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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 4. Under projektets gång 
har projektplanen modifierats utifrån målgruppens förutsättningar och därmed delprojektets 
genomförbarhet. 
 
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp under ledning av Carl Göran Svedin, professor 
barn- och ungdomspsykiatri med särskild inriktning mot barnmisshandel och sexuella 
övergrepp vid Linköpings universitet. I projektgruppen har ingått: Linda Jonsson, socionom 
och doktorand vid 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. 
 
De svenska insatserna som görs för personer som säljer eller köper sexuella tjänster är 
jämförelsevis lite dokumenterade. Denna rapport är ett försök att dokumentera, dvs. registrera 
samtliga personer som handläggare på prostitutionsenheterna kommit i kontakt med under ett 
år i sin KAST verksamhet. Dokumentationen ska ge ett underlag som beskriver gruppernas 
arbete och de personer som enheterna under året kommit i kontakt med, vilken typ av kontakt 
som skapats under året och vilka insatser som personerna erhållit. 
 
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 kartläggningarna av ett års verksamhet vid de enheter som vänder sig till Köpare 
Av Sexuella Tjänster (KAST) var att få en enhetlig och samlad bild av hur många köpare som 
prostitutionsgrupperna kommer i kontakt med under ett år och att samtidigt göra en 
grundläggande kartläggning av prostitutionsenheternas arbete utifrån antalet kontakter som 
tas under en viss tid, kontakternas karaktär och vad dessa leder till för klienten. 
 
Specifika frågeställningar som valts att belysas:  
 

- Hur många personer arbetar KAST-grupperna med under ett år? 
- Hur fördelar sig de olika insatser som görs? 
- Hur blir man aktuell för behandling? 
- Hur många av dem inleder en samtals-/psykoterapeutisk behandling? 

 
Metod. En beskrivning av prostitutionsgruppernas målgrupper har möjliggjorts genom att 
varje handläggare på ett likartat sätt vid varje grupp (Göteborg, Malmö och Stockholm) som 
vänder sig till Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) upprättat ett anonymt rapportblad på 
varje person de mött i sitt arbete under tidperioden 1/10 2009 – 30/9 2010, i texten kallad 
utredningsåret. De har sedan på rapportbladet registrerat varje kontakt/insats som de under 
perioden haft med denna person.  
 
Resultat: KAST-enheterna hade under rapportåret kontakt med 209 unika personer som 
antingen var köpare av sexuella tjänster (54 %) eller personer med ett problematiskt sexuellt 
beteende/sexmissbruk (42 %). Av de 209 personerna var 173 (83 %) nya under året och 199 
var män varav två minderåriga. Trettiosex av de 209 personerna (17 %) var kända före den 1 
oktober 2009 medan 173 (83 %) kom som nya under utredningsåret. 
 
Av de totala insatserna riktade mot köpare av sexuella tjänster och personer med sexmissbruk 
gjordes 1391 insatser motsvarande 6,7 insatser per person under året. Dessa fördelade sig på 
105 personer (50 % av samtliga) vars kontakt slutligen rubricerades som kontaktförsök dessa 
hade sammanlagt 153 kontakter (1,5 insatser per person) motsvarande 11 procent av samtliga 
kontakter. Sjutton personers kontakter rubricerades som råd och stöd (8 % av samtliga) dessa 
hade sammanlagt 101 kontakter (4,8 kontakter per person) motsvarande 7,2 procent av 
samtliga kontakter. Fyrtiosex personers kontakter (22 % av samtliga) rubricerades som 
samtalskontakt och dessa hade 299 kontakter (6,9 insatser per person) motsvarande 21,5 
procent av samtliga kontakter. Fyrtioen personer (20 % av samtliga) rubricerades som 
behandling och dessa hade i sin tur 838 kontakter (20,4 insatser per person) motsvarande 60 
procent av samtliga kontakter. De 41 behandlingsärendena kom till stor utsträckning direkt till 
behandling (54 %) eller via introduktionssamtal (41 %). 
 
Rekommendationer. Med utgångspunkt i resultaten från denna delstudie vill vi lyfta följande 
frågor av betydelse för det framtida arbetet med att förebygga och reducera köpandet av 
sexuella tjänster. 
 

 Att det är en specialiserad och mångfacetterad verksamhet där delar som 
uppsökande verksamhet, råd och stöds och behandling har betydelse för att nå 
målgruppen. 
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 Att verksamheterna i verksamhetsplanerna riktar sig till alla som köper 
sexuella tjänster men att KAST i huvudsak har kontakt med vuxna män och få 
minderåriga och få kvinnor. 

 Att de individinriktade insatserna i form av behandling och samtalsterapi 
kommer 20 procent av ett års besökande personer tillgodo inom KAST och att 
dessa konsumerade 60 procent av samtliga insatser. 

 Att de som kommer till behandling och samtalsterapi oftast redan från början 
kommer för detta direkt eller via bedömningssamtal och introduktionssamtal. 

 Att det inte finns någon liknande verksamhet som riktar sig till minderåriga i 
samma situation. 

 Att specialiserad verksamhet mot personer som köper sexuella tjänster bara 
finns i de tre storstäderna. Att liknande verksamheter borde finnas på andra 
orter eller att de verksamheter som finns idag får möjlighet att arbeta 
kunskapscentrariktad mot andra kommuner och därmed ges möjlighet att ta 
emot personer får råd och stöd och behandling även från andra delar i landet. 
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2. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
De tre svenska prostitutionsenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö har uppdraget att 
minska prostitutionen samt erbjuda stöd och hjälp både till dem som köper och de som säljer 
sexuella tjänster. Samtidigt är de svenska insatserna som görs för personer som säljer eller 
köper sexuella tjänster jämförelsevis lite dokumenterade. Det finns däremot en riklig 
dokumentation av ”smala” skadereducerande insatser i andra länder (IMS Socialstyrelsen, 
2008). Tidigare försök till kartläggningar av gatuprostitutionen har oftast baserats på 
uppskattningar gjorda av respektive prostitutionsgrupp utifrån hur många prostituerade som 
funnits ute per kväll (SOU 2010:49). 
 
Nämnduppdraget för samtliga grupper är att minska efterfrågan vad gäller sexhandel genom 
att erbjuda köpare av sexuella tjänster råd, stöd och samtalsbehandling i syfte att minska 
prostitutionen. I uppdraget ingår också att erbjuda personer med ett tvångsmässigt sexuellt 
beteende hjälp och stöd, som en förebyggande åtgärd för att förhindra sexköp. Alla tre 
grupperna tar emot anhöriga för råd och stöd, krissamtal och samtalsbehandling. Detta arbete 
är mest utvecklat i Malmö där handläggarna också erbjuder anhöriga gruppsamtal. I 
Stockholm arbetar KAST också med uppsökande på gatan och ibland görs detta i nära 
samarbete med polisens uppsökande prostitutionsgrupp. 
 
Huvudsyftet med denna rapport har dels varit att få en enhetlig och samlad bild av hur många 
köpare och av sexuella tjänster som prostitutionsgrupperna kommer i kontakt med under ett år 
dels att göra en grundläggande kartläggning av prostitutionsenheternas arbete utifrån antalet 
kontakter som tas under en viss tid, kontakternas karaktär och vad dessa leder till för klienten. 
En beskrivning av prostitutionsgruppernas målgrupper har möjliggjorts genom att varje 
handläggare på ett likartat sätt vid varje grupp som vänder sig till Köpare Av Sexuella 
Tjänster (KAST) upprättat ett anonymt rapportblad på varje person de mött i sitt arbete under 
tidperioden 1/10 2009 – 30/9 2010, i texten kallad utredningsåret. De har sedan på 
rapportbladet registrerat varje kontakt/insats som de under perioden haft med denna person.  
 
Specifika frågeställningar varit att belysa:  
 

- Hur många personer arbetar KAST-grupperna med under ett år? 
- Hur fördelar sig de olika insatser som görs? 
- Hur blir man aktuell för behandling? 
- Hur många av dem inleder en samtals-/psykoterapeutisk behandling? 

 

2.1 Rapportblad 
 
Forskargruppen beslutade att rapportbladen skulle vara kortfattade för att inte onödigt öka 
arbetsbelastningen för prostitutionsenheternas personal därmed öka sannolikheten att få de 
viktigaste parametrarna korrekt nedtecknade. Instruktionen till grupperna var enkel och 
tanken har varit att arbetet skulle dokumenteras strukturerat och på samma sätt vid de tre 
prostitutionsenheterna. 
  
De variabler som använts vid registreringen i rapportbladen för KAST var kön, ålder, tidigare 
känd, anhörig, nationalitet, hemmavarande barn, boende, försörjning, erfarenhet av att köpa 
sexuella tjänster, missbruk, datum för första kontakt, vem som initierade kontakten, anledning 
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till att kontakten initierades, och typ av kontakt/kontakter. Alla kringkontakter som 
handläggarna har haft med socialtjänst, rättsvårdande myndigheter mm har också registrerats. 
Samtliga kontakter och insatser har för varje individ räknats samman.  En bedömning har 
gjorts om vilken typ av kontakt som förekommit mellan handläggaren och personen. Av 
rapportbladen framgår också det datum när personen hade sin första kontakt med 
prostitutionsenheten, var kontakten initierades, en beskrivning av kontakten och hur kontakten 
har utvecklats. Sista kontaktdatum under utredningsåret är registrerat i rapportbladet antingen 
som det datum då kontakten avslutades eller den 30/9 2010 om kontakten fortfarande var 
pågående eller om något slutdatum inte är registrerat. 
 
Anonymitet är viktigt för att nå personer med erfarenhet av att köpa sexuella tjänster.  
Handläggarna för därför minnesanteckningar men inga journaler. Ett undantag var 
Spiralprojektet inom Prostitutionsenheten i Stockholm som för journaler när det gäller den 
medicinska delen dvs. provtagning, läkarundersökningar och andra medicinska kontakter. 
Den 1 januari 2010 infördes journalskrivning också för de personer som gick i behandling 
inom FAST och KAST programmen i Stockholm.  
 
Samtliga som arbetar med klienter har fört rapportblad och antalet rapportblad per 
prostitutionsgrupp var beroende av antalet anställda under perioden. Som framgår av 
kartläggningen (delrapport 2) har det varit en hel del förändringar i personalsituationen under 
den tid som uppföljningen av prostitutionsgruppernas arbete pågått. Det har lett fram till 
omprioriteringar som också påverkat antalet personer grupperna kommit i kontakt med. 
 
Kännedomen om varje individs enskilda bakgrund och omständigheter baseras på 
prostitutionsgruppernas information. Denna varierade beroende på vilken typ av kontakt 
handläggarna hade haft med personen, vilken bakgrundsinformation som utifrån kontakten 
och situationen var möjlig att får fram, och vad man valt att dokumentera. Det innebar att för 
vissa variabler var det ett relativt stort bortfall d.v.s. handläggaren har inte kunnat lämna 
information om variabeln eller man har noterat vet ej/okänt. I alla dessa fall har Information 
saknas registrerats vid tolkningen av rapportbladen. Det är i det här avseendet viktigt att 
påpeka att de är den enskilde handläggarens bedömning och uppgifter som 
informationsbladen baseras på och därmed tillförlitligheten i registrerade data. Framför allt i 
kontakterna som enbart varit kortvariga och ett fåtal gånger kan skapa osäkerhet om 
informationens tillförlitlighet varför information om vissa data som t.ex. missbruk och 
utländsk härkomst saknas i relativt många rapportblad (nationalitet 36 %, ålder 17 %, 
försörjning 56 %). 
 
I texten är den som arbetar på prostitutionsgruppen benämnd som handläggare. Handläggaren 
är den som har kontakten med den registrerade personen oavsett vilken typ av arbete som 
vederbörande har ansvar för inom prostitutionsgruppen och handläggaren är den som 
registrerat i rapportbladet. Den person (klient) som är beskriven/registrerad i rapportbladet är 
benämnd som personen och köpare av sexuella tjänster/problematiskt sexuellt beteende. I 
redovisningen av vissa variabler är materialet uppdelat i kön d.v.s. man, pojke och kvinna.  
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3. REDOVISNING 
 

3.1 Antal rapportblad och personalsituation  
 
Totalt inkom 271 rapportblad från KAST-enheterna. Av dessa sorterades 22 bort för att de låg 
utanför tidsperioden eller var dubbletter. Ytterligare 40 personblad (16 %) togs bort, och 
redovisas separat under egen rubrik i slutet på rapporten, då de var registrerade som anhörig 
till en person som köpt sexuella tjänster eller hade ett problematiskt sexuellt beteende. 
Majoriteten av dessa var från Malmö som har en särskild verksamhet för anhöriga till 
sexköpare/sexmissbrukare. Efter denna utsortering kvarstod 209 unika personer vilket var 
samtliga köpare av sexuella tjänster eller personer med ett problematiskt sexuellt beteende 
som handläggarna haft kontakt med under tiden 1/10 2009 – 31/9 2010. Trettiosex (17 %) av 
dessa var tidigare kända före den 1 oktober 2009 medan 173 (83 %) kom som nya under 
utredningsåret.  
 
Det är värt att nämna att enheterna inte har någon skyldighet att anmäla brott mot 
prostitutionslagen då straffsatsen under rapportåret var maximalt 6 månaders fängelse 
(numera 1 års fängelse) vilket understiger tiden för de brott där minimistraffet är 1 års 
fängelse och där tystnadsplikten är möjlig att bryta. 
 
Av de 209 rapportbladen kom 116 från KAST Stockholm, 36 från KAST Göteborg och 57 
från KAST Malmö. I åtta rapportblad från Malmö har mannen gått i samtal med sin partner. I 
dessa blad är endast mannen registrerad, eftersom det är sexköparen/sexmissbrukaren som är i 
fokus i denna rapportering.  
 
Vad som registrerats skiljer sig mellan grupperna beroende på KAST enheternas arbetsmetod 
och vad man dokumenterat. Samtliga KAST enheter ger personen som söker sig dit möjlighet 
att vara anonym. Personella resurser och kärnverksamhet skiljer sig också mellan KAST 
enheterna.  
 
På KAST Stockholm arbetade tre personer, två med det uppsökande arbetet och en med 
samtalsbehandling under utredningsåret. En person arbetar med behandlingssamtal och hon är 
socionom med steg-1 utbildning med psykodynamisk inriktning. Av de som arbetar med den 
uppsökande verksamheten är en socionom. Man erbjöd rådgivning och samtalsbehandling. 
Genom beviljade projektmedel har ett uppsökande arbete riktat till personer som köper sex i 
gatumiljö möjliggjorts. Samarbetet med polisen har inneburit att KASTs uppsökare redan vid 
polisens tillslag och vid förhör på polishuset kunnat informera om verksamheten och erbjuda 
samtal. 
 
I KAST Göteborg arbetade under utredningsåret en person anställd på KAST-enheten som är 
utbildad fritidspedagog och familjeterapeut med steg 1 kompetens. Individuell 
samtalsbehandling erbjöds och i de fall som så önskade erbjöds samtal med paret. När behov 
fanns kunde partnern ensam erbjudas samtal. Detta skedde i början av kontakten då 
huvudpersonen, personen med problemet, inte kände sig tillräckligt motiverad. Sedan 2010 
kostar ett samtal på KAST i Göteborg 200 kronor/individ och 300 kronor/par. Det finns 
möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Göteborg bedrev ingen uppsökande verksamhet när 
det gäller KAST. KAST i Göteborg har under många år utvecklat en metod för arbete med 
köpare av sexuella tjänster och personer med destruktiv sexualitet, v.g. se delrapport 6.  
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På KAST i Malmö arbetade två socialsekreterare under utredningsåret. Den ena är socionom 
och den andra är utbildad marknadsförare inom media och informationsteknik. Man erbjöd 
rådgivning och stöd via mail, telefon och personliga möten, ibland var även hänvisning till 
andra samhällsinstanser en del i det rådgivande arbetet.  De arbetar också förändrande d.v.s. 
att vara en hjälp i personens förändringsprocess. KAST Malmö har satsat på att arbeta med 
anhöriga till personer som har ett destruktivt sexuellt beteende. Detta arbete inkluderar 
anhörigträffar och individuella samtal.  KAST i Malmö använder en lösningsfokuserad 
samtalsmetodik i så väl enskilda förändringssamtal som andra insatser. Handläggarna 
beskriver sitt arbete som rådgivande, stödjande och förändrande.  
	

3.2 Den första kontakten 
 

3.2.1 Vem initierar Kontakten 
 
I de 209 rapportbladen fanns i 191 (91 %, bortfall 9 %) registrerat vem som initierat 
kontakten. Personen själv hade initierat kontakten i 83 fall motsvarande 40 procent av alla 
rapportblad, tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1. Vem initierade kontakten med KAST 

Vem initierade 
kontakten 

Göteborg Malmö Stockholm Totalt 

Klienten  31 86 % 30 53 % 22 19 % 83 40 %
Handläggare KAST 0 0 % 0 0 % 46 40 % 46 22 %
Förmedlad kontakt  
     Polis 1 3 % 0 0 % 45 39 % 46 22 %
     Anhöriga 1 3 % 10 18 % 0 0 % 11 5 %
     Annat 3 8 % 1 2 % 1 1 % 5 2 %
Information saknas 0 0 % 16 28 % 2 2 % 18 9 %

 36  57  116  209  
 
 
Arbetssätt och arbetsmetoder vid enheterna återspeglas i vem som initierat kontakten. 
Stockholm var under utredningsåret den enda KAST enhet som arbetade med uppsökande 
verksamhet i gatumiljön. Handläggarna i Stockholm som arbetade uppsökande träffade 91 
personer motsvarande 78 procent av KAST Stockholms rapportblad i det egna uppsökande 
arbetet och när de samarbetade med polisens prostitutionsgrupp vid tillslag. I 40 procent av 
det totala antalet rapportbladen hade personen själv initierat kontakten och i Göteborg var 
detta det vanligaste sättet (86 %), tabell 4.1. De flesta hade hittat fram till KAST via 
hemsidor, via tidningsartiklar och några via rekommendationer från hälso- och sjukvård och 
familjerådgivning. Även i Malmö initierade de flesta personerna själva kontakten med KAST. 
 

3.2.2 Anledning till att kontakten initierade 

 
I Malmö och Göteborg registrerades anledning till kontakt som sexmissbruk i nästan samtliga 
rapportblad. I Stockholm registrerades sexköp/köp av sexuella tjänster i de flesta 
rapportbladen, tabell 4.2. 
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Tabell 4.2. Anledning till kontakten 

Anledning till 
kontakten 

Göteborg Malmö Stockholm Totalt 

Sexköp 8 22 % 1 2 % 103 89 % 112 54 %
Sexmissbruk 28 78 % 56 98 % 3 3 % 87 42 %
Annat 0 0 % 0 0 % 2 3 % 2 1 %
Information 
saknas 0 0 % 0 0 % 8 7 % 8 4 %
 36  57  116  209  

 
 
De registrerade sexköpen som är i majoritet i Stockholm hade som tidigare sagts i de flesta 
fall uppmärksammats på gatan och då framför allt på prostitutionsgatan i Stockholm. I Malmö 
och Göteborg där majoriteten av personerna själva tagit kontakt hade de uppgett 
sexmissbruk/problematiskt sexuellt beteende i någon form som anledning till kontakten. De 
olika formerna av sexuellt missbruk kunde röra sig om porrsurfande, sexchat, sexmissbruk i 
relationer eller besök på sexklubbar. Om det förekommit sexköp så kan detta avslöjas när 
kontakten pågått en tid. 
 
Handläggarna i Malmö beskrev sin målgrupp:  
 

Den stora delen av besöken sker hos KAST, vi kallar dem målgrupp 1 
(personer som själva har problemet) kommer till oss eftersom deras 
sexuella beteende ställer till bekymmer för dem och får konsekvenser eller 
kan få konsekvenser i relationer, arbetsliv och övrigt liv. Vi kallade dem inte 
för sexmissbrukare men deras beteende skiljer sig inte åt från gruppen som 
själva kallar sig sexmissbrukare. 
Flera av klienterna i denna målgrupp har haft sexuella beteendemönster 
som medfört oerhört destruktiva konsekvenser. De har svarat mot flertalet 
känsloyttringar med att ’sexualisera’ detta, alltså är personen nedstämd 
använder personen sexuella beteenden för att dämpa känslan av ledsenhet. 
Detta skiljer sig åt från att ha en sexuell lust som drivkraft för sexuella 
aktiviteter. Avsaknad av sexuell lust är ofta ett stort problem, man gör 
sexuella handlingar men är snarare driven av ett ”begär” eller behov än att 
det är luststyrt. Många upplever det som om de fastnar i en nedåtgående 
spiral där de mår dåligt och enda sättet att må bättre är att göra något 
sexuellt, kan vara ringa betalsexlinje, köpa sex, porrsurfa, onanera, ha 
otrohetsaffärer, lägga ut bilder på sig själv på diverse sexkontaktsidor (t.ex. 
Knullkontakten), men att dessa handlingar får dem att för stunden känna 
lindring men i längden gör att de mår ännu sämre. I detta beteendemönster 
blir ett slags gränsöverskridande beteende ofta ett återkommande tema som 
vi arbetar med i samtalen. För flertalet accelereras de sexuella beteendena 
till att gå över fler och fler av de egna gränserna man har för sig, sin person 
och sina handlingar. Det ger alltså en större ’kick’ att göra en sexuell 
handling som går emot de egna gränserna. Detta leder ofta till ännu sämre 
mående och som en klient uttryckte det:  
När jag kom till er kände jag bara, nu klarar jag inte mer, jag ville inte 
leva. Men jag är glad att jag inte tog den tanken till handling och jag är 
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glad över att jag inte är där längre(Man 25, efter 1 års regelbundna 
samtal). 
 
Så i skedet när vi påbörjar samtal är det inte alltid säkert att personen själv 
är helt klar över vad han/hon gjort. Det kan ta upp till sex månader i samtal 
innan man avslöjar alla detaljer eller berättar om sexköp. 

 
Två personblad är kategoriserade som annat. Dessa handlar om krissamtal pga. av 
polisärende, frågor om lagen och hänvisning från annan myndighet. 
 

3.3 Beskrivning av personerna 
 

3.3.1 Kön 
 
Personernas kön var noterat i samtliga rapportblad majoriteten var män (n=199, 95 %), knappt 
fem procent var kvinnor, tabell 4.3. För ingen av kvinnorna var sexköp registrerat 
anledningen till kontakten var för samtliga kvinnor sexmissbruk. För 110/197 (57 %) män var 
sexköp registrerat som anledning till kontakt. Viktigt att observera att anledningen inte alltid 
är samma sak som ett genomfört sexköp. Många av männen har uppsökarna mött på 
prostitutionsgatan och många av de männen de möter uttalar sig inte om huruvida de köpt sex 
eller ej, se vidare under rubrik erfarenhet av sexköp. De två minderåriga (pojkarna), under 18 
år, var köpare av sexuella tjänster.  
 
Tabell 4.3. Kön bland köpare av sexuella tjänster/problematiskt sexuellt beteende 

Könsfördelning Stockholm Göteborg Malmö Totalt 

Kvinna 0 7 3      10       5% 
Man 116 29 54    199      95% 
 116 36 57    209 

 

 

3.3.2 Ålder 
 
Åldern var registrerad i 174 (83 5, bortfall 17 %) rapportbladen. Personernas ålder varierade 
mellan 17 och 75 år, tabell 4.4. Medelåldern för det totala antalet 
sexköparna/sexmissbrukarna var 39,7 år och medianåldern 40 vilket kan jämföras med 
säljarnas medelålder som var yngre (medelålder 32, medianålder 30 år), v.g. se delrapport 3. 
Medelåldern i respektive prostitutionsgrupp var för Göteborg 38,7 och Malmö 35 år och 
Stockholm 42,5 år.  
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Tabell 4.4. Åldersfördelning bland köpare av sexuella tjänster/problematiskt sexuellt beteende 

Ålder Göteborg Malmö Stockholm Totalt 
under 18 år 0 0 % 0 0 % 2 2 % 2 1 %

18 - 25 1 3 % 10 18 % 6 5 % 17 8 %
26 - 30 7 19 % 12 21 % 10 9 % 29 14 %
31 - 35 7 19 % 6 11 % 13 11 % 26 12 %
36 - 40 10 28 % 8 14 % 14 12 % 32 15 %
41 - 45 4 11 % 2 34 % 14 12 % 20      10 %
46 - 50 3 8 % 6 11 % 15 13 % 24 12 %

över 50 år 4 11 % 2 4 % 18 16 % 24 12 %

 Inform. saknas 0 0 % 11 19 % 24 21 % 35      17 %

 36 57 116  209 
 

3.3.3 Nationalitet 
 
Nationalitet var registrerat i 133 rapportblad (64 %, bortfall 36 %), och av dessa var 122 
svenskar. Information saknades i 76 rapportblad. I elva rapportblad var utländsk nationalitet 
registrerad.  
 

3.3.4 Hemmavarande barn  
 
I totalt 13 rapportblad registrerades att köpare av sexuella tjänster/problematiskt sexuellt 
beteende har eller hade haft hemmavarande barn. Tio av dessa var registrerade som köpare av 
sexuella tjänster. Det är troligtvis en underrapportering om barn finns i familjen eller i 
rapportbladen då man sannolikt inte haft kunskap eller ställt frågan. I till exempel KAST 
Göteborgs årsrapport för 2010 och verksamhetsplan för 2011 redovisas att drygt hälften av 
KASTs klienter under 2010 var förälder och att 39 barn var direkt berörda.  
 

3.3.5 Försörjning  
 
I 92 rapportblad där personen var registrerad som köpare av sexuella tjänster/problematiskt 
sexuellt beteende var 65 i arbete (de flesta i heltidsarbete) motsvarande 31 procent medan 4 
procent var arbetslösa, tabell 3.5. Att märka är att information saknades i 56 procent av 
rapportbladen.  
 
  



 13

Tabell 3.5.  Personernas försörjning 

Försörjning Göteborg Malmö Stockholm Totalt 

Arbete 20 56 % 30 53 % 15 13 % 65 31 %
Arbetslös 6 17 % 0 0 % 2 2 % 8 4 %
Studerar 3 8 % 1 2 % 3 3 % 7 3 %
Pensionär 1 3 % 0 0 % 5 4 % 6 3 %
Annat 3 8 % 1 2 % 2 2 % 6 3 %
Information saknas 3 8 % 25 44 % 89 77 % 117 56 %
 36  57  116  209  
 
 
I Malmö och Göteborg hade över hälften av sexköparna/sexmissbrukarna arbete medan det i 
Stockholm var registrerat arbete i endast 13 procent av rapportbladen. Stockholm hade å 
andra sidan den högst andel personer där information om försörjning saknades. 
 

3.3.6 Erfarenhet av att köpa sex 
 
I 40 procent av rapportbladen var erfarenhet av att köpa sex registrerat av handläggaren som 
ja och i 24 procent som sexmissbruk/problematiskt sexuellt beteende. Information saknas i de 
övriga. De allra flesta köparna av sexuella tjänster var män som registrerats i Stockholm  
(81 %) och som handläggarna mött i det uppsökande arbetet på gatan.  
	

3.4 Kontakterna 
 

3.4.1 Typ av första kontakt 
 
Första kontakt var registrerad i samtliga rapportblad. Handläggarna hade beskrivit den som: 
 

 Kontaktförsök, vilket innebar att handläggaren tagit initiativet till kontakt. En 
första kontakt där handläggaren presenterat sig och gett information om 
prostitutionsgruppens verksamhet och om vad verksamheten kan erbjuda för 
tjänster. Vid kontaktförsöken kan handläggaren också lämna ut visitkort, 
informationsbroschyrer mm. 
 

 Rådgivning eller råd och stöd, via mail, telefon eller personliga möten. Detta 
arbete kan vara en ingång till behandling och ett förändringssamtal. I det 
rådgivande arbetet ligger också att hänvisa och vara en hjälp i kontakten med 
andra myndigheter och organisationer. 

 
 

 Samtal, i många rapportblad var ”första kontakt” beskriven som samtal eller i 
några som krissamtal. Detta gällde framför allt KAST Malmö som registrerade 
samtal som första kontakt i en tredjedel av rapportbladen. Samtalet beskrevs av 
KAST Malmö utifrån den lösningsfokuserade metod de arbetar med, se delrapport 
6. Metoden innebär att de av personen, med ett specifikt problem, får uppdrag att 
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vara en del av förändringsprocessen. Det görs inget kontrakt i förväg och det är 
personen som efter varje samtal tar ställning till om kontakten skall fortsätta.  

 Behandling, innebar att personen under utredningsåret påbörjat någon form av 
samtalsbehandling med syfte att förbättra och förändra personens livssituation som 
skall ge möjlighet till ett förbättrat mående fysiskt och psykiskt. Rapportblad 
registrerade som behandlingsärenden vid första kontakt fanns i Stockholm och 
Göteborg. 
 

Den inledande kontakten som handläggaren beskrev speglar också det sätt de arbetar på. 
 
FAST Göteborg som arbetar med en strukturerad samtalsbehandling, med ett tydligt kontrakt 
och med uppföljning av behandlingskontakten. I Göteborg blev 64 procent av alla första 
kontakter kategoriserats som introduktionssamtal, tabell 3.6. 
  
Tabell 3.6. Typ av första kontakt 

Första kontakt Göteborg Malmö Stockholm Totalt 
Kontaktförsök 1 3 % 9 16 % 100 86 % 110 53 %
Rådgivning 0 0 % 27 47 % 0 0 % 27 13 %
Samtal 0 0 % 20 35 % 6 5 % 26 12 %
Introduktions-
samtal 23 64 % 1 2 % 0 0 % 24 12 %
Behandling 12 33 % 0 0 % 10 9 % 22 11 %
 36  90  116  209  

 
 
KAST i Stockholm hade 86 procent av rapportbladen kategoriserats som kontaktförsök och 
detta rör huvudsakligen personer som handläggarna mött i det uppsökande arbetet på gatan 
och ibland i samarbete med polis. I Malmö har 16 procent av rapportbladen kategoriserats 
som kontaktförsök. Handläggaren mailar eller personen tar kontakt för eventuell vidare 
kontakt. 
 
Fyrtiosju procent av alla KAST Malmös ”första kontakt” var kategoriserade som rådgivning. I 
mer än 50 procent av dessa rapportblad var det personen själv som tog kontakten. 
Rådgivningen hade i de allra flesta fall skett via mail och telefon. I några rapportblad hade 
handläggarna registrerat rådgivning 45 min. Samtliga med rådgivning registrerade rapportblad 
var från Malmö. 
 
Tolv procent av alla första kontakter var registrerade som samtal majoriteten av dessa kom 
från Malmö. I Stockholm är samtal registrerat med de flesta personer som handläggaren möter 
i samband med polisinsats. 
 
KAST i Göteborg och Stockholm hade när utredningsåret började tolv respektive tio personer 
i pågående behandling, vid pågående behandling har dessa registrerats som behandling vid 
första kontakten. 
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3.4.2 Totala antalet kontakter (insatser) 

 
Varje registrerad kontakt innebar en insats som handläggaren gjort i det kontaktsökande, 
behandlande och rådgivande arbetet eller som handläggaren ansåg sig vara tvungen att göra 
p.g.a. av personens utsatthet eller ålder. Tvingande insatser var t.ex. att göra anmälan till 
socialtjänsten när det gällde unga personer som köpte sex, vilket skedde med de två pojkarna i 
rapporten. Det totala antalet insatser för varje individ vid utredningsårets slut har räknats 
samman.  
 
Varje beskriven kontakt räknades som en insats. Om det var råd och stöd kontakt, 
samtalskontakt eller behandlingskontakt som löpte under lång tid så räknades varje samtal, 
möte, kontakt med annan som en insats. Bland rapportbladen fanns behandlingsärenden som 
varit pågående under hela utredningsåret.  I dessa hade handläggaren i många ärenden 
registrerat samtal 1 g/veckan eller 2 ggr/vecka osv. Antalet arbetsveckor under ett år var 
beräknade till 44. Om en person gått i samtalsbehandling en gång per vecka under hela 
utredningsåret så var det totala antal insatser 44. Det totala antalet insatser gjorda av KAST 
enheterna under utredningsåret var 1 391, tabell 4.7. 
 
Tabell 4.7. Totala antalet insatser under året 

 Antal Procent Medelvärde Spridning 
Göteborg 655 47 % 18,2 1 - 45 
Malmö 359 26 % 6,3 1 - 37 
Stockholm 377 27 % 3,3 1 - 44 
Totalt  1391  6,7  

 
 
Handläggare i Göteborg hade totalt genomfört 655 insatser i Malmö hade genomförts 359 
insatser och i Stockholm totalt 377 insatser, tabell 4.7. Antalet personer och antalet insatser 
under året står givetvis i relation till personalbemanningen under året på respektive KAST 
enhet men även beroende på vilken kontakt handläggaren haft med personen. Samarbete med 
andra myndigheter och organisationer i samband med KAST handläggarens kontakt med 
personen skiljer sig stor jämfört med den kontakt som förekommer i arbetet med personer 
som säljer sex. I endast fyra rapportblad med sammanlagt 5 insatser hade det registrerats 
kontakt med annan myndighet eller organisation. Detta kan peka mot att de som köper sex/ 
har problematisk sexuell problematik har en annan social situation än de som säljer sex.  
 
I majoriteten av rapportbladen kunde man utläsa att kontakten bara bestod av korta kontakter 
med en till två insatser. Korta kontakter var oftast registrerade i Stockholm (82 procent), 
jämfört med alla kontakter, till skillnad från Göteborg med (11 procent). Skillnaden förklaras 
närmast av att Göteborg under året inte bedrev något uppsökande arbete i gatumiljön, se även 
tabell 4.8. Detta innebar å andra sidan att Göteborg hade betydligt mer frekventa (och längre) 
insatser där 61 procent hade mer än tio insatser registrerade.  
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Tabell 4.8. Totala antalet insatser per person 

 
 

3.4.3 Bedömning av vilken typ av insats som förekommit när utredningsåret var 
avslutat. 

 
Vid utredningsårets slut har alla kontakter bedömts utifrån vilken kontakt handläggaren haft 
med personen över tid. Det innebär att en genomförd insats som bedömts som ett 
kontaktförsök under utredningsårets början kan under årets gång omdefinieras beroende på de 
fortsatta insatser som gjorts. De beskrivna insatserna i varje rapportblad sorterades vid 
slutbedömningen in i följande kategorier; kontaktförsök, samtalskontakt, behandling och 
rådgivning, tabell 4.9. Beskrivning av kontaktförsök, råd och stöd/rådgivning, samtalskontakt 
och behandling stämmer väl med beskrivning angående FAST, se delrapport 3. Rådgivning 
innefattar också råd och stöd. KAST enheterna registrerar ibland rådgivning och ibland råd 
och stöd. Det har inte framgått att det förekommer skillnad i de beskrivna insatserna beroende 
av om det beskrivs som rådgivning eller råd och stöd. I texten nedan används därför enbart 
rådgivning.  
 
Tabell 4.9. Bedömning av typ av insats efter årets slut 

Slutbedömning Göteborg Malmö Stockholm Totalt 
Kontaktförsök 3 8 % 2 4 % 100 86 % 105 50 %
Samtalskontakt 3 8 % 43 75 % 0 0 % 46 22 %
Behandling 29 81 % 0 0 % 12 10 % 41 20 %
Rådgivning 1 3 % 12 21 % 4 3 % 17 8 %
 36  57  116  209  
 
 
Vid utredningsårets slut kom hälften av personbladen att kategoriseras som kontaktförsök där 
majoriteten kom från Stockholm. Behandling och samtalskontakt utgjorde tillsammans drygt 
42 procent. Samtalskontakt var vanligaste insatsen i Malmö medan behandling som insats 
vanligast i Göteborg. Övriga var registrerade som rådgivning. 
 

3.4.4 Process – från första halvåret till årets slut 
 
För att se hur flödet ser ut under utredningsåret beskrivs de nya kontakter som kom till 
enheterna under de sex första månaderna (1/10 2009 – 31/3 2010) och hur de skattades vid 
utredningsårets slut (31/9 2010).  Anledningen att vi valt en längre undersökningsperiod för 
KAST jämfört med FAST var att få fram tillräckligt antal personer. Totalt kom 71 personer 

Antal insatser Göteborg Malmö Stockholm Totalt 
1-2 kontakter 4 11 % 18 32 % 95 82 % 117 56 %
3- 5 kontakter 5 14 % 20 35 % 4 3 % 29 14 %

6 -10 kontakter 5 14 % 10 18 % 8 7 % 23 11 %
11-20 kontakter 9 25 % 6 11 % 6 5 % 21 10 %
21-30 kontakter 5 14 % 2 4 % 1 1 % 8 4 %

mer än 30 kontakter 8  22 % 1 2 % 2 2 % 11 5 %
 36  57  116  209  
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som nya kontakter under första halvåret. Fyrtiofyra bedömdes som kontaktförsök, 11 som 
introduktionssamtal, 11 som samtal samt fem som råd och stöd.  
 
Av samtliga 44 kontaktförsök under första halvåret kom 39 stycken att fortfarande rubriceras 
som kontaktförsök vid årets slut medan fyra kontakter rubricerades som samtalskontakt och 
en kontakt som råd och stöd, figur 4.1. Av de 44 nya kontakterna kom 39 från Stockholm och 
fem från Malmö. För 18 av personerna i Stockholm hade kontakten skapats genom att 
personerna kontaktats av handläggaren i samband med uppsökande arbete på gatan. 
Anledning till kontakten var köp av sexuella tjänster. 
 
Figur 4.1. Kontakter vid årets slut som var rubricerade som kontaktförsök vid första kontakten 
under första halvåret. 

 
 
 
Sjutton personer hade kontaktats genom att handläggaren medverkat i polisinsats på gatan 
eller i samband med förhör. Fyra personer i Stockholm var köpare av sexuella tjänster som 
sökt kontakt för frågor om sexköp, om lagen och om hur man slutar. I 35 av Stockholms 
rapportblad var endast en kontakt registrerad. 
 
Av Malmös fem rapportblad som vid första kontakten rubricerats som kontaktförsök hade 
samtliga själva tagit kontakt via mail eller telefon. De hade bokat tid för samtal och vid 
slutbedömningen vid årets slut hade fyra av fem kontakter som bedömts som samtalskontakt 
medan en personinte kom på bokad tid och rubricerades som råd och stöd. 
 
Av de 11 som rubricerades som introduktionssamtal första halvåret kom nio att rubriceras 
som behandling, en som råd och stöd samt en som samtalskontakt vid årets slut, figur 4.2. 
Samtliga dessa elva var från Göteborg. Anledningen till kontakten var sexmissbruk eller 
destruktivt sexuellt beteende, vilket inte utesluter att personen köpt sex. I ett rapportblad var 
sexköp registrerat som anledning till kontakten. Vid utredningsårets slut var sex av de nio 
fortfarande i pågående behandling medan två var avslutade och en person flyttat från orten. 
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Figur 4.2. Kontakter vid årets slut som var rubricerade som introduktionssamtal vid första 
kontakten under första halvåret. 

 
 
 
Elva nya kontakter under första halvåret rubricerades samtal. Dessa kom att vid årets slut 
bedömas i nio fall som behandling och i två fall som kontaktförsök, figur 4.3. Nio av de 11 
kom från Malmö och två från Stockholm. Anledningen till kontakten var för samtliga nio från 
Malmö sexmissbruk medan anledningen för de två i Stockholm var köp av sexuella tjänster. 
Vid utredningsårets slut var tre av samtalskontakterna pågående, i fem fall hade endast 
sporadiska kontakter registrerats medan en kontakt var avslutad. Båda samtalen i Stockholm 
hade aktualiserats vid polisinsats där ett längre samtal följt men som inte lett till ytterligare 
kontakt varför dessa två vid utredningsårets slut bedömdes som kontaktförsök 
 
Figur 4.3. Kontakter vid årets slut som var rubricerade som samtal vid första kontakten under 
första halvåret. 

 
 
 
Avslutningsvis kom fem ärenden som rubricerades som Råd och stöd vid första besöket under 
första halvåret att rubriceras som samtalskontakt vid årets slut, figur 4.4. Samtliga dessa var 
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rådgivningskontakter via mail eller telefon som övergått i samtalskontakt på KAST. En var 
vid årets slut pågående och en var avslutad. Övriga var sporadiska samtalskontakter på 2-5 
samtal/insatser. 
 
Figur 4.4 Kontakter vid årets slut som var rubricerade som råd och stöd vid första kontakten 
under första halvåret. 

 
 
 
Sammanfattningsvis kan man se att av samtliga 71 som påbörjade kontakten under första 
halvåret så kom 41 att vid årets slut rubriceras som kontaktförsök, 19 som samtalskontakt, nio 
som behandling samt två som råd och stöd. 
 

3.5 Vid årets slut 
 

3.5.1 Kontaktförsök 
 
Totalt var 153 insatser registrerade i samband med kontaktförsök, tabell 4.10. I det 
kontaktsökande arbetet på gatan träffade handläggarna personerna en till två gånger i 86 
procent av Stockholms rapportblad.  
 
Tabell 4.10. Antalet kontaktförsök vid årets slut 

KAST Kontaktförsök 
Totala antalet insatser som 
bedömts som kontaktförsök 

Medelvärde antal 
insatser/individ 

Göteborg 3 3 1,0 
Malmö 2 4 2,0 
Stockholm 100 146 1,5 
Totalt  105 (50 %) 153 (11 %) 1,5 
 
 
I några rapportblad bedömda som kontaktförsök så hade handläggarna mött personen flera 
gånger på gatan. Handläggaren hade varje gång gjort närmanden genom att hälsa, presentera 
sig och sin verksamhet och försökt att lämna information som personen ibland tog emot. 
 
De flesta rapportblad som efter ett år bedömdes som kontaktförsök startade också som 
kontaktförsök. Det innebar att 89 procent av samtliga som bedömdes som kontaktförsök efter 
ett år hade startat som kontaktförsök. Det kan också beskrivas utifrån så att 95 procent av de 
som startade som kontaktförsök slutade som kontaktförsök efter ett år.  
 
Kontakten hade i de flesta fall initierats i det uppsökande arbetet på gatan men i några fall 
också på hotell eller annan plats. De personer handläggarna hade träffat vid dessa tillfällen var 
på väg att köpa sex eller påträffades när de köpt sex.  Några män befann sig på 
prostitutionsstråket utan att handläggarna egentligen noterat dem som köpare av sexuella 
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tjänster. Somliga var kontaktsökande men de förnekade att de var intresserade av att köpa sex. 
Några av dessa män befann sig nästan dagligen på prostitutionsgatan.   
 

3.5.2 Beskrivning av personer där insatsen karakteriserats som kontaktförsök 
 
Man 40 år får kort och info. Mannen säger att han väntar på kompis som köper sex. 
 
Man ca 50 år fick infokort, mannen var förvirrad. 
 
Man 35 år får infokort som han inte vill ha. Nästa gång de träffar honom hälsar han och detta 
sker en gång till. 
 
Två 17 åriga pojkar tas av polisen när de skall köpa sex. Vid insatsen var handläggare från 
KAST med. Handläggaren pratade med pojkarna som båda skyllde sexköpet på den andra. 
Handläggaren gjorde anmälan på båda till socialtjänsten. 
 

3.5.3 Rådgivning 
 
Det totala antalet kontakter som bedömts som rådgivning/råd och stöd var 101 och varierade 
mellan 1 till 37 insatser registrerade i rapportbladen, tabell 4.11. Sju rapportblad hade fler än 
fem insatser registrerade.  
 
Tabell 4.11. Antalet rådgivningar vid årets slut vid årets slut 

KAST Rådgivning 
Totala antalet insatser som 

bedömts som rådgivning 
Medelvärde antal 
insatser/individ 

Göteborg 1 3 3 
Malmö 12 71 5,9 
Stockholm 4 27 6,8 
Totalt  17 (8 %) 101 (7 %) 4,8 

 
 
Av Malmös rapportblad var 21 procent registrerade som rådgivning. De allra flesta var 
rådgivning som pågått via mail eller telefon. I några rapportblad hade tiden för rådgivningen 
angetts som t.ex. återkommande telefonrådgivning 45 min.  Antalet insatser varierade i 
rapportbladen mellan 1- 37 totala antalet insatser var 71 i snitt vilket innebar knappt sex 
insatser per rapportblad. 
 
Göteborg hade 1 rapportblad bedömt som rådgivning. I rapportbladet var tre insatser 
registrerade. 
 
Stockholm hade registrerat fyra rådgivningsärenden med sammanlagt 27 kontakter. De fyra 
var alla registrerade köpare av sexuella tjänster. Antalet insatser var sammanlagt 27 insatser 
varierande från tre till tretton. Rådgivningen hade i huvudsak skett per telefon i två av 
kontakterna. Vid ”första kontakt” hade handläggaren en registrerad som samtal medan de 
övriga var registrerade som kontaktförsök. 
 
Av de som bedömdes som rådgivning hade 53 procent startat som rådgivning. Fem procent av 
personbladen som startat som kontaktförsök slutbedömdes som rådgivning. 
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3.5.4 Beskrivning av personerna där insatsen karakteriserades som rådgivning 
 
Man i 40-årsålder hade fått kontakt med KAST genom kriscentrum för män. Han har 
relationsproblem är otrogen. Han fick samtalsstöd vid ett par tillfällen under våren 2010. 
Kontakten avslutades genom att han inte kom igen. 
 
Man okänd ålder får telefonrådgivning två gånger i april och maj 2010. 
 
Man i 30- års ålder som fick kontakt med KAST i samband med att polisen tagit honom när 
han köpt sex. Handläggare vid KAST var med vid polisens nedslag. Mannen kände ånger 
inför sexköpen och ville ha hjälp. Handläggaren hade rådgivning med mannen via telefon sju 
gånger.  
 
Man i 35 års ålder rekommenderad av annan KAST enhet. Mannen var köpare av sex. 
Mannen hade tretton råd och stöd samtal med handläggare på KAST. Rådgivningen skedde 
över telefon. 
 
Ung man 19 år skickade fyra mail och fick ett rådgivande svar. Mannen skickade då åtta mail 
och fick ett rådgivande svar. Detta fortsatte tills mannen sammanlagt skickat 32 mail och fått 
fem rådgivande svar. 
 

3.5.5 Samtalskontakt och behandling 
 
Samtal och behandling redovisas tillsammans. Malmös definition av den lösningsfokuserade 
modellen som de arbetar med är att man inte gör upp något behandlingskontrakt utan detta 
bestäms efter varje samtal. De använder inte definitionen behandling. Malmös 
samtalskontakter utvärderas i behandlingsstudien och därför sammanslås dessa två i 
redovisningen av antal kontakter. Totalt var 46 rapportblad bedömda som samtalskontakt och 
41 som behandling, tabell 4.12. Man kunde dock se skillnader mellan vad som bedömts som 
samtal respektive behandling fr.a. på så sätt att behandlingsärendena hade cirka 3 gånger fler 
insatser eller i genomsnitt 20 kontakter jämfört med 7 i samtalsgruppen.  
 
Tabell 4.12. Antalet samtal respektive behandlingar vid årets slut  

KAST Samtal 
Totala antalet insatser som 

bedömts som samtalskontakt 
Medelvärde antal 
insatser/individ 

Göteborg 3 15 5,0 
Malmö 43 284 6,6 
Stockholm    
Totalt  46 (22 %) 299 (21 %) 6,9 

 Behandling 
Totala antalet insatser som 
bedömts som behandling 

 

Göteborg 29 634 21,9 
Malmö    
Stockholm 12 204 17,0 
Totalt 41 (20 %) 838 (60 %) 20,4 

I KAST Malmö bedömdes 75 procent av kontakterna (43) som samtalskontakt. 
Samtalskontakterna riktar sig till fyrtio män och tre kvinnor där det för sex män var registrerat 
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sexköp och för övriga sexmissbruk.  I rapportbladen hade förekommit 284 olika insatser 20 
procent av det totala antalet insatser och 79 procent av Malmös totala antal insatser.  Antalet 
insatser varierade från 1 – 26 ett genomsnitt på sex insatser per person.  I 20 rapportblad var 
den ”första kontakten” beskriven som samtal, se tabell 4.6. Kontakten i dessa rapportblad var 
fortsatt beskriven som samtalskontakt vid slutbedömningen. Sex av dessa var registrerade 
som pågående vid utredningsårets slut. Av samtliga rapportblad var nio registrerade som 
kontaktförsök vid den första kontakten, se tabell 4.7, fem av dessa hade övergått till 
samtalskontakt vid slutbedömningen. Av tjugosju av rådgivningsärenden vid första kontakt se 
tabell 4.7 hade 17 övergått till samtalskontakt av dessa var åtta pågående vid utredningsårets 
slut. KAST Malmö hade ett registrerat nybesök i första kontakt, detta övergick i 
slutbedömningen till samtalskontakt denna var pågående vid utredningsårets slut. 
 
KAST Göteborg har vid slutbedömningen tre samtalskontakter registrerade. De har alla tre 
börjat som nybesök där behandling påbörjats men där något hänt för personen som gör att 
behandlingen inte kunnat fullföljas. 
 
Totalt antal insatser i behandlingsärendens var 838 vilket innebar 42 procent av alla insatser. 
Samtliga rapportblad registrerade som behandling var från Göteborg och Stockholm. De 
riktade sig mot köpare av sexuella tjänster/eller problematiskt sexuellt beteenden. I sjutton 
rapportblad var det registrerat att personen köpt sex. Tio av dessa kom från Stockholm. I 
övriga 24 hade personen ett problematiskt sexuellt beteende och av dessa var fyra kvinnor. 
Nästan hälften hade arbete registrerat som försörjning. Vid utredningsårets slut bedömdes 
kontakten som behandling i 81 procent av KAST Göteborgs registrerade rapportblad. I 
Göteborg varierade antalet samtal från 1 till 45 och handläggaren hade registrerat totalt 634 
insatser. I snitt hade handläggaren 22 samtal registrerat i varje rapportblad. 
 
Av de tolv behandlingskontakter som var påbörjade innan utredningsårets början var åtta 
fortfarande pågående. Två var avslutade enligt kontrakt och uppföljningsintervju var inbokad. 
Två personer avslutade under året behandlingen på egen begäran.  
 
De allra flesta personerna hade sökt sig till KAST för att få behandling så följdenligt övergick 
sjutton av de 23 nybesöken i första kontakten (se tabell 4.7) till en behandlingskontakt. Tre 
nybesök mynnade ut i en samtalskontakt. Ett nybesök i rådgivning som avslutades av 
personen själv genom att inte komma på avtalad tid. Två nybesök kategoriserades som 
kontaktförsök, varav en person avslutade kontakten efter första besöket, där hon blivit 
tillfrågad om hon ville delta i intervjustudien och en person avbokade nybesöket.  
 
Totalt hade Stockholm vid slutbedömningen tolv registrerade behandlingsärenden. I 
Stockholm varierade antalet samtal i behandlingskontakterna mellan en till 44 insatser. Totala 
antalet insatser var 204, i genomsnitt sjutton insatser per rapportblad. 
 
 Anledning till kontakt i tio av dessa var sexköp och i två sexmissbruk.  Sex personer hade 
påbörjat behandlingssamtal före den 1/10 2009. Vid ”första kontakt” hade handläggaren 
registrerat behandling i tio av rapportbladen, samtal i ett och kontaktförsök i ett. Vid 
utredningsårets slut var fem behandlingar pågående och sju var avslutade enligt kontrakt.   
 
Avslutningsvis kom 41 ärenden att rubriceras som behandling vid årets slut. Samtliga av de 
som rubricerats som behandling vid kontaktens början fortsatte som behandling och utgjorde 
53,7 procent av samtliga behandlingsärenden vid årets slut. Den andra stora gruppen, 41,5 
procent, utgjordes av ärenden som startade som introduktionssamtal vilket innebar att 
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introduktionssamtalen till stor del (77,8 %) gick till antingen samtalskontakt eller behandling 
under året. 
	

3.5.6 Anhöriga 
 
I rapportbladen var 40 registrerade som anhörig till köpare av sexuella tjänster eller person 
med sexuellt problematiskt beteende. Av dessa var 36 kvinnor och 3 män, samt ett par av 
oroliga anhöriga (man + kvinna), tabell 4.13. Nästan samtliga (33 av de 40) kom från KAST 
Malmö som utvecklat ett särskilt arbete med anhöriga till personer som köpt sex eller hade ett 
sexmissbruk. De hade marknadsfört anhöriggrupper via hemsida och i media.  Det var Malmö 
som hade flest anhöriga som initierade kontakten med KAST. De flesta anhöriga som själva 
tog kontakt gjorde detta via mail eller telefon. Detta anhörigprogram utvärderas i en 
pilotstudie i behandlingsstudien se delrapport 6. 
 
Tabell 4.13. Anhörigkontakter och kön vid Kast-enheterna 

Anhöriga, antal och kön Göteborg Malmö Stockholm Totalt 
Kvinna 3 30 3 36 
Man 0 3 0 3 
Man + kv 1 0 0 1 
 4 33 3 40 

 
 
Alla anhöriga utom en var kvinna. Medelåldern för de anhöriga var 39 år. När det gäller 
anhöriga så är 55 procent i arbete och men information saknades i 33 procent av 
rapportbladen. 
 
För de anhöriga var 221 insatser registrerade av dessa var 199 insatser till anhöriga i Malmö. 
Krissamtal har används i några fall i samband med att anhörig har anhållits för koppleri eller 
när den anhöriga personen själv hamnar i kris. 
Exempel rådgivning: 
 
Ett par i 45- års ålder tog själva kontakt. De var rekommenderade av familjerådgivningen. Ett 
nybesök inbokades. Paret var oroliga för sonens sexuella identitet. De fick råd och stödsamtal 
vid ett tillfälle. De ville sedan ha möjlighet att återkomma om behov uppstod. 
 
En anhörig kvinna 35 år kontaktar KAST via mail i augusti 2010. Hon fick ett mailsvar som 
resulterade i en telefonrådgivning i september 2010. I oktober 2010 (utanför utredningsåret) 
kom kvinnan för samtal på KAST. 

 
Kvinna i 40-årsålder kontaktade efter rekommendation. Hon var orolig för makens 
sexmissbruk. Paret låg i skilsmässa. Hon fick råd och stöd samtal vid sju tillfällen sedan 
avslutades stödkontakten. Kontakten pågick under 6 månader. 
 
Kontakten med de anhöriga hade skett via personliga möten och via mail och telefon. Vid 
slutbedömningen registrerades 53 procent av anhörigsamtalen som rådgivning, 40 procent 
som samtal övriga var 2 krissamtal och 1 kontaktförsök. 
Av de 21 rådgivningskontakterna hade handläggarna registrerat rådgivning via mail/telefon i 
de flesta rapportbladen. De 16 anhöriga som bedömts som samtalskontakt var registrerade av 
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handläggaren som samtal i tio rapportblad i ”första kontakt”. I rapportbladen framgår inte 
avsikten med samtal och rådgivning till anhöriga. Om det är att hjälpa anhörig att påverka så 
att sexköpen minskar eller för att hjälpa anhörig att stå ut och hantera situationen när partnern 
köper sex eller har ett sexmissbruk. 
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4. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
Totalt hade handläggarna på KAST enheterna registrerat 249 personer/rapportblad. Av dessa 
var 40 anhöriga till personer som köpt sex eller som hade ett problematiskt sexuellt beteende. 
De som köpte sex eller hade ett sexuellt problematiskt beteende var nästan alla män medan 90 
procent av de anhöriga var kvinnor. Majoriteten av de registrerade sexköparna var män som 
handläggarna i Stockholm sökt kontakt med i det uppsökande arbetet. 
 
Informationen i rapportbladen från KAST enheterna var mindre utförlig och i många frågor 
var det stort bortfall vilket gör att resultaten inte blir så belysande och informationen mindre 
säker jämfört med rapportbladen rörande säljare av sexuella tjänster i del 3. Detta kan bero på 
att den vanligaste typen av kontakt var ”kontaktförsök” (50 % av samtliga kontakter) och att 
majoriteten av dessa var flyktiga (i medeltal 1,5 kontakt/person). Den generande situationen 
förklarar sannolikt att man, om man fortsätter köpa sex, försöker undvika de platser och 
situationer där man tidigare blivit sedd.  
 
Medelåldern för hela gruppen som köpt sex eller hade ett problematiskt sexuellt beteende var 
40 år vilket innebär att sexköparna/sexmissbrukarna var knappt 10 år äldre än de som sålde 
sex i delrapport 3. De allra flesta som kommer i kontakt med KAST enheterna var svenskar, 
endast elva personer hade utländsk nationalitet. Information om personens sociala situation 
när det gällde försörjning fanns i Göteborg och Malmö, där mer än hälften försörjde sig på 
eget arbete. Endast i några rapportblad från det uppsökande arbetet i Stockholm fanns 
försörjning registrerad. I de allra flesta fall träffade handläggarna sexköparna på gatan vid 
något enstaka tillfälle som inte gav möjlighet till närmare samtal kring personens sociala 
situation. I Stockholm var arbete registrerat för nästan hälften av de personer som gått i 
behandling. 
 
Målsättningen med KAST verksamheten som den beskrivits i KAST-enheternas 
verksamhetsplaner var att med arbete riktat mot personer som köper sex minska antalet 
sexköp i Sverige, därav namnet Köpare av Sexuella Tjänster. I rapportbladen har framkommit 
att 54 procent av samtliga personer sexköpare/sexmissbrukare har en registrerad erfarenhet av 
sexköp, medan 42 procent definierades med anledning av sexmissbruk/problematiskt sexuellt 
beteende d.v.s. personer som beskrev att de hamnar i obehagliga situationer i samband med 
porrchat, när man sökt pornografi, varit otrogen mm.  I rapportbladen har dock framkommit 
att beroende på KAST enhet så varierar personernas problematik. I Stockholm har 103/116 
personer (89 %) som KAST enheten haft kontakt med definierats som sexköpare medan i 
Malmö 1/57 (2 %) och i Göteborg 8/36 (22 %) registrerats på samma sätt.   
 
Dessa skillnader kan dels förklaras av att KAST i Stockholm dels varit betydligt mer aktiva 
mot gatuprostitutionen dels att man i sin verksamhetsplan har ett starkt fokus på att minska 
sexköpen och är tydlig i sin information genom att direkt vända sig till sexköparna. 
Huvudrubrik på hemsidan ”Har du köpt sexuella tjänster?” ”Vi vänder oss till dig som köper 
sexuella tjänster och vill sluta köpa sexuella sex.” Motsvarande i Malmö är formulerat 
"Konsumerar eller köper du för mycket porr eller sexuella tjänster?” ”Kanske har 
porrsurfningen, webbcamtjänsterna, telefonsexlinjerna eller sexköpen medfört negativa 
konsekvenser i ditt liv? Möjligtvis känner du en dubbelhet inför att köpa sexuella tjänster och 
har kommit till en punkt där du vill något annat?” I Göteborg informerar man genom skriften 
– ” Köpare Av Sexuella Tjänster” ”Vi vänder oss till dig som köper sexuella tjänster eller har 
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funderingar kring sexköp. Men också till dig som upplever att du har ett tvångsmässigt 
sexuellt beteende (även kallat "sexmissbruk").” 
 
Anhöriggruppen utgjorde drygt en tredjedel av Malmös rapportblad. Vid utredningsårets slut 
hade 67 procent av de registrerade personerna haft en samtalskontakt med KAST, mer än 
hälften av dessa var anhörig till problematiskt sexuellt beteenden. Flera av de anhöriga hade 
gått i gruppsamtal andra hade enskilda samtal på KAST men också samtal via mail och 
telefon. Det arbetssätt handläggarna utvecklat har de flitigt marknadsfört i press och media. 
Behandlings och samtalskontakterna utgjorde 42 procent, och det totala antalet insatser 
registrerade i dessa var 81 procent av det totala antalet insatser. Fyrtioen personer (20 % av 
samtliga) rubricerades som behandling och dessa hade i sin tur 838 kontakter (20,4 insatser 
per person) motsvarande 60 procent av samtliga kontakter. De 41 behandlingsärendena kom 
till stor utsträckning direkt till behandling (54 %) eller via introduktionssamtal (41 %) varför 
rekryteringen direkt från det uppsökande arbetet på gatan var minimalt. 
 
När det gäller kvinnor som säljer sex finns belägg för att det uppsökande arbetet i 
prostitutionsmiljön på sikt gett resultat så till vida att vissa kvinnor sökt hjälp i form av råd 
och stöd och behandling efter lång tid av kontaktskapande arbete av uppsökarna. Nästan 
hälften (26 st.) av de personer som kategoriserats som behandling hade haft tidigare kontakt 
med prostitutionsenheterna. Motsvarande erfarenhet finns således inte när det gäller personer 
som köper sex. Få av de personer som uppsökarna mött på gatan i Stockholm hade knutit 
vidare kontakt med handläggarna enligt vad som registrerats i rapportbladen. Samarbetet med 
polisen kan vara anledning till detta. Uppsökarna blir identifierad som en del av polisens 
arbete när det gäller att stävja brottet sexköp”. Männen kontaktas när de är på väg eller just 
har begått ett brott i en för många förnedrande situation. Att i denna situation få en kontakt 
som blir bärande kan vara svårt men socialtjänstens närvaro på prostitutionsgatan visar att 
sexköp inte är acceptabelt och att man är beredd att hjälpa till att stoppa dessa. Det projekt 
som genomförs i Stockholm att försöka förhindra sexköp och erbjuda hjälp i en miljö där 
sexköpen förekommer är viktigt att följa upp och utvärdera. Det kan också vara skäl att se 
över rutinerna och att alltid hänvisa till KAST när en köpare av sexuella tjänster blir avslöjad 
även om man inte idag kan dömas till behandling. Det behövs mer kunskap och forskning på 
hur man fångar upp personer som aktivt köper sex och där målsättningen är att få dem att 
sluta göra detta. 


