyn och två av behandlarna 
hade lång erfarenhet av detta medan två relativt nyligen börjat med behandlingsarbete och 
därmed inte har hunnit med så många ärenden. 
 

4.7.1 Beskrivning av det behandlande arbetet 
 
Prostitutionsgruppen erbjuder samtal till personer som befinner sig i eller har tidigare 
erfarenhet av prostitution. Målgruppen är heterogen beträffande ålder, bakgrund och 
problematik. Samtalskontakterna är individuellt utformade och handlar ofta om att bearbeta 
tidigare upplevelser och omfattar inte sällan flera livsområden, såsom nära relationer och 
föräldraskap. Samtalen kretsar kring för klienten relevanta teman som t.ex. 
prostitutionserfarenheter, självskadebeteende, olika former av missbruk, självkänsla och tillit, 
skam och ensamhet. Prostitutionsgruppen erbjuder även stödsamtal till anhöriga och partners.  

I intervjuerna är det inte entydigt att man arbetar med samtalen på samma sätt, men när det 
gäller synen på personerna i prostitution och prostitution som fenomen så sammanfaller 
personalens synsätt i ett övergripande gemensamt tema: det inte är vem som helst som hamnar 
i prostitution. Detta uttrycks t.ex. i att det ofta handlar om någon typ av tidigare destruktiv 
sexualitet som klienterna varit utsatta för som sexuella övergrepp i barndomen eller annat 
sexuellt våld.  

De flesta kontakterna är långvariga och bearbetande samtal pågår samtidigt som kontakter kan 
tas med socialtjänst och andra myndigheter för att hjälpa klienten att komma vidare. Det är en 
stor kontinuitet i samtalen. Behandlarna gör stora ansträngningar för att hålla kvar klienten i 
terapin. Klienterna har fått gå hos samma terapeut under mycket lång tid och att detta har 
betydelse framgår av följande klientcitat: 
 

Kraven på terapeuten blev periodvis stenhårda. Jag trodde ständigt att min 
terapeut skulle försvinna, inte orka med mig, inte ta mig på allvar eller lägga 
särskilt mycket märke till om jag levde eller dog. 

 
Att vara prostituerad kan upplevas som stigmatiserande och skamfyllt vilket leder till att 
många av klienterna upplever att de har svårt att tala om sina erfarenheter från prostitutionen 
med andra professionella aktörer som socialtjänst, psykiatri, sjukvård m.fl. 
 

4.7.2 Statistik i det stödjande och behandlande arbetet 
 
De flesta personer som går i samtalsbehandling kommer på eget initiativ eller genom 
hänvisning av annan. Under 2006 – 2008 initierades endast tre behandlingskontakter i det 
uppsökande arbetet.  
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Alla nya behandlingsärenden förs in i ett excellark utifrån vissa bakgrundsvariabler. 
Behandlingsärendena blev statistikförda under tiden 2006 – 2008. Genom denna 
dokumentation går det att ta fram data på följande variabler: antal nya ärenden 2006 -2008, 
personernas ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, språk, missbruk och tidigare 
prostitutionserfarenhet. Där noteras också om personen är ett misstänkt offer för 
människohandel, om personen har barn och i så fall om de bor med barnet. Det noteras också 
om personen i prostitution har en hallick. Det dokumenteras också när första kontakten sker 
och var den initieras, hur ofta man träffar personen och om den avser rådgivning eller 
behandling. Där noteras också vem som personen har kontakt med i verksamheten. 
 
Under 2006 - 2008 omfattades 49 nya kontakter av insatser i verksamheten. Av dessa hade 24 
personer hänvisats från annan verksamhet, 3 kontakter hade etablerats på gatan och 19 
personer hade kommit på eget initiativ. De allra flesta klienterna var kvinnor, endast två var 
män. Femtiosju procent av personerna var 25 år eller yngre. Tretton dvs. 30 procent hade 
minderåriga barn och nio av dessa barn bodde hos föräldern. Hur gamla dessa barn var och 
vem som var vårdnadshavare framgår inte av statistiken. Sextiosju procent dvs. 34 personer 
var svenskar, två var från annat nordiskt land, en från Asien, två från afrikanskt land, sju från 
Östeuropa, en från Sydamerika och fyra hade annat utländskt ursprung. 
 
Av det totala antalet nybesök under tiden 2006 - 2008  hade 21 personer fått hjälp i form av 
stödjande insatser och 28 hade gått i samtalsbehandling. 29 personer hade kontakt med 
socialtjänst och 8 personer med psykiatrin. 21 hade ett pågående missbruk och 11 personer 
gick på psykofarmaka. Av de 51 personerna som haft kontakt så hade 36 
prostitutionserfarenhet medan 14 personer inte hade det och för en person var 
prostitutionserfarenhet okänd.    Arton personer hade prostituerat sig på gatan, sju via Internet 
och övriga på andra arenor. Av klienterna hade 31 haft kontakt med sin behandlare en gång i 
veckan och sju hade haft kontakt två gånger i veckan. En hade haft kontakt varannan vecka. 
Tio personer hade haft sporadisk kontakt och en person endast kontakt en gång. Tjugotvå 
ärenden var fortfarande aktuella 31 dec 2008. 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till delrapport 3 i denna undersökning. 
 

4.8 Arbete mot människohandel 
 
Prostitutionsgruppen har i uppdrag att arbeta med insatser riktade till personer utsatta för 
människohandel för sexuella ändamål. De har stödkontakt med den brottsutsatte, kartlägger 
och samtalar om familjesituation/nätverk, upplevelser av våld/hot och upplevd rädsla. 
Prostitutionsgruppen kan fungera som stöd i samband med polisförhör och eventuell 
rättegång. De kan även medfölja till barnmorska och läkare vid behov och kan även fungera 
konsulterande till vård- och boendepersonal.  
 
Prostitutionsgruppen är behjälplig i planeringen av ett tryggt återvändande. Det innefattar 
kontakt med organisationer i den brottsutsattas hemland, sökande av medel till återintegrering 
samt när det av myndighetsutövande socialtjänst bedöms vara lämpligt även medföljande vid 
hemresa. 
 
Mellan åren 2005 till 2007 utformades en samverkansplan i Västra Götaland inom ramen för 
ett EQUAL-finansierat nationellt samverkansprojekt. En handlingsplan för 
myndighetssamverkan formulerades och enligt denna står socialjouren för handläggning av 
människohandelsärenden i enlighet med socialtjänstlagen. Prostitutionsgruppen har ansvaret 
för psykosociala insatser och Gryning vård AB för boendet. Samverkansplanen utformades på 
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detta sätt för att bäst tog tillvara de erfarenheter som fanns i Västra Götaland när det gäller att 
arbeta med människohandelsärenden. Eftersom människohandelsärenden är sällsynta är det 
inte praktiskt möjligt att skapa rutiner för handläggning och psykosociala insatser i alla 
stadsdelar. Genom samordning av uppdragen ville man skapa kontinuitet i såväl hanteringen 
av ärenden som i kontakterna med andra berörda myndigheter.  
 
Sedan oktober 2004 gäller enligt utlänningslagen att tidsbegränsade uppehållstillstånd kan 
beviljas för en utlänning som medverkar vid förundersökning eller huvudförhandling i 
brottsmål. Detta gäller således även offer för människohandel för sexuella ändamål. När 
åklagaren begär tillfälligt uppehållstillstånd går ansvaret för individen över till kommunen. 
Kommunen har dock rätt att söka ersättning från staten genom migrationsverket för de 
kostnader man haft för personen i fråga.  
  
Projektet människohandel för sexuella ändamål har pågått under hela 2008 och är finansierat 
av Socialstyrelsen förebyggande medel för HIV/STI-projekt på lokal och regional nivå.  
Under denna tid har prostitutionsgruppen medverkat i en utbildning i kris- och traumaterapi. 
Genom utbildningen har gruppen skaffat sig effektivare redskap att bemöta den ofta starka 
traumatisering som kvinnorna befinner sig i och som ofta tvingar kvar personen i en utsatt 
situation. 
 
Inom projektet har kontakter etablerats i utlandet med myndigheter och organisationer för att 
organisera en effektiv vårdkedja, från Sverige och till personens hemland. Gruppen har under 
året 2008 genomfört 45 föreläsningar och utbildningar till myndigheter, organisationer och 
allmänhet i syfte att öka kunskapen om människohandel, samt spridning av Västra Götalands 
samverkansplan mot människohandel.  
 
Den regelbundna närvaron av socialtjänst, polis och andra aktörer har under året minskat 
målgruppens närvaro i prostitutionsmiljöer. Prostitutionsgruppen träffade under 2008 på 
personer från Nigeria och Tanzania som saknade uppehållstillstånd i Sverige. Under 
fältrapportsperiod (vecka 34 – 50, 2008) hade de haft kontakt med och observerat 17 olika 
kvinnor från dessa länder.  
 
Personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål har specifika behov beroende på 
legal status i Sverige. Det skiljer sig från det övriga psykosociala behandlingsarbetet då det 
ofta rör sig om en kort och intensiv tidsperiod med mycket tydlig struktur för samverkan. 
En av gruppens stora frågor är hur de ska förhålla sig till och arbeta med denna relativt nya 
grupp. Då kvinnorna saknar uppehållstillstånd kan de inom ramen för socialtjänstlagen inte 
erbjudas något utöver mycket kortvarigt boende samt hjälp med att återresa. Detta har inte 
varit aktuellt för någon av dem de haft kontakt med. Kvinnorna har inte heller varit 
intresserade av provtagning för eventuella könssjukdomar.  
 
I november 2008 dömdes en kvinna för grovt koppleri till fängelse och utvisning. Gruppen 
närvarade under hela rättegången och den åtalade erbjöds stödsamtal via sin advokat. Den 
dömda var ursprungligen från Nigeria, och hon blev dömd för koppleri rörande kvinnor från 
sitt hemland. Beträffande de kvinnor som personalen påträffar i prostitutionen som kommer 
från afrikanska länder finns det anledning att misstänka att de i stor utsträckning någon gång 
varit utsatta för människohandel. Gruppen har tagit del av befintlig kunskap rörande 
människohandel från framförallt Nigeria till Europa. Ofta ligger människohandeln långt 
tillbaka i tiden och de kontrakt som är uppgjorda är svåra för kvinnorna att bryta. Detta gör att 
polisen inte kan utreda människohandelsbrottet. Då kvinnorna inte medverkar i någon 
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polisutredning har de heller inte rätt till de stödinsatser som erbjuds personer utsatta för 
människohandel för sexuella ändamål.  
 

4.8.1 Statistik  
 
Enligt behandlingsstatistiken hade 8 personer med erfarenhet av människohandel gått i samtal 
under åren 2006 – 2008. Under sommaren 2009 hade prostitutionsgruppen arbetat med två 
aktuella koppleriärenden. 
 

4.9 Utåtriktad verksamhet och samarbete med andra myndigheter och  
      organisationer 
 
Under 2009 genomförde prostitutionsgruppen 47 olika föreläsningar och de tog emot sjutton 
studiebesök. Under 2010 har prostitutionsgruppen föreläst vid elva olika konferenser 
seminarier. De har också genomfört enklare informations och utbildningsinsatser vid åtta 
tillfällen. 
 
De har 2010 samverkat i direkt klient arbete med: 
 

  Socialjouren och Tillhörighetsutredningen, Social Resursförvaltning  
 Uppsökarenheten, Social Resursförvaltning 
 LKP/Spans Människohandelsgrupp 
 Gryning Vård AB 
 Sexualmedicinskt centrum 
 Vårdcentralen för hemlösa 
 Caritas 
 Insamlingsstiftelsen mot trafficking (IMT) 
 Migrationsverket 
 Kvinnoanstalten Sagsjön  

 
De har haft informationsutbyte och metodutveckling med: 

 Kast 
 Prostitutionsgruppen Stockholms Stad 
 Kompetenscenter Prostitution Malmö Stad 
 Smittskyddsenheten Västra Götalands län 
 Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 Länsstyrelsen Stockholms län, Utvecklingsledare mot prostitution och 

människohandel 
 Nationellt metodstödsteam (NMT) 
 Ungdomsenheten, Social Resursförvaltning 
 Stadsmissionen/Domkyrkan 

 

4.10 Genomförda projekt och rapporter 
 
Prostitutionsgruppen har genom åren genomfört ett stort antal kartläggningar och projekt. 
Dessa kartläggningar och projekt speglar hur gruppens verksamhet vuxit och förändrats.  
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1992 drev gruppen projektet unga flickor, vilket resulterade i boken ”Flickor som inte gör 
något väsen av sig”. I projektet tittade man på bakomliggande faktorer till varför unga 
kvinnor hamnar i prostitution. Man lyfte genom studien fram en tidigare dold grupp av tysta, 
”osynliga” flickor som många gånger inte uppmärksammats av skola eller socialtjänst. Man 
arbetade med riktade insatser, information, föreläsningar och uppföljande diskussioner med 
personal i ett förortsområde som genom sin yrkesutövning kom i kontakt med flickor. 
Erfarenheterna gav uppslaget att starta en behandlingsfunktion för flickor med erfarenhet av 
sexuella övergrepp. Det var uppenbart att de flesta flickor man kom i kontakt med i projektet 
hade erfarenhet av sexuella övergrepp och de hade upplevelser av att inte bli 
uppmärksammade eller av att få stöd av olika myndigheter. Det gavs inga medel för att kunna 
starta behandlingsenheten men man jobbade vidare med informationsarbete till personal och 
grupper av unga människor och med individuella kontakter med flickor i eller i riskzon för 
prostitution. 
 
1996 publicerades boken ”Könsköparna” (Sandell & Pettersson, 1996) som var en av de 
första studierna där man lyfte fram den könsköpande gruppen. Som ett resultat av studien 
etablerades den första KAST- verksamheten i Sverige på prostitutionsenheten i Göteborg.  
 
I rapporten Klicka, välj, köp och sälj – att söka upp säljare av sexuella tjänster på Internet 
(Flink & Sjögren, 2003) kom gruppen bland annat fram till att Internet är en möjlig arena för 
uppsökande arbete och att utsattheten bland personer som säljer sex på Internet många gånger 
är större än exempelvis inom gatuprostitutionen. Denna rapport var en del i ledet av 
utvecklandet av prostitutionsgruppens uppsökande arbete på nätet och skapandet av gruppens 
hemsida riktad till målgruppen: eskortforum.se.  I studien beskrivs konsekvenserna för 
säljarna på Internet som ”Vi vet av erfarenhet att vägen in i gatuprostitutionen ofta går genom 
någon väninna med pågående prostitutionserfarenhet. Det sker genom att kvinnorna tar hjälp 
av varandra och tillsammans kommer överens om vad de skall utföra för tjänster och vad de 
ska ta betalt och så vidare. En nyintroducerad kvinna får också en referensram genom att hålla 
sig till de kvinnor som redan finns på gatan. Hon blir på så sätt informerad om vad man skall 
ta betalt och vilka tjänster som är vanligt att ställa upp på. Kvinnorna uppmärksammar också 
varandra på att använda kondom.  
Risken är större att man är ensam när man debuterar på Internet. Man blir mer utlämnad och 
osäker på vad man skall ställa upp på. Referensramarna blir i större utsträckning kundernas 
önskemål. Kvinnan kan förledas att tro att hon måste ställa upp på saker hon inte har lust till 
att göra. En annan risk med prostitution via Internet är att det blir tydligare vad säljarna 
erbjuder. Kvinnorna tittar förmodligen på varandras annonser och försöker bjuda över 
varandra för att locka köpare. Kvinnan kan förledas att erbjuda tjänster som hon egentligen 
inte vill. Detta innebär större risktagande och kraftigare negativ påverkan på kvinnans hälsa, 
integritet känsloliv och sexualitet. Ytterligare en annan risk kan vara att det är enklare att sälja 
sexuella tjänster på nätet än på gatan. 
 Sammanfattningsvis säger författarna till rapporten att de inte har märkt någon avsevärd 
skillnad mellan hur säljare som annonserar på nätet, respektive gatan upplever hur det är att 
finnas i könshandeln. De skadeverkningar de upplever och de fördelar de framhåller är 
desamma i båda grupperna.” 
 
I rapporten ”Sexuellt utespring” sa Skå-Gustav på sin tid - En studie om flickor och 
prostitution (Pettersson, Flink & Sjögren, 2004) beskrivs unga kvinnor utsatta för prostitution. 
I studien framkom att unga kvinnors situation har förvärrats med kraftigare missbruk, högre 
kriminalitet och svårare familjeförhållanden. 
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 I sexualitetens gränstrakter – en studie av ungdomar i Göteborg med omnejd som säljer och 
byter sexuella tjänster (Abelsson & Hulusjö, 2008) undersöks i vilken omfattning ungdomar i 
Göteborg med omnejd har erfarenhet av att sälja eller byte sexuella tjänster. Syftet med 
studien var att studera och lyfta upp de fenomen som existerar i gråzonen kring det som 
traditionellt sett benämnts som prostitution. I studien tittas det bland annat närmre på vilka 
vägarna in i försäljning eller byte av sexuella tjänster är samt vilka arenor ungdomarna 
använder sig av för att komma i kontakt med den som ger ersättning för sexuella tjänster.   
  
I ett annat projekt, ”Traffickingutsatta kvinnor, vår angelägenhet” erbjöd gruppen 
kommuner, myndigheter och organisationer utbildning om människohandel. Projektet var 
finansierat av länsstyrelsen. Inom ramen för projektet undersöktes också möjligheter att 
erbjuda personer utsatta för människohandel ett säkrare och bättre återvändande till deras 
hemland. Utöver det vidareutbildades gruppen i kris- och traumabehandling.  
 
Rapporten ”Att nå ut och Nå fram” var ett resultat av Prostitutionsgruppens deltagande i en 
forsknings- och utvecklingscirkel om uppsökande arbete med vuxna eller unga vuxna. 
Uppsökarenheten och två socialsekreterare från Prostitutionsgruppen träffades vid tio 
tillfällen mellan oktober 2008 och maj 2009. Cirkeln är en del av ett nationellt FoU-
cirkelsprojekt med fyra parallellt pågående cirklar. I denna rapport presenteras en del av de 
tankar om erfarenheter, utmaningar och förhoppningar som prostitutionsenheten har 
beträffande sitt uppsökande arbete i gatuprostitutionen i Göteborg.  
 
Socialresursnämnd beslutade i slutet av 2008 att låta genomföra en utredning för att utröna 
vilka möjligheter Socialtjänsten har att nå utsatta barn och unga på nätet. Rapporten 
Socialtjänsten online - Vilken är socialtjänstens roll för utsatta barn och unga på Internet är 
dokumentation från denna utredning som genomförts av två handläggare på 
Prostitutionsenheten. 
 
En studie har gjorts om kvinnor som ursprungligen kommer från Nigeria och som uppsökarna 
möter i sitt arbete In the Grace of God; I want my life to change – en studie om nigerianska 
kvinnor i prostitution (Dahlborg, 2009). Studien utgör en del av Prostitutionsgruppens 
pågående metodutveckling rörande det uppsökande och behandlande arbetet mot denna 
målgrupp. 
 

4.11 KAST Göteborg 
 

4.11.1 Mål och målgrupper 
 
Kastverksamhetens mål är att minska behovet av könshandel genom att erbjuda köpare av 
sexuella tjänster och personer med ett tvångsmässigt sexuell beteende behandling. 
Under 2010 var målbeskrivningen mer detaljerad. Målen var att minska efterfrågesidan i 
könshandeln genom att erbjuda köpare av sexuella tjänster och personer med ett 
tvångsmässigt sexuellt beteende samtalsbehandling. KAST skall förebygga sexköp genom 
kunskapsspridning om målgruppen och genom att motverka mytbildning och attityder. 
 
KAST kärnverksamhet är att erbjuda samtalsbehandling individuellt eller i de fall som önskas 
– då partnern är med – samtal med paret. Det kan också vara så att enbart partnern erbjuds 
samtal. Detta sker ofta till en början då huvudpersonen inte finner sig tillräckligt motiverad.  
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KAST’s strategier under 2010 var att nå ut till den allt mer växande målgruppen, främst 
personer med ett tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbrukare), genom upprätthållande av 
hemsidan. KAST skall kontinuerligt utvärdera samtalsbehandlingen genom att boka in ett 
uppföljningssamtal cirka ett halvår efter avslutad samtalsbehandling. Alla som kontaktar 
KAST för samtalsbehandling erbjuds ett första besök inom två veckor. 
 
KAST’s målgrupper är köpare av sexuella tjänster samt personer med tvångsmässigt sexuellt 
beteende. Även anhöriga och partners till dessa utgör en del av målgruppen och drygt hälften 
av KAST’s besökare är förälder. Barnperspektivet beaktas genom att den vuxne föräldern 
förändrar sitt destruktiva beteende på ett sätt som gagnar för barnen. Det är viktigt att barnen 
hålls utanför detta problem som är den vuxnes ansvar.  
 

4.11.2 Budget och personal 
 
KAST har kommunal finansiering av en tjänst. Nytt för år 2010 var att verksamheten införde 
avgift på samtalen, 200 kronor för en individ och 300 kronor för par, men man kan ansöka om 
avgiftsbefrielse från denna. 
De klienter som redan påbörjat sin samtalskontakt innan införandet av avgifter var de som 
påverkades starkast. Flera av dem valde att glesa ut samtalstillfällena, dvs. de kom inte lika 
frekvent som tidigare. Samtalsavgiften har således fått konsekvenser. Efter första kvartalet har 
cirka 10 % beviljats avgiftsbefrielse, fler har ansökt om det och man märker en tendens att 
flera klienter glesar ut samtalstillfällena.  
KAST hade under 2009 två socialsekreterare på heltid och en enhetschef som delats mellan 
tre andra verksamheter. KAST handläggarna genomförde motsvarande 20 % tjänst till MUM, 
(mottagningen för unga män) och 50 % tjänst till KCM, Kriscentrum för män. En handläggare 
slutade på KAST under senare delen av 2009 och de två tjänsterna gjordes om till en 
heltidstjänst. KAST består således idag av en mycket erfaren kvinnlig terapeut på heltid som 
är anställd som socialsekreterare och utbildad familjeterapeut med steg 1 kompetens med 
erfarenhet att arbeta med såväl par, familjer och individer.  
Att verksamheten bedrivs av en person har fått konsekvenser på så sätt att en av de viktiga 
strategierna, att erbjuda personer som kontaktat KAST ett första besök inom två veckor, inte 
kunde upprätthållas. I slutet av 2010 inrättade KAST för första gången en kö till 
samtalsmottagningen. Med anledning av detta lades ett ännu starkare fokus på 
samtalsmottagningen och det informativa och attitydförändrande arbetet fick en lägre 
prioritet. Under större delen av 2010 var verksamheten utan chef. 
 
Samtalsmetoden är eklektisk och bygger på ett systemiskt förhållningssätt med ett 
psykodynamiskt grundtänkande. 
 

4.11.3 Handledning 
 
Handläggaren på KAST har sedan 2010 handledningen 1 gång/14 dag tillsammans med 
Kriscentrum för män och Utväg män.  
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4.11.4 Dokumentation 
 
KAST för inga journaler men man skriver ner minnesanteckningar från de enskilda samtalen.  
 

4.11.5 Samverkan 
 
Närheten till Kriscentrum för män har bl.a. inneburit en förbättrad möjlighet att rekrytera 
besökare till KAST. Kontakterna med prostitutionsgruppen har inte varit lika intensiv under 
2008 med anledning av att KAST flyttat. Man försöker nu att hitta andra former för 
samverkan genom att formalisera möten varje månad. Det finns en oro både i 
prostitutionsgruppen och i KAST att separationen av de båda verksamheterna skall ha en 
negativ effekt på helheten och försöket att ta ett samlat grepp på könshandeln. Man menar att 
mycket av den kreativitet som daglig kontakt kan ge har gått förlorad. 
Andra samarbetspartner är MuM (mottagningen för unga män), Utväg män, SMC, polisen, 
Ungdomsmottagningen, Familjerådgivningen, RFSL m.fl. 
  

4.11.6 Statistik 
 
Under 2007 hade KAST 34 individer i behandling, varav sex par och tre individer i telefon 
behandling. Under 2008 gick 46 personer i behandling varav fyra par. Utöver dessa 46 fick 
fyra personer telefonbehandling vid 13 inbokade tillfällen. Sammanlagt har KAST under 2008 
haft 574 besök exklusive telefonbehandlingarna. Drygt en tredjedel av dessa har varit 
nybesök. Behandlingstiderna varierar från fyra-sex månader upptill ett och ett halvt år. Två av 
klienterna som går i behandling var kvinnor varav en är anhörig. 
KAST utvärderar sitt arbete en gång per år då alla besökande på enheten under två veckor får 
besvara en kundenkät.  
 
Under 2009 hade KAST 42 klienter i samtalsbehandling, varav fyra par. Av dessa var 14 
nybesök. Alla har fått ett förstasamtal inbokat inom två veckor. För första gången sökte sig 
två kvinnliga klienter som identifierade sig som sexmissbrukare till KAST. Man identifierade 
dessutom en tendens att klienterna hade en tyngre (dubbel) problematik där många av dem 
som kom under året även själva har varit utsatta för sexuella övergrepp. Majoriteten av 
målgruppen var föräldrar (oftast fäder) och de mådde dåligt utifrån sitt beteende. Därför såg 
man det som oerhört viktigt att erbjuda tid för samtal snabbt, då de var motiverade. Klientens 
mående och beteende påverkade i allra högsta grad de anhöriga, i synnerhet barnen, vilka 
behöver en stabil och fungerande förälder. 
 

4.11.7 Marknadsföring 
 
Marknadsföring av verksamheten sker genom annonser och en väl utvecklad hemsida. KAST 
har ofta förekommit i press och annan media. Männen söker själva upp KAST, en del på 
rekommendation. Ofta har männen läst om KAST i någon artikel och denna läsning har gett 
impuls till att ta kontakt. 
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4.11.8 Utåtriktad verksamhet 
 
Den utåtriktade verksamheten handlar om att motverka mytbildning och attityder genom att 
föreläsa om erfarenheterna av att arbeta med personer som är sexköpare eller sexmissbrukare. 
Man tar också emot studiebesök. Deltagande i föreläsningar och studiebesök har under 2010 
endast skett vid ett tillfälle. Studiebesök har tagits emot vid sju tillfällen. 
KAST har under 2010 stärkt det externa samarbetet med främst KAST – kollegorna i Sverige 
och Norge. Den interna samverkan med prostitutionsgruppen har bestått i en träff var 
fjortonde dag. Övrig samverkan har skett med såväl de närliggande verksamheterna inom 
enheten som andra interna verksamheter så som exempelvis Familjerättsbyrån.  Därutöver har 
KAST också samverkat med SMC, RFSL, NMT etc.  
En viktig förändring under 2010 har varit att flera utomstående aktörer, som olika 
specialistläkare eller läkare vid vårdcentraler, remitterat klienter till KAST. Förklaringen till 
detta är troligtvis det samarbete som KAST haft med läkarlinjen genom åren. KAST 
handläggare har föreläst för blivande läkare som sedermera blivit verksamma runt om i 
Göteborg. 
Hemsidan har haft 2378 besök under året varav 1752 var unika besökare. Drygt en tredjedel 
av KASTs besökare når KAST via hemsidan. 
 

4.11.9 Hur arbetar KAST 
 
Man beskriver sitt arbete utifrån tre huvudområdena: 

- att bedriva stödsamtal och behandling med dem som söker sig till KAST när man 
upplever att man har någon form av tvångsmässigt sexuellt beteende 

- att ge information, föreläsningar, i olika sammanhang. Varje termin medverkar de i 
olika utbildningar 

- att samverka med andra myndigheter, socialtjänst, psykiatri, studiebesök osv. 
 
Vid första kontakten, vilken ofta sker på telefon, får personen ge en kort beskrivning om vad 
som är problemet. Kriterierna för att bli aktuell som klient kan vara: 

-     personen har köpt eller köper eller tänker köpa sexuella tjänster eller att en anhörig tar 
      kontakt som misstänker att personen gör detta. 
-     personen uppfattar själv att han har problem kring sina sexuella beteenden, som 
      porrsurfande, destruktiv sexualitet m.m. 

  

4.11.10 Teoretisk modell 
 
KAST erbjuder samtalsbehandling. Denna behandling har vuxit fram i samspel med 
klienterna i KASTs målgrupp och den har tagit form efterhand i samband med att terapeuterna 
har fått större erfarenhet. Behandlingen är baserad på ett eklektiskt förhållningssätt med 
framför allt ett systemiskt tänkande utifrån en psykodymisk grund med inslag av experimentell 
terapi med kognitiva beteendeinslag. En öppen position och flexibilitet med hög grad av 
lyhördhet och följsamhet har bedömts nödvändig. Därtill kommer också ett icke 
moraliserande och ett icke fördömande förhållningssätt.  
 
Från början försökte KAST också arbeta uppsökande men det gav inget resultat för 
målgruppen köpare. 
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 Man kan säga att vår bild av könshandeln fördjupades och nyanserades under 
det år då vi arbetade uppsökande på gatan. Däremot fick vi väldigt få kontakter 
med den målgrupp som vi var satta för att arbeta med nämligen sexköparna. Vår 
analys av orsaken till detta är att de i denna miljö är så koncentrerade på att 
planera och genomföra sexköp att vi i detta sammanhang bara blir ett störande 
och irriterande moment som man inte tar in. 

 
Det uppsökande arbetet har därför mer handlat om att informera männen på andra ställen där 
de finns som t.ex. Kriscentrum för män, Infektionskliniken mm, och därigenom motivera dem 
att ta kontakt med KAST. 
 

4.11.11 Hur går samtalsbehandlingen till? 
 
Alla som kontaktar KAST erbjuds ett första besök inom ca två veckor. I de fall personen lever 
i en relation så erbjuds han att ta med sin partner.  Det första samtalet är informerande och 
rådgivande och ligger till grund för den vidare kontakten. Efter det första samtalet tar 
terapeuten tillsammans med personen ställning till fortsatt samtalsbehandling. Som tidigare 
framgått arbetar man också med paret och ibland enbart med sexköparens partner. Det är inte 
ovanligt att det i dessa sammanhang är kvinnan som väljer att ta kontakt med KAST på grund 
av mannens problem eller att partnern tvingar mannen att ta kontakt som alternativ till 
separation. 
 
Samtalsbehandlingen sker individuellt eller i de fall då partner är med sker samtalet som 
parsamtal. Det kan också vara så att enbart partnern erbjuds samtal. Detta sker ofta till i 
början om huvudpersonen inte själv känner sig motiverad att söka hjälp. I vissa fall kan 
samtalen föras över telefon, då på inbokade tider. Det sker framför allt när det geografiska 
avståndet är för långt för att göra ett personligt besök möjligt. 
 
Upplägget vid samtalssessionerna följer olika steg. Först en problemformulering kring vad 
problemet är här och nu. Nästa steg är att identifiera målet vad klienten vill uppnå. Klienten 
får hjälp att förstå orsakerna till olika handlingar och se mönster och samband i dessa och i 
nästa steg vidta åtgärder som att bryta dessa mönster och invanda beteenden.  
 
Under samtalsbehandlingen går man in på sexköpens intensitet och frekvens. När, var hur det 
skett för att kunna koppla dem till speciella känslor eller sinnestillstånd. Viktigt är att sätta ord 
på de olika handlingarna. Man talar om personens sexuella fantasier, hur de ser ut, finns det 
drag av att förverkliga fantasierna eller är de tabun. Ett viktigt moment är att tala om skuld 
och skam. Hur tar klienten på sig skuld och känner skam och personens förhållningssätt till 
detta. Ett begrepp som är centralt i behandlingen är självempati. Nya sätt att förhålla sig 
empatiskt till sig själv, utan att för den skull vara självisk. 
 
Tillsammans med klienten gör man en familjekarta som blir en grund att stå på som 
utgångspunkt för de fortsatta samtalen. Med den går man igenom barndomen och diskuterar 
hur familjen såg ut, hur stämningen i familjen var. Andra tema är förbjudna frågor i familjen, 
svåra förluster och viktiga glädjeämnen. Man pratar om de tidiga tonåren, om den sexuella 
historien, identitet, kompisar sexuella övergrepp, porr mm. Vilken syn hade mannen som barn 
på vuxenvärlden fanns han med i en gemenskap eller kände han utanförskap. Nästa steg i 
familjekartläggningen är att prata om den unga mannen. Hur det var att bli vuxen, om sex och 
relationer och förhållanden till kvinnor m.m.   
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Efter denna genomgång diskuteras om det finns något i historien som utvecklats till ett starkt 
trauma vilket gör att mannen på olika sätt använder sexköp för att förtränga, reducera eller 
sexualisera verkligheten som att göra sexköpen till en så naturlig del i livet att man inte 
kommer ihåg när de började. Nästa frågeställning blir sedan om klienten vill man sluta eller 
inte och hur kan livet förändras med avsikt att försvåra eller sluta att köpa sex. I samtalen 
ingår tydliga målformuleringar med inbyggda utvärderingsinstrument. 
 
Samtalen pågår med en intensitet av en gång i veckan eller var 14:e dag. Varje person har en 
individuell takt och tempo. För en del passar en glesare kontakt bättre. Samtalen skall sjunka 
in och de ska själva få tid att bearbeta.  
Terapeuterna poängterar att det i behandlingen är viktigt att tala om sexualitet och att sätta ord 
till de handlingar som personen aldrig tidigare nämnt för någon. Det är också viktigt att 
personen som söker hjälp på KAST blir bemött utifrån ett icke fördömande och icke 
moraliserande förhållningssätt.  
 

4.11.12 Hur ser KASTS målgrupp ut? 
 
Männen som kommer till KAST är nästan alltid svenskar eller i alla fall svenska medborgare. 
Från början var det bara sexköpare. Efter ett tid började andra höra av sig som hade ett 
sexuellt beteende som de själva upplevde som missbruk. Det kunde vara porrchattning, 
sökande efter pornografi eller frekventa besök på porrklubb. Personerna beskriver att de 
tappat kontrollen och hamnat i ett destruktiv sexuellt beteende. Internet ger för dessa personer 
flyktmöjligheter, tröst och kan också vara ångestreducerande. Idag är gruppen som säger att 
man upplever att man tappat kontrollen och blivit sexmissbrukare ca 60 procent. En del av 
dem åker utomlands för att köpa sex men gör det inte i Sverige. 
De resterande 40 procenten utgörs av köpare, framförallt lite äldre medelålders män som lever 
i fasta förhållanden och som kan ha köpt sex under en lång tid innan de kommer till KAST. 
Det kan ha pågått i fem upp till 25 år och det är nästan aldrig någon närstående som vet om 
vad de håller på med. De flesta som kommer till KAST har inte blivit föremål för polisiära 
åtgärder p.g.a. av sitt sexköp men då det händer rekommenderar polisen kontakt med KAST. 
 

Förra våren var det en stor härva med 18 köpare som åkte fast och där kom vi in.  
Det var många tragiska fall. Jag tänker på en som jag hade samtal ganska länge 
med. En väldigt tragisk uppväxt med en mamma som var psykisk sjuk. En duktig 
stark kille i 40-årsåldern som tjänar mycket pengar som hade jobb och familj och 
han mådde sämre och sämre och tyckte det var motbjudande men köpte lite ändå 
och så åker han fast. Polisen kom in och han stod med brallorna nere. Det var så 
förnedrande och han kom hit och honom avslutade vi förra sommaren. Många 
köper ju utomlands, man jobbar, man reser mycket. Man åker till Danmark: det 
är enkelt. 

 
Man kan säga generellt att de allra flesta som kommer till oss mår riktigt dåligt. 
Problemet har pågått en längre tid. Man kanske har känt att sexköpet eller 
sexmissbruket av olika skäl inte ger så mycket längre Det känns obehagligt och så 
läser man om oss eller hör talas om oss i något sammanhang och tar kontakt. 
 
Det är också ganska många som blivit upptäckta av sin partner. Det är då hon 
som är pådrivaren och som ställer krav på mannen att söka hjälp.  Motiveringen 
att söka hjälp i dessa situationer är att man vill ha kvar sin familj och sin partner. 
Sedan kan det vara att man ändå tycker att det inte är så farligt det man gjort.  
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Många lever i förhållanden där man inte har sex överhuvudtaget och man är 
mellan 40 till 80 år. Man upplever att man har ett bra liv tillsammans. Man har 
barn och man vill inte skiljas. Då är det här ett sätt. Jag har ju haft män upp i 75 
årsåldern som köper sex och där sexlivet upphört sedan länge p.g.a. av hustruns 
sjukdom, oförmåga eller ointresse och detta blir ett sätt att lösa det problemet. 
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5. Beskrivning av arbetet mot prostitution vid Kompetenscenter  
     Prostitution och Navet i Malmö 
 

5.1 Historisk tillbakablick på prostitutionsgruppens arbete från 1977 
 
År 1977 startade prostitutionsprojektet i Malmö med målsättningen att dels bedriva 
uppsökande arbete i prostitutionsmiljön dels bedriva forskning om prostitution. Fyra personer, 
två socialarbetare och två forskare anställdes och gavs möjlighet att utforma verksamheten. 
Arbetssättet var nyskapande med stort engagemang från de anställda och projektet kom att bli 
normbildande för socialt arbete med prostituerade i Sverige. Projektet upphörde 1981 och 
snart därefter ökade den öppna prostitutionen igen (Olsson, 2007). Detta fick till följd att två 
nya socialsekreterare anställdes i prostitutionsgruppen som arbetade utifrån ledorden 
kontinuitet, förtroendefulla relationer och ett respektfullt bemötande gentemot kvinnorna i 
prostitutionen. Den övergripande målsättningen var och är att förhindra nyrekrytering till 
prostitutionen i Malmö. 
I slutet av 1990-talet uttrycktes ett behov att ta ett mer samlat grepp om prostitutionsfrågan i 
Malmö. Bakgrunden var en motion som skrevs av två socialdemokratiska politiker, vilket 
senare ledde fram till att en samlad strategi antogs av kommunfullmäktige. I strategin 
betonades bl.a. metodutveckling och ökad kunskap för att nå och etablera kontakter med de 
personer som ville sluta prostituera sig. Malmö kommunfullmäktige antog 2003 en strategi 
mot prostitution. 
  

5.2 Malmö Stads prostitutionsstrategi sedan 2003 
 

5.2.1 Mål: 
 
 Förebygga nyrekrytering till prostitution 
 Erbjuda hjälp till dem som redan är involverade 
 Utveckla nya metoder och ny kunskap för att nå målgruppen 
 

5.2.2 Målgrupper: 
 
 Kvinnor med missbruksproblematik 
 Personer som köper sex  
 Förebyggande arbete med ungdomar 

 
Den övergripande målsättningen är att förhindra nyrekrytering och erbjuda hjälp till dem som 
redan är i prostitution. I strategin betonas utveckling av metoder, ökad kunskap för att nå och 
etablera kontakt med de prostituerade, samt hjälpa dem att sluta prostituera sig. Särskilt 
uppmärksammas de kvinnor som också har ett missbruk. Arbetet skall ske i bred samverkan, 
involvera flera aktörer och gälla både den insynsskyddade (dolda) prostitutionen som den 
öppna (gatu-)prostitutionen.  
Strategin omfattar även personerna som köper sex. Mot dessa inriktas insatserna på att minska 
efterfrågan på köp av sexuella tjänster för att minska smittorisker av sexuellt överförbara 
sjukdomar och Hiv. Därutöver nämns behovet av ett förebyggande arbete riktat mot 
ungdomar för att höja den allmänna kunskapsnivån om sexuell hälsa.  
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Den nya strategin 2003 innebar också ett betydande resurstillskott. Tidigare hade endast två 
tjänster varit knutna till prostitutionsgruppen i Malmö men under 2004 anställdes två 
socialsekreterare vars arbetsuppgifter företrädesvis var att kartlägga och utveckla kunskap och 
metoder för arbetet mot dold prostitution samt ytterligare två projekttjänster inrättades mot 
”Köpare av sexuella tjänster” - (KAST).  
 
I januari 2005 startades verksamheten Navet inom ramen för Malmö stads 
prostitutionsstrategi. Syftet med verksamheten var från början att skapa en lättillgänglig 
öppenvårdsmottagning för heroinmissbrukande gatuprostituerade kvinnor i Malmö. Tanken 
med Navets mottagning var att målgruppen skulle erbjudas ett snabbt och adekvat 
omhändertagande, enkel sjukvård, snabb och individuell behovsbedömning, individuella och 
grupporganiserade stödsamtal samt läkemedelsassisterad underhållsbehandling. I Navets 
uppdrag ingick även att utveckla nya arbetsmetoder samt att delta i kunskapsutveckling av 
insatser mot missbruk.  
Navet bedrevs de första två åren via projektmedel från Mobilisering mot narkotika (MOB). 
Under verksamhetsåret 2007 övergick KAST och Navet till permanenta verksamheter.  
Tillsammans med den uppsökande verksamheten riktad mot individer som prostituerade sig i 
prostitutionskvarteren och FAST (Försäljning Av Sexuella Tjänster) som riktade sig mot den 
dolda prostitutionen framför allt på Internet så hade Prostitutionsgruppen etablerat fyra delar 
som samarbetade med varandra. 
Det externa samarbetet utvecklades också under 2007 genom att Prostitutionsgruppen satsade 
på information, kampanjer och att utveckla en hemsida. En informationssekreterare anställdes 
på enheten. 
 KAST och FAST fortsatte med rådgivning och satsade parallellt på det förebyggande arbetet. 
Under arbetets gång hade synen på prostitution som fenomen förändrats i gruppen. Gruppen 
formulerade det så att det var viktigt att inte sätta en stigmatiserande etikett på de personer 
som var inblandade i sexuella transaktioner. De valde därför att använda begreppet som 
personer som säljer sexuella tjänster eller prostituerar sig (FAST) och personer som köper sex 
(KAST). De använde inte begrepp som ” den prostituerade kvinnan” för att undvika att 
tilldela kvinnan en identitet som prostituerad. De ville ha värdeneutrala definitioner för att 
skapa förutsättningar för en mer tydlig och konstruktiv diskussion.  
Enligt Verksamhetsberättelsen 2008 arbetar FAST utifrån tre hörnstenar nämligen 
rådgivande, förändrande och förebyggande. En av flera förutsättningar för att kunna bedriva 
detta arbete handlade om att skapa en kontaktyta som var tillitsfull och förutsättningslös 
gentemot de målgrupper Prostitutionsgruppen vände sig till. Kontaktytan var särskilt relevant 
då huvudfokus låg på den sexhandel som skedde på Internet. Internet innebar en arena utan 
fysisk kontakt, en arena där personerna som sålde sex var synliga men ändå osynliga och 
kunde välja vilka de ville föra en dialog och ha kontakt med. I denna kontext ansåg 
Prostitutionsgruppen att det krävdes ett konkret erbjudande som inte var kopplat till en 
motprestation. Ett erbjudande som samtidigt låg i linje med de eventuella behov som fanns 
hos de män och kvinnor som sålde sex via Internet. Man menade att Internet på många sätt 
ändrat förutsättningar för att sälja sex men också medfört andra förutsättningar för dialog och 
för bedrivandet av ett uppsökande arbete.  
Med nya arbetssätt i gruppen samt kunskap om prostitutionens ändrade förutsättningar tog 
därför FAST och övriga i Prostitutionsgruppen i samverkan med ett flertal externa aktörer 
fram ett preventionspaket – en liten väska med en säkerhetsguide, personlarm, kondomer, 
glidmedel, tandborste, våtservetter mm. Inspiration till paketet hade gruppen fått genom 
samverkan med Danmark och studier om hur andra europeiska länder arbetar med frågan. 
Tanken bakom paketet hade vidare sitt ursprung i begreppet ”harmreduction” 
(skademinskning), vilket innebär att minimera de eventuella skaderisker som finns vid 
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försäljning av sex. Prostitutionsgruppen har sen 1995 delat ut kondomer i gatuprostitutionen.  
Intentionen var att preventionspaketet skulle vara ett komplement som understödde helheten 
utifrån de hörnstenar som tidigare beskrivits. Detta innebar att minimering av skaderisker inte 
utesluter att Prostitutionsenheten resurser även finns till för de män och kvinnor som vill 
lämna prostitutionen eller göra någon annan form av förändring. 
 

5.3 Organisation  
 
Efter omorganisationen den 1 juli 2008 då Sociala resursförvaltningen bildades var 
Prostitutionsgruppen med sina fyra delar organiserade under avdelning vuxna i sektionen 
utvecklingen och stöd, figur 2.3. I början av 2009 ändrade Prostitutionsgruppen namn till 
Kompetenscenter Prostitution som nu ingår i sektion Prostitution och uppsökande arbete i 
Malmö stad. I denna ingår de tre enheterna Prostitutionsgruppen som riktar sig till den 
gatubaserade prostitutionen, FAST den icke gatubaserade prostitutionen samt KAST köp av 
sexuella tjänster. Navet stängdes i slutet av 2009 och verksamheten låg nere i flera månader. 
Rekrytering av ny personal genomfördes och Navet omorganiserades och flyttade till 
sektionen för Boende och Motivation. Båda verksamheterna ingår idag i Sociala 
resursförvaltningen under avdelning vuxna, vilket ger goda möjligheter till fortsatt samarbete.  
Eftersom Navet inte längre organisatoriskt ingår i Kompetenscenter Prostitution efter 2009 
kommer fortsättningsvis inte Navets verksamhet att beskrivas så utförligt. 
 
Figur 2.3. Organisationsschema för Prostitutionsgruppen, FAST och KAST Malmö 

 

Den 1/12 2011 bytte Kompetenscenter Prostitution namn till Råd- och stödteamet sexuella 
tjänster. 
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5.3.1 Budget 
 
Kompetenscentrum prostitution finansieras av Malmö stad Sociala resursförvaltningen. Under 
2009 hade Kompetenscenter prostitution fått 250 000 kronor i projektmedel från länsstyrelsen 
i region Skåne för framtagandet av ett preventionspaket och två utbildningspaket ”Sex, nätet 
och känslor” (2009) och ”Prostitution är inget man talar högt om” (2009).  Beviljat var 
också 50 000 kronor från Brottsoffermyndigheten för att genomföra fyra kvantitativa 
nätbaserade enkäter under 2010. Dessa riktade sig till personer som säljer sexuella tjänster, 
personer som köper sexuella tjänster, ungdomar och HBT-personer. Resultatet av detta 
projekt blev rapporten ”Handlar det om val – sexhandel via Community, chatt och portal 
(Malmö stad, Niclas Olsson, 2010). 
 

5.3.2 Verksamhetsmål och verksamhetsplan för 2011 
 
Att erbjuda hjälp, stöd och skadereduktion till män, kvinnor, transpersoner och andra som 
befinner sig inom sexhandeln/sexmarknaden samt deras anhöriga och närstående. 
Verksamhetsbeskrivningen skiljer sig inte från den förra från 2010, men med en förändring att 
verksamheten under 2011 kommer att bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv 
”Kompetenscenter Prostitution”, det vill säga att en mer enhetlig inramning av arbetet i 
gruppen eftersträvas. Detta skall göras genom gemensam verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse. FAST och prostitutionsgruppens operativa mål för 2011 är att nå fler 
personer som säljer sexuella tjänster och minska nyrekryteringen. Detta ska ske genom att 
bedriva uppsökande arbete på gatan regelbundet varje vecka. Utforska möjligheterna för att 
skapa ett slutet forum på nätet för personer som säljer sexuella tjänster eller funderar på att 
göra det. Ett annat operativt mål för Fast och KAST är att förebygga och öka kunskapen om 
hiv/STI och andra fysiska och psykiska risktaganden. Detta ska genomföras genom arbete 
med sexsäkerhet och skadereducerande åtgärder genom att t.ex. dela ut ”Din säkra guide”, 
preventionspaket, kondomer och glidmedel. Mål för hela ”Kompetenscenter Prostitution” är 
att nå flera personer som köper och säljer sexuella tjänster samt deras anhöriga. Detta ska ske 
genom att via e-post, telefon eller fysiska möten erbjuda rådgivning och stödsamtal. 
Utbildning ska också erbjudas för anhöriga till personer inom målgruppen KAST, genom 
kurser à sex tillfällen två ggr/år samt uppföljningsträffar för kursdeltagarna en gång i 
månaden. Andra mål är att öka kunskapen och stärka kompetensen hos yrkesverksamma som 
möter målgruppen, samverka med olika aktörer, bidra till ökad kunskap om målgruppen och 
öka kunskapen och beredskapen hos personal som i sitt arbete kan möta personer utsatta för 
människohandel för sexuella ändamål. Sedan hösten 2011har FAST fyra heltidstjänster och de 
arbetar alla med samtal och uppsökande verksamhet. KAST har två heltidstjänster. 
  

5.3.3 Marknadsföring 
 
Kompetenscenter prostitutions hemsida http://www.malmo.se/Medborgare/Social---
familjefragor/Personligt-stod/Hjalp-for-personer-som-saljer-eller-koper-sexuella-
tjanster.html ger information om samtliga verksamheter. Där finns beskrivning och 
kontaktuppgifter om var och vem man kan vända sig till. Där finns också centrets nyhetsbrev, 
senaste verksamhetsplan, information om nytt kunskapsmaterial mm. 
 I den uppsökande verksamheten på gatan finns informationsmaterial och på nätet får 
klienterna information om de olika verksamheterna och vart man kan vända sig om man vill 
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ha stöd, råd och hjälp att förändra sin situation. Informationsmaterial finns som riktar sig både 
till personer som säljer och köper sexuella tjänster.  
Kompetenscenter Prostitution har också marknadsfört sig genom att ha en nära kontakt med 
press och annan media. Man är noga med att inte ge sig in i den sexualpolitiska debatten utan 
använder press och media som en informationskanal, där man uttalar sig utifrån sin 
verksamhet och det uppdrag som man fått. På så sätt får man möjlighet att berätta vem man 
är, vad man gör och vad man kan hjälpa till med. Genom att sprida kunskap om 
verksamheterna i nätverk och i samband med utbildningar ökar möjligheten att klienterna 
hittar fram. 
 
Mot samarbetspartner, allmänhet och föräldrar marknadsför man sig förutom genom 
hemsidan också genom utbildning och gruppverksamhet.  
Kompetenscenter Prostitution har två utbildningar ”Sex, nätet och känslor” är ett samarbete 
mellan FAST och RFSU, som vänder sig till skolpersonal, fritidsledare och andra som arbetar 
med unga. ”Prostitution är inget man talar högt om ” vänder sig till socialsekreterare. 
Sammanlagt har ca 125 socialsekreterare, skolpersonal och fritidsledare tagit del av 
utbildningarna. FAST har under 2010 arrangerat flera utbildningar och föreläsningar för 
studerande och yrkesverksamma som kan komma i kontakt med FAST’s målgrupp. De har 
varit i Ronneby och Jönköping och fått studiebesök från Karlskrona, Västerås, Lund och 
Göteborg. I Malmö har de föreläst på ”Sexdagarna” som RFSU-gruppen anordnade, för 
Centrum och Sociala resursförvaltningens nämnd.  Man har även haft en utbildning ”Sex, 
nätet och känslor” för Maria Malmö som arbetar med unga upp till 25 år som har problem 
med alkohol eller droger. . Utbildningspaketet, ”Sex, nätet och känslor” har uppdaterats. 
Under 2010 hade Kompetenscenter Prostitution också en kampanj, ” Vet du vem du visar dig 
för”, på annonspelare riktad till unga. I samband med denna kampanj har de upprättat sidan 
www.malmo.se/sexmotersättning. På sidan kan man som ungdom, förälder och yrkesverksam 
ställa frågor och få mer information. 
”Din säkra guide” som ingår i FAST’s preventionspaket har fokus på person- och sexsäkerhet 
vid sexförsäljning. Denna har reviderats för att kunna nå en bredare målgrupp och kommer att 
tryckas genom externa medel. ”Handlar det om val?” en rapport om sexhandeln som bygger 
på tre webbaserade enkäter har tagits fram i samverkan med RFSL och finansierats av 
Brottsoffermyndigheten. 
 

5.4 Prostitutionsgruppen 
 

5.4.1 Mål och målgrupper 
 
Målen för Prostitutionsgruppen som arbetar med den gatubaserade prostitutionen är att i 
samarbete med handläggare vid respektive stadsdelsförvaltning arbeta med att få bort 
minderåriga prostituerade från gatan och att stoppa nyrekrytering av framförallt minderåriga. 
Målen är också att få kvinnor med barn ut ur prostitutions genom att samarbeta med 
respektive stadsdelsförvaltning, att samarbeta med polisen avseende turistprostitution och 
hallickverksamhet, att samarbeta med smittskyddsläkare avseende HIV positiva prostituerade 
och att kontinuerligt informera internt och externt om utvecklingen inom prostitutionen.  
Verksamhetsmålen 2009 -2010 har också varit att erbjuda hjälp till personer som befinner sig 
i prostitution men även till de som vill avsluta, förändra eller minska sin försäljning av 
sexuella tjänster samt minska nyrekrytering av personer som prostituerar sig. De operativa 
målen att arbeta uppsökande på gatan, regelbundet besöka kvinnorna på Rönnbacken (ett 
korttidshem för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem), erbjuda stöd, rådgivning och 
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behandlande samtal samt att erbjuda sociala aktiviteter till kvinnor som är i behov av detta. I 
målen ingår också att arbeta med sexsäkerhet och skadereducerande åtgärder, utbilda och 
stärka kompetensen hos yrkesverksamma, återuppta kontakt med Polisen och 
tillståndsenheten angående svartklubbar och samverka med berörda aktörer på det lokala 
planet. 
 
Prostitutionsgruppens uppsökande verksamhet riktar sig till de individer som prostituerar sig i 
prostitutionskvarteren i Malmö. Prostitutionsgruppens målgrupp är också kvinnor med 
prostitutionserfarenhet på två av Prokramis behandlingshem för missbrukande kvinnor, 
Stehag och Malins minne. 
 

5.4.2 Personal 
 
Prostitutionsgruppen har två heltidsanställda socialsekreterare som arbetar med uppsökande 
verksamhet när det gäller yttre (gatu)-prostitution. En av socialsekreterarna har arbetat med 
uppsökande arbete i prostitutionskvarteren i Malmö i över 20 år. 
  

5.4.3 Handledning 
 
Prostitutionsgruppen, FAST och KAST har gemensam handledning var tredje vecka. 
Handledning har en lösningsfokuserad inriktning. Handledare är en familjeterapeut med steg 
2 utbildning. Alla uttalar stor tillfredställelse med handledningen. 
 

5.4.4 Dokumentation 
 
Prostitutionsgruppen, FAST och KAST för inga journaler. Man har olika system för att föra 
minnesanteckningar. Prostitutionsgruppen dokumenterar efter varje uppsökarkväll vilka 
kontakter som tagits och om något speciellt hänt på gatan. Detta summeras sedan i 
verksamhetsberättelsen. FAST för minnesanteckningar och KAST dokumenterar med 
stödanteckningar i röda mappar med endast förnamn. Handläggarna värnar om besökarnas 
möjlighet till anonymitet. De anser det viktigt att de som kommer till Kompetenscenter 
Prostitution skall vara trygga med att de är anonyma tills de själva vill något annat. 
  

5.4.5 Samverkan 
 
Prostitutionsgruppen använder sig av interna och externa resurser i arbetet att hjälpa 
kvinnorna ut ur prostitution. När det gäller ekonomi tas vid behov kontakt med 
stadsdelsförvaltningar, hyresvärdar, kronofogdemyndigheten, olika inkassomyndigheter m.fl. 
När det gäller kvinnor med missbruk sker ett samarbete med vårdansvariga, socialsekreterare 
och avgiftning på Alkohol och narkotika kliniken avd 2, Universitetssjukhuset Mas. Många 
gånger behövs akuta hjälpinsatser. När det gäller boende för natten kontaktas härbärgen, 
akutboenden mm. Kvinnorna får också hjälp med kontakter till sjukvården och psykiatri. 
Samarbete sker också med barnmorska på infektionsklinik, klinik för sprutbyte, avgiftning 
mottagning, smittskyddsläkaren, kriminalvården och försäkringskassan. Samarbete sker också 
med Navet när det gäller kvinnor som är aktuella för läkemedelsassisterad behandling.  
Prostitutionsgruppen finns också med i samverkansgrupper bl.a. ”bättre boende när det gäller 
missbrukande kvinnor”. Samarbete sker också med polisen när personer ur målgruppen 
hamnar i utsatta situationer. 
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När någon under 18 år påträffas i prostitution görs alltid en anmälan till socialtjänsten. Detta 
sker också när man får kontakt med kvinnor som är gravida. 
När man påträffar kvinnor som saknar tillhörighet i Sverige eller något annat EU-land 
kontaktas utlänningspolisen. 
 

5.5 Hur arbetar Prostitutionsgruppen 
 
De som arbetar inom prostitutionsgruppen har lång erfarenhet av socialt arbete med 
prostituerade kvinnor samt av uppsökande arbete i Malmös prostitutionskvarter. De har 
utifrån denna kunskap utvecklat ett arbetssätt som innehåller en blandning av olika metoder. 
Viktigt för uppsökarna är att det i arbetet med utsatta människor måste finnas känslighet för 
personen, sammanhanget och situationen. Det måste finnas utrymmer för riktiga och 
moraliska överväganden.  
Den gemensamma metodiken inom Kompetenscenter Prostitution är att arbeta 
lösningsfokuserat.  Det handlar om att hjälpa kvinnorna att hitta egna lösningar genom en 
medveten påverkan. Uppsökarna använder sig av sin långa erfarenhet av att arbeta med 
kvinnor i prostitution ”den kunskap man har kommer mycket utifrån möten med kvinnorna”.  
 
Under de senaste 20 åren har mycket förändrats. I dag arbetar man betydligt mer med själva 
prostitutionen och än vad man gjorde tidigare. Arbetet skedde tidigare i huvudsak på gatan 
och de kvinnor man arbetade med var nästan alla missbrukare. De var nästan alltid drog 
påverkade eller onyktra så inledningsvis var det ett långvarigt motivationsarbete. Många av 
insatserna handlade om att hjälpa till att passa tider, gå tillsammans till socialbyrån för att 
skaffa medel så kvinnorna kunde komma in i behandling. 
Den uppsökande verksamheten bedrivs på gatan, två kvällar i veckan.  Arbetstiden är förlagd 
så att hälften av tiden är på dagen och hälften på natten efter ett sex veckors schema. 
Uppsökarna kör runt i bil. Det är vissa gator som på kvällstid har fler kvinnor än andra. Enligt 
en av uppsökarna är det idag jämfört med tidigare få kvinnor som är synliga på gatan och som 
mest har man mött åtta kvinnor på en och samma kväll de senaste åren. De nya kvinnorna kan 
ibland gå i utkanten av området. Det är därför viktigt finnas där kontinuerligt för att fånga upp 
just dessa.  
När uppsökarna möter en ny kvinna går man ur bilen och frågar om de får prata med henne. 
De presenterar sig, försöker prata med kvinnan och ta reda på om hon har kontakt med 
socialtjänsten, om hon missbrukar eller inte, om hon går på sprutbytet och om hon har kontakt 
med avgiftning De frågar henne om hon tror att de kan hjälpa henne och sedan december 
2008 delar de också ut preventionspaketet till de nya kvinnorna.  
 

Det är inte så ofta förtroende skapas med en gång. Det kan ta tid – just nu har vi 
två kvinnor som är nya. Den ena ville absolut inte ha kontakt när vi först träffade 
henne. Då lät vi henne vara. Hon var flitigt på gatan och när vi såg att hon börjar 
snegla på oss så tog vi kontakt och frågade om hon vill tala med oss nu. Hon 
svarade att hon inte hade tid. 

  
Det är viktigt att ha tålamod och inte ge sig och försöka igen nästa gång de träffas. Om 
kvinnorna ser unga ut är uppsökarna mer aktiva. När de misstänker att någon är under 18 så 
ber de kvinnan/flickan visa legitimation om hon inte har det eller inte vill visa den, så ringer 
de till polisen och gör en anmälan. Ibland träffar man på en kvinna som säger att: 
 

 jag är inte här för att prostituera mig utan jag står här och väntar på en kompis. 
Då ber man om ursäkt, men säger - att eftersom du står och pratade med en man 
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som vi känner till, så tänkte vi - där är en ny kvinna därför presenterar vi oss för 
dig. Vi ber om ursäkt men du ser hur männen kör kring här och tittar på dig. Vi 
finns här så ta vårt visitkort och ring om det är något så kommer vi. Då tar hon 
emot det och sedan kan vi träffa henne efter en vecka igen och då finns inte det 
första samtalet och det är inte viktigt för oss. Hon vet och vi vet att hon vet. Man 
behöver inte få henne att sätta ord på att hon är prostituerad. 
 

Uppfattningen bland uppsökarna är att få av kvinnorna på gatan också prostituerar sig på 
nätet. De flesta kvinnorna på gatan är heroinister och de går inte in och jobbar på andra ställen 
som t.ex. klubbar och Internet.  
 

De klarar inte av det här med Internet till exempel. De är ofta i för dåligt skick 
och vaknar de en morgon och är jättedåliga så skulle de sälja sin dator om de 
hade haft någon.  

 

5.5.1 Samtalsgrupper 
 
Prostitutionsgruppen bedriver regelbundna samtalsgrupper vid Prokramis kvinnobehandling 
och Malins minne på Rönneholms slott. Dessa samtalsgrupper har funnits i 15 år. Grupperna 
är öppna, så kvinnorna kan komma in fortlöpande. I grupperna deltar endast kvinnor med 
prostitutionserfarenhet. Många av kvinnorna har aldrig tidigare fått hjälp med att bearbeta sin 
prostitution. Prostitutionen är svår att tala om och det är lätt att dessa känslor ”glöms bort” i 
den traditionella missbruksbehandlingen. Man beskriver att det är av största vikt att kvinnorna 
får bearbeta sin prostitution under tiden de är i behandling. Får kvinnorna inte denna hjälp är 
risken stor att de efter behandlingen återgår till prostitution även om de förblir drogfria. 
Eftersom kvinnorna i gruppen har liknande erfarenheter är det lättare för dem att våga börja 
prata om sin prostitution. Grupperna träffas var fjortonde dag på fasta tider. 
  

5.5.2 Prostitutionsgruppens erfarenhet av sin målgrupp 
 
Prostitutionsgruppens erfarenhet är att när en kvinna börjar prostituera sig är detta oftast ett 
steg hon tar när hon inte längre ser några andra utvägar. Den största drivkraften i 
prostitutionen är pengar. En del har en kaotisk livssituation med inslag av droger samt saknar 
stabila relationer till vuxna människor. Kvinnans självuppfattning underlättar steget in i 
prostitution. Hon använder sin kropp för sexuella tjänster i syfte att uppnå ickesexuella 
fördelar som tillhörighet, gemenskap, pengar eller andra materiella vinster. Alla kvinnor de 
mött, oavsett på vilket sätt de prostituerat sig, har en övergivenhetskänsla och/eller en 
uppgivenhetskänsla med sig. En stor del av kvinnorna de möter har även varit utsatta för 
sexuella och/eller emotionella övergrepp i någon form. Den erfarenheten gör att kvinnan 
tidigt lärt sig att rent psykiskt separera sitt underliv från den övriga kroppen och då blir steget 
in i prostitutionen inte så svårt. En av de viktigaste uppgifterna är att få kvinnorna att se sina 
egna resurser och därigenom kunna se att det finns möjlighet till förändring. 
 
Som framgått tidigare är en stor del av de gatuprostituerade kvinnorna i Malmö missbrukare. 
De övriga kvinnorna har psykiska besvär eller så har de prostituerat sig under en följd av år. 
Många av de kvinnor som prostituerar sig på gatan uppbär någon form av ersättning från de 
olika socialförsäkringarna, t ex socialbidrag, förtidspension, sjukbidrag eller A- kassa. Några 
försörjer sig helt på de inkomster de har av sin prostitution. 
Preventionspaketet är ett konkret erbjudande till dem som befinner sig i prostitution. 
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Syftet är tvådelat: att nå ut med målgruppsanpassad information kring HIV/STI genom att 
bl.a. minska förekomsten av oskyddat sex. och att lyfta ett brottspreventiv fokus (den 
personliga säkerheten i säkerhetsguiden). Prostitutionsgruppen delar även regelbundet ut 
kondomer på gatan till dem som säljer sexuella tjänster. 
 
Viktiga förändringar under 2010 har varit att antalet gatuprostituerade kvinnor i Malmö 
ytterligare minskat, Prostitutionsgruppen påträffade 39 kvinnor i prostitutionskvarteren. Detta 
har inneburit att man har kunnat intensifiera motivationsarbetet med kvinnorna. Uppsökarnas 
närvaro i prostitutionsmiljön och lättillgänglighet via prostitutionsgruppens 020-nummer har 
varit mycket betydelsefull i kontakten med kvinnorna. En del av kvinnorna på gatan är till en 
början inte alltid så intresserade av att ha kontakt eftersom uppsökarna ses som representanter 
för socialtjänsten. Kvinnorna är mångdubbelt stigmatiserade av omgivningen (t.ex. mor med 
barn som kan vara omhändertaget, prostituerad och missbrukare). Många av dessa kvinnor är 
trötta på vården, vana vid misslyckanden och misstänksamma mot myndigheter. De är oftast 
våldsutsatta av kända och okända förövare av båda könen. Under de senaste åren har ett 
sjuttiotal kvinnor valt att söka vård eller substitutionsbehandling för sitt narkotikamissbruk 
och då upphört med sin prostitution. Det är dock inte alltid självklart att personer som slutar 
missbruka upphör med prostitutionen. 
 

5.5.3 Statistik 
 
Under år 2008 minskade antalet gatuprostituerade kvinnor och prostitutionsgruppen mötte 
detta år 52 kvinnor i prostitutionskvarteren. Femton av dessa kvinnor var helt nya. Ingen var 
under 18 år. En kvinna avled under året i sviterna av sitt missbruk.  Av de 52 kvinnorna var 
65 procent missbrukare av droger. Huvuddrogen för 27 kvinnor var heroin, en missbrukade 
alkohol, sex hade ett blandmissbruk i kombination med psykiska problem, sex hade psykiska 
problem och sju hade inget missbruk. Situationen för de resterande fem var okänd. 
Trettiofem kvinnor var hemmahörande i Malmö, åtta kom från kringliggande kranskommuner 
medan nio kvinnors hemort var okänd. Femton av kvinnorna var bostadslösa och 19 kvinnor 
hade någon form av boende, egen lägenhet, lägenhet via socialtjänsten eller boende hos 
exempelvis föräldrar eller någon vän. För 18 personer var bostadssituationen okänd. En del 
bostadslösa kvinnor bodde på Rönnbacken som är ett dygnshärbärge för kvinnor och som 
anlitas av socialtjänsten och drivs av Malmö Stad. Några kvinnor bodde ibland på 
Stadsmissionen. Det är inte sällan förekommande att kvinnor tvingas bo hos någon köpare.  
Av de 52 kvinnorna hade nio minderåriga barn, sammanlagt 13 barn. Barnen var placerade i 
familjehem eller bodde hos sina pappor. Inget barn bodde med sin mamma. Ett fåtal av 
kvinnorna träffade sina barn regelbundet.  
Medelålder för kvinnorna var 39 år medan de som var nya 2008 var yngre, i genomsnitt 27 år. 
För fem kvinnor var åldern okänd.  
Under år 2008 hade sammanlagt 19 kvinnor deltagit i Prokramis samtalsgrupper. Åldern var 
18 år till 44 år. Medelåldern på kvinnorna var 23 år. Av kvinnorna som deltagit i grupperna 
kom sex kvinnor från Malmö, sju från södra Sverige och övriga sex från andra delar av 
Sverige.  
Till och med december 2009 hade 78 preventionspaket delats ut De flesta hade delats ut i det 
uppsökande arbetet på gatan. 
 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till delrapport 3 i denna undersökning. 
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5.6 FAST – Malmö 
 

5.6.1 Mål och målgrupper 
 
Målen för FAST riktad mot den icke gatubaserade prostitutionen är att arbeta förebyggande, 
rådgivande och förändrande. Eftersom huvuduppdraget fokuserar på den sexhandel som inte 
är gatubaserad, så är ett av FASTs uppdrag att löpande ta fram kunskap om prostitutionens 
omfattning och innehåll på bl.a. Internet i Öresundsregionen. Detta underlag skall utgöra en 
plattform för metodutveckling, dialog och nya mål. För att lättare uppnå målen finns en 
strävan om utökad samverkan med andra aktörer såväl externa som interna. Målet med de 
rådgivande och förändrande delarna är att de skall vara förutsättningslösa, lättillgängliga och 
främst styras av de behov aktiva sexsäljare har. Ett av de viktigaste målen är att minska 
nyrekrytering av unga till prostitution vilket innebär en kontinuerlig metodutveckling där det 
förebyggande arbetet alltid är i fokus. Huvudmålen innebar även att vara en resurs för andra 
yrkesverksamma som möter sexsäljare.  
Verksamhetsmålen 2010 var att erbjuda hjälp till personer som vill avsluta, förändra eller 
minska sin försäljning av sexuella tjänster, personer som varit offer för människohandel för 
sexuella ändamål och transaktionell sexualitet samt minska nyrekrytering av personer som 
säljer sexuella tjänster. Begreppet transaktionell sexualitet fokuserar på själva handlingen, 
utbytet av en sexuell tjänst mot ersättning. Begreppet används i ”2000-talets Nattfjärilar” 
(Lizdek, Rödström & Steko, 2008) och används när de talar om prostitution som fenomen då 
de anser att ”transaktionell sexualitet” är mindre stigmatiserande och inte lika cementerat som 
begreppet prostitution.  
I de operativa målen ingår att nå fler människor som säljer sexuella tjänster, att arbeta med 
sexsäkerhet och skadereducerande åtgärder och att arbeta uppsökande på nätet. 
 
FASTs målgrupper är personer som säljer sex i någon form och som befinner sig i 
Öresundsregionen. FAST vill vidare inkludera andra tänkbara målgrupper som anhöriga och 
ungdomar. De vill också i målgruppen inkludera de som i sitt arbete kan ställas inför frågor 
som berör försäljning av sexuella tjänster.  
FAST skall också vara behjälplig med stöd och råd när någon myndighet eller organisation 
har identifierat eller misstänker att en person är offer för människohandel i Öresundsregionen.  
 

5.6.2 Personal 
 
FAST har två socialsekreterare på heltid vars arbete riktar sig till personer som säljer sexuella 
tjänster på Internet. En är socialpedagog och en socionom med erfarenhet från arbete med 
missbrukare och socialtjänst. Båda har gått sexologiutbildning 15 poäng på Malmö Högskola. 
De har också genomgått kurs i lösningsfokuserad korttidsterapi. 25 % är avsatt för 
människohandel för sexuella ändamål. 
 

5.6.3 Samverkan 
 
Viktiga aktörer för samverkan utifrån FAST verksamheten är Ungdomsmottagningarna, 
skolor, fritidsverksamheter, psykiatrisk öppenvård, Centrum för sexuell hälsa, socialtjänsten, 
RFSU/RFSL, Sexologimottagningen, Barnkriscentrum, Kriscentrum för kvinnor och män, 
Budgetrådgivningen, samt vissa frivilligorganisationer.  
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Vid ärenden som rör människohandel för sexuella ändamål i Skåne sker den inledande 
kontakten från polisen först till respektive socialtjänst/kommun där ärendet aktualiseras. 
Tillsammans med länsstyrelsen har en samverkansplan utarbetats med rutiner om hur ärenden 
som rör människohandel skall handläggas. 
 

5.6.4 Hur arbetar FAST 
 
FASTs uppgift är att säkerhetsställa kunskapen kring sexhandeln på nätet. FAST kartlägger 
alla olika Internetsidor som marknadsför sexuella tjänster systematiskt och kontinuerligt. 
Denna kunskap ligger sedan till grund för utformning av verksamheten utifrån de olika behov 
män och kvinnor som säljer sex antas ha.  
FAST beskriver sitt arbete utifrån tre hörnstenar rådgivande, förändrande och förebyggande. 
En av flera förutsättningar för att kunna bedriva detta arbete handlar om att skapa en 
kontaktyta, ett sätt att initiera kontakt, som är tillitsfull och förutsättningslös gentemot de 
målgrupper FAST vänder sig till d.v.s. personer som säljer sexuella tjänster på Internet. De 
vill skapa en kontakt som inte är kopplat till en motprestation men ge ett erbjudande som 
samtidigt ligger i linje med de eventuella behov som finns hos de män och kvinnor som säljer 
sex via Internet.  
 
Det viktigaste för FAST är att hitta en ingång till de nya kvinnorna/männen, alltså den 
uppsökande delen. Man är dagligen uppkopplad mot nätet och försöker gå in och kategorisera 
om det är någon ny som kommit till. Man skickar ett uppsökande mejl och hoppas på så sätt 
att kunna inleda en dialog. Mejlet är standardiserat: ”Hej, du är viktig, vi finns till för dig och 
här kommer vi med ett unikt erbjudande”. Om personen bakom annonsen är intresserad så 
kan de höra av sig. De samtal eller mejlkontakter som kommer ut av detta har formen av råd 
och stöd och man arbetar mestadels lösningsfokuserat. Man lägger inte upp några långa 
behandlingstider utan tar ett samtal i taget. Preventionspaketen lämnas i allmänhet ut vid 
personliga möten som skall öppna för fortsatt kontakt om personen/klienten vill detta. Om 
personen bor långt bort kan preventionspaketet skickas. I det stödjande och rådgivande arbetet 
ingår också att slussa vidare till mer praktisk hjälp som ekonomi, söka jobb osv. 
I 2010 års verksamhetsberättelse framgår att aktiviteten varit omfattande genom många olika 
interventioner, metodutvecklingsarbete och samverkan. Samtidigt har aktiviteten varit större 
än tidigare år när det gäller personer som säljer sex via Internet. Denna utveckling kräver 
ökad kunskap om de grupper som använder Internet för att marknadsföra sexuella tjänster. 
Under 2010 gjordes därför en stor kunskapsinsamling genom ett flertal enkäter och intervjuer 
till personer som köper och säljer sex, men även kring ungas användning av webcam i 
sexuella sammanhang. Resultatet som presenterats i rapporten ”Handlar det om val” (Olsson, 
2010) visar bland annat att över hälften av de svarande som säljer sex är under 25 år och män. 
Dessa män var också de som tog störst risker när det gäller säkrare sex. Gruppen av unga 
(mellan 18-25 år) som står utan både arbete och studier har aldrig varit större än idag. 
Försörjning via sexförsäljning kan genom Internets lägre trösklar och enklare 
annonseringsmöjligheter ha blivit en av flera ”lösningar”. Dessutom har omsättningen på 
personer som säljer sex via Internet i Skåneregionen aldrig varit större då 8 av 10 personer är 
nya annonsörer.  
 

5.6.5 Människohandel för sexuella ändamål 
 
Vid ärenden som rör människohandel för sexuella ändamål i Skåne sker den inledande 
kontakten från polisen först till respektive socialtjänst/kommun där ärendet aktualiseras. 
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Socialtjänstens uppgift är att samordna omhändertagandet. FAST finns behjälpliga med hjälp 
och stöd. Det kan vara att stå för den personliga kontakten med brottsoffret, rent praktiskt 
med att inhandla kläder och hygienartiklar, ha läkarkontakter, ta reda på hur länge brottsoffren 
skall stanna här, hjälpa till att ordna praktiskt kring eventuell hemresa samt 
akutboende/skyddsboende samt vara till hjälp i samordnande av de olika myndigheterna.  
En samverkansplan för hur dessa ärenden skall handläggas har utarbetats tillsammans med 
Länsstyrelsen i Skåne län, Migrationsverket, Polismyndigheten i Skåne, Region Skåne och 
Åklagarmyndigheten. Planen togs fram i samband med att de ingick som en del i ett nationellt 
partnerskap, ett Equal-projekt som slutfördes under 2007. Samverkansgruppen har under år 
2008 inte varit särskilt aktiv till stor del beroende på att det inte aktualiserats några nya 
ärenden. Det har inte varit helt tydligt i något av ärenden som aktualiserats att det varit just 
människohandel. Arbetet har bestått av att inventera behov av hjälp, boende, ekonomi, och 
hjälp till hemresa om det blir aktuellt. 
 

5.6.6 Statistik 
 
Under 2008 var det en större andel nya annonsörer som var helt okända i dessa sammanhang 
jämfört med de tidigare beskrivningarna som gjorts av FAST. Även den totala andelen 
annonsörer ökade markant under 2008. En annan intressant jämförelse var att andelen 
sexsäljare som erbjöd oskyddat oralsex i samband med annonsering av sexuella tjänster. 
Andelen som gör detta hade varit relativt konstant sedan 2006, däremot kunde man se en 
signifikant ökning i andelen sexsäljare som inte skrev någonting om kondom vid träffarna 
under 2008. En tendens som kan ge oklara signaler kring säker sex samtidigt som det kan 
skapa ett förhandlingsutrymme åt kunden.  
När det gäller beräkningar av sexsäljare på Internet rör det sig om uppskattningar och inte 
absoluta tal. Insamling av data har skett varje vecka under 2008 då antalet sexsäljande 
personer ökade från 57 personer 2007 till 78 personer 2008. Medelålder på dessa var 26 år 
(spridning 20 – 30 år) . Endast 4 sexsäljare av 78 var en man. Detta kan bero på att det på 
Internet finns andra kanaler, som män använder, som är svårare att kartlägga och därför ett 
större mörkertal. De flesta annonsörerna under 2008 var inte synliga under 2007. Under 2007 
observerade man 30 nya personer medan motsvarande siffra 2008 var 61 nya personer. En 
orsak till detta kan vara att sexsäljarna under 2008 har blivit mer rörliga. Mot bakgrund av de 
stora skillnaderna ser handläggarna på FAST också andra möjliga orsaker som en ökad 
arbetslöshet bland unga och att annonseringsmöjligheterna blivit fler och enklare. 
FAST hade under 2007 haft tre ärenden med offer för Människohandel för sexuella ändamål 
samt ett fall där man misstänkte människohandel men där det inte fastställdes. 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till delrapport 3 i denna undersökning. 
 

5.7 KAST – Malmö 
 

5.7.1 Mål och målgrupper 
 
KAST riktar sig till personer som köper och/eller konsumerar sexuella tjänster och vill 
minska eller avsluta dessa. Målgruppen har utvidgats sedan KAST startade till att också gälla 
anhöriga till personer som köper, konsumerar eller upplever sig själva som sexmissbrukare. 
KAST’s upptagningsområde omfattar Öresundsregionen/södra Sverige.  
Det övergripande målet för KAST - Köp av sexuella tjänster var att minska prostitutionen 
genom att arbeta med dem som efterfrågade sexuella tjänster. Detta skulle genomföras genom 
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att kontinuerligt producera kunskap om sexköp i Öresundsområdet, genom att arbeta 
uppsökande och förebyggande och genom att erbjuda stöd och rådgivning. 
Verksamhetsmålen för 2010 var att erbjuda stöd och hjälp till de män och kvinnor som köper 
sex samt deras närstående och att verka för att förhindra nyrekrytering i prostitution.  
De operativa målen följer i stort sett de som gäller för FAST men riktat på personer som 
köper sex eller upplever att de har ett sexuellt destruktivt mönster. 
Under 2010 har KAST utvecklat en anhörigkurs med strukturerat innehåll samt arbetat med 
press och media för att sprida information vilket lett till att fler personer har sökt sig till 
verksamheten för råd och stöd. 
 

5.7.2 Personal 
 
På KAST arbetar en socialsekreterare och en metodutvecklare. Metodutvecklaren arbetar som 
informationssekreterare på halvtid för hela prostitutionsenheten och med KAST på halvtid.  
Av dem som arbetar i KAST är en socionom med flera olika utbildningar och en är utbildad 
informatör. 
 

5.7.3 Samverkan 
 
Viktiga aktörer för samverkan utifrån KAST verksamheten är psykiatrisk öppenvård, polisen, 
Centrum för sexuell hälsa, socialtjänsten, Kriscentrum för män, primärvården, SLAA (sex and 
love addicts anonymous, ett 12-stegsprogram) och frivilligorganisationer. 
 

5.7.4 Hur arbetar KAST? 
 
KAST’s verksamhetsmål är att kontinuerlig producera kunskap om sexköp i 
Öresundsregionen, att arbeta med uppsökande arbete, erbjuda stöd och rådgivning samt ge 
adekvat hänvisning till målgrupperna. KAST verksamhetsmål är också att arbeta med 
förebyggande arbete. Arbetet fördelades i princip på 30 procent förebyggande, 30 procent 
förändring och 30 procent rådgivning. Under 2011 har en förskjutning skett där 70 procent av 
tiden har ägnats åt rådgivning.  
 
Det uppsökande arbetet har bedrivits på flera plan och arenor. KAST har bl.a. genomfört 
stora annonskampanjer bl.a. ” Vi vet vad det kostar”. De har också nått målgruppen genom de 
kontakter de haft med media vilket resulterat i intervjuer, artiklar och radio/TV deltagande. 
De arbetar uppsökande på nätet och besöker ett visst antal bloggar och chatrum regelbundet 
såsom ”Sexwork” och ”Flashback” och andra adresser, där sexköp diskuteras. När KAST är 
inne på en sida ger de information om varför de är där. Detta arbetssätt är jämförbart med det 
uppsökande arbetet på gatan. Där de befunnit sig på olika bloggar som för diskussioner om 
den betalande parten av den transaktionella sexualiteten. I maj 2008 startades en 
diskussionstråd på sexwork.net. Mellan oktober 2008 och till början av 2010 hade KAST en 
dag i veckan för det uppsökande arbetet på Internet, vilket inte längre görs på grund av 
klienttillströmningen under 2010. 
  
KAST bedrev tidigare också uppsökande arbete i prostitutionskvarteren.  Detta har skett i 
mycket ringa omfattning 2009 och inte alls 2010 på grund av den tillströmning av nya klienter 
som sökte hjälp av verksamheten 
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I slutet av maj 2006 startade KAST Stöd- och rådgivningsverksamheten. Det finns flera 
ingångar till verksamheten för att ha hög tillgänglighet. Kontakten kan ske via e-post, telefon 
och genom möjlighet till ett personligt möte. De hjälpsökande erbjuds samtal i form av stöd 
och råd, helt på frivillig basis. De kan också välja att vara anonyma i kontakten med KAST. 
Det vanligaste är att kontakt tas via rådgivningstelefonen och via mejl till kast@malmo.se. 
Rådgivningstelefonen har från och med mars 2008 haft öppet varje vardag från 08.00 – 16.00.  
För närvarande brukar det gå till så att man ringer och talar om vem man är och varför man 
vänt sig till KAST och vad man vill uppnå. Den som hör av sig får därefter en kort 
information om KAST som erbjuder antingen en samtalskontakt via telefon eller tid för ett 
personligt möte. 
Man arbetar alltid ihop: 
 

 Vi börjar alltid med att vara två och det vet klienterna om när de kommer hit. Det 
första samtalet är ett beskrivningssamtal. Vi berättar vad vi gör. Vi får veta vad 
klienten har för önskemål och målsättningar och varför man kommer. 

 
Att vara två inledningsvis har dessutom motiverats av säkerhetssynpunkt då man inte vet 
vilken person man kommer att möta i den första kontakten. 
Rådgivning innebär att svara på mejl som kommer in och det kan vara både från 
yrkesverksamma och andra personer. De svarar i telefonen och de har rådgivningssamtal per 
telefon eller vid personliga möten. När det gäller det förebyggande arbetet så arbetar KAST 
med målgruppen som har sexuell beroendeproblematik. Vidare har KAST kommit igång med 
att nå ut till ungdomar. Detta har skett tillsammans med FAST. Man har besökt skolor i 
samband med att de har temadagar om mänskliga rättigheter. Mestadels sker det 
förebyggande arbetet via utbildningen ”Sex, Nätet och Känslor” till yrkesverksamma som 
kan komma att möta målgruppen unga, mestadels lärare, skolkuratorer och fritidsledare.  
Sedan 2008 har det också blivit tydligt att problematisk konsumtion av pornografi via 
porrsurfning blivit en anledning för fler personer att vända sig till KAST för att få hjälp. Av 
de personer som kom på personliga möten på KAST under 2008 kom 75 procent på grund av 
att de fastnat i porrsurfning. Hälften av dessa hade även haft funderingar på att köpa sexuella 
tjänster av personer som säljer sex eller befarade att de skulle komma att göra detta om de inte 
fick hjälp. 
 
Sedan 2008 har även anhöriga haft möjlighet att vända sig till KAST, en dag i veckan är 
avsatt för detta ändamål. Under 2009 startade KAST en kurs för anhöriga som har behov av 
att prata om sin situation. ”När porrsurfningen har börjat hota-familjelivet, Vad gör du då?” 
Fem utbildningskvällar genomfördes för anhöriga till personer som porrsurfar, sexchattar, 
ringer telefonsexlinjer eller köper sexuella tjänster av andra slag. Träffarna har handlat om 
sexualitet, gränser, medberoende och verktyg för att handskas med olika situationer man kan 
hamna i som anhörig. Kursen har anordnats i Sociala Resursförvaltningens lokaler och 
tillsammans med KAST har också RFSU-gruppen i Malmö deltagit. Kursen har varit 
kostnadsfri. Ett 20-tal personer har genomgått kursen och kursen hålls varje termin. 
 

5.7.5 Metod 
 
Den metod som KAST använder i rådgivningssamtalen per telefon, mejl och personliga 
kontakter har ett tydligt lösningsfokuserat perspektiv. I arbetet med sexualitetsfrågan har den 
så kallade PLISSIT-modellen, en metodik i samtal om sexualitet med teman som permission 
– tillåtelse att tala om prostitution, limited information- begränsad information (särskilda 
frågeställningar), specific suggestions – särskilda förslag (t.ex. alternativa metoder till 
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samlag) och intensive therapy – fördjupad terapi (hjälp till särskild terapi), varit användbar 
(Bäckström, 2008). Modellen är uppbyggd i fyra steg där KAST arbete rör sig på tre av dessa. 
 
Man jobbar inte med långa behandlingskontrakt utan avslutar varje samtal med ”var det här 
till hjälp och vill du boka ny tid?” Man bokar för det mesta inte mer än en tid i taget och 
försöker alltid få till stånd ett avslutningssamtal. 
Vid behov av fördjupad terapi lämnar KAST vidare till adekvat instans exempelvis psykiatri 
eller sexualmottagning i Skåne. 
 

5.7.6 Erfarenheter av målgruppen 
 
Sedan starten av stöd- och rådgivningsverksamheten har målgruppen visat upp en komplexitet 
där var och en haft sina val och motiv för sina handlingar. I denna komplexitet har KAST 
utifrån erfarenheter från de hjälpsökande man mött kunna urskilja vissa gemensamma teman 
som har kommit upp i samtalen. Genomgående bär de hjälpsökande på en stor skamlig 
hemlighet. Det är oftast första gången de pratar om sina handlingar när de tar kontakt med 
KAST. Sexköp som en hemlighet kan vara såväl en drivkraft och en förklaring till fortsatt 
sexköpande, och att avslöja hemligheten och att prata om den öppnar alltså för förändringar.  
 
Ett problem för personer som köper sexuella tjänster är att köpet är förknippat med en skuld- 
och skamproblematik. Detta tar sig olika individuella uttryck hos målgruppen. Svårigheter 
med närhet och gränser har också visat sig hos en del av de hjälpsökande, både hos de som 
lever i en etablerad relation och de som lever i andra relationsformer eller de utan fast partner 
och gäller även för de som har en sexuell beroendeproblematik som till exempel 
tvångsmässigt porrsurfande.  
Erfarenheten visar också att målgruppen kan vara flyktig i sitt behov av hjälp. När de väl 
söker hjälp är det för att behovet är akut. Personer som vänder sig till KAST har ofta funderat 
på att ta kontakt under lång tid.  
Under 2010 har KAST varit mycket aktiva i att etablera och driva ett nordiskt KAST 
samarbete. De har kunnat stötta och delta i processen kring utformandet av det norska KAST 
och hoppas under 2011 att kunna göra det samma för Danmark. Ett nordiskt KAST samarbete 
har etablerats. Frågan om att ta ett ansvar för kunderna till sexarbetare, oavsett 
försäljningsform, är något som det finns starkt stöd för såväl nationellt som i övriga Norden. 
Att arbeta med efterfrågan har en positiv inverkan för att arbeta för det övergripande målet 
som är att minska prostitutionen. 
 

5.7.7 Statistik 
 
I maj 2008 startades en diskussionstråd på sexwork.net. 
http://www.sexwork.net/forum/showthread.php?t=61210. Där gavs en kortare information om 
KAST och hur de arbetar. Tråden lästes och under perioden 080505 – 081230 av 1557 och 27 
personer kommenterade den. Samma tråd lades ut på Flashback under forumtråden eskorter 
och prostitution, under perioden 080505-08123 och lästes av 1532 personer varav 15 personer 
lämnade kommentarer.  
Under december 2008 har KAST varit på gatan två kvällar. De har varit där i ungefär två 
timmar varje gång och under den tiden pratat med fem män. 
I intervjuerna 2009 uppger de att de har ca sju i stöd och rådgivningssamtal i två av dessa 
arbetar de tillsammans. Klienterna är alla män i ålder 19 till 50 år. De flesta är etniska 
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svenskar. Policyn är att de skall ha gemensamma första samtal. Det är inte klarlagt hur många 
kontakter som pågår via mejl, Chat, eller telefon. 
För ett års statistik 2009-2010 hänvisas till delrapport 4 i denna undersökning. 
 

5.8 Navet 
 

5.8.1 Mål och målgrupp 
 
Navets målgrupp är kvinnor med heroinmissbruk och prostitutionserfarenhet som vill 
förändra sin livssituation genom drogfrihet med hjälp av läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling. Navets upptagningsområde är kvinnor som är skrivna i Malmö. För att 
en kvinna ska vara aktuell för behandling på Navet ska hon vara över 20 år och ha prövat 
minst en tidigare behandling utan underhållsmedicinering. Det ställs även krav på att kvinnan 
har ett stabilt och drogfritt boende. 
Navets verksamhetsmål var att delta i kunskapsutveckling av insatser riktade mot missbruk 
och prostitution och att utveckla nya arbetssätt specifika och anpassade till Navets målgrupp. 
Navet skulle erbjuda kvinnorna motiverande samtal, stödsamtal och återfallsprevention 
kombinerat med evidensbaserad farmakologisk behandling (d.v.s. underhålls-behandling i 
form av metadon, Subutex eller Subuxone). När det gällde kvinnorna som var i behandling 
var målsättningen att minska perioder av destruktivitet i form av missbruk, prostitution, våld 
och kriminalitet. Navet skulle också fungera som kvinnornas förlängda arm i deras kontakter 
med socialtjänst, sjukvård och andra aktörer.  
 
De kvinnor som får behandling på Navet är en grupp kvinnor med ett komplext vårdbehov. 
Flertalet är födda och uppvuxna i dysfunktionella familjer där missbruk och kriminalitet har 
varit en del av vardagen. Inte sällan har kvinnorna flyttats mellan hemmet, flertalet 
familjehem och institutioner under uppväxten. Detta har inneburit ständigt avbrutna kontakter 
och relationer. Många berättar om övergrepp i och utanför hemmet under uppväxtåren. Flera 
av kvinnorna har varit utsatta för hot, våld och sexuella övergrepp i vuxen ålder. Kvinnorna 
har oftast en tidig debut i missbruk. Det är inte ovanligt att de redan i 11-12 års ålder börjat 
bruka alkohol, bensodiazepiner och cannabis, för att sedan i tidiga tonår börja injicera 
amfetamin och heroin.   
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