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Inledning 

 
Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag R30088-1 gavs Linköpings universitet uppdraget att 

genomföra en uppdaterad kunskapsöversikt kring interventioner mot prostitution. Mer 

preciserat önskades en kunskapsöversikt över vad det finns för dokumentation av vilka 

insatser som görs för att få sexsäljare att sluta sälja sex, och en dokumentation av vilka 

insatser som görs för att förebygga att personer börjar sälja sex. Vidare önskades få en 

översikt över vilka insatser som görs för att få sexköpare att sluta köpa sex, och vad det görs 

för insatser för att förhindra att personer börjar köpa sex. 

 

 

Tidigare kunskapsöversikter/litteraturgenomgångar 

 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen genomförde en 

omfattande kartläggning av det aktuella ämnet år 2008. I rapporten ”Interventioner mot 

prostitution om människohandel för sexuella ändamål. En systematisk kartläggning med 

kompletterande intervjuer av svenska insatser” redovisas resultaten av den systematiska 

kartläggningen av forskning och dokumentation i elva databaser kompletterat med manuella 

sökningar på hemsidor. Det övergripande resultatet av sökningarna gav 2 721 titlar som 

granskades primärt varav 2 303 sållades bort som icke relevanta. Av de 418 vars abstrakt 

bedömdes som relevanta kvarstod efter ytterligare sållning 156 publikationer för noggrann 

genomgång (motsvarande 5.7%). Av dessa kom 62 publikationer kom från Europa (40%) och 

den helt dominerande inriktningen var insatser för skadereduktion (75%), dvs. förebyggande 

och behandlande arbete beträffande HIV/STI eller drogmissbruk. 

De arbetssätt som beskrivs i dokumenten var huvudsakligen riktade till vuxna kvinnor i 

prostitution. Merparten av insatserna syftade till att reducera skador av prostitutionen och 

skedde i länder och kontext som oftast skiljde sig avsevärt från svenska förhållanden.  

 

I samband med den stora kartläggningen av de svenska prostitutionsgruppernas arbete som 

Linköpings Universitet utförde 2009-2012 (Svedin, Jonsson, Kjellgren, Priebe & Åkerman, 

2012) på Socialstyrelsens uppdrag gjordes också litteratursökningar beträffande 

behandlingsinsatser riktade till säljare (Kjellgren, Priebe & Svedin, 2012) och köpare av 

sexuella tjänster (Kjellgren & Svedin, 2012). Sökningar gjordes för perioden augusti 2010 till 

och med tom oktober 2011. Samma sökord som vid tidigare analyser användes 

(IMS/Socialstyrelsen, 2008). I studiet av de drygt 200 artiklarna kunde man återigen 

konstatera samma mönster som tidigare nämligen att de flesta artiklar handlade om 

prostitutionen som fenomen ofta kopplat till missbruk, HIV/STI problematiken, trafficking 

och harm reduction. Ytterst få artiklar tog upp samtalsbehandling/psykoterapi till målgruppen. 

Litteraturgenomgången identifierade två artiklar med någorlunda relevans för denna rapport 

(Gorry, Roen & Reilly, 2010; Macy & Johns, 2011). Ingen av dessa två studier var någon 

utvärdering av given samtalsbehandling/psykoterapi och underströk snarast bristen på och 

behovet av såväl behandlingsinsatser som utvärdering av dessa. 

 

Ward och Roe-Sepowitz (2009) utvärderade en traumabehandling för prostituerade kvinnor 

med en kvasiexperimentell design.  En grupp kvinnor i fängelse som fått behandlingen 

jämfördes med en grupp kvinnor inom öppenvården som ville lämna prostitutionen. 

Programmet benämnt Esuba: Helping women turn abuse around och är en behandling för 

kvinnor som har blivit viktimiserade och traumatiserade. Programmet är speciellt utvecklat 

för kvinnor i fängelse. Esuba är ett psykoedukativt grupprogram som förstärker 

medvetenheten om övergrepp och våld och som lär ut sätt att hantera ilska på samt 
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kommunikationsfärdigheter (Bedard et al., 2003). Esuba-programmet består av två timmars 

långa möten under 12 veckor. Grupperna kan innehålla upp till 20 kvinnor och allt deltagande 

är frivilligt.  

Utvärderingen, där sammanlagt 29 kvinnor deltog (18 i fängelsegruppen och 11 i 

öppenvårdsgruppen) visade att alla deltagare reducerade sina traumasymtom (mätt med 

Trauma Symptom Inventory (Briere, 1995) där förändringarna var statistiskt säkerställda på 

sex av tio delskalor. Kvinnorna i fängelsegruppen visade fler signifikanta förbättringar i 

traumasymtomatologin än öppenvårdsgruppen.  

 

Att psykologisk behandling har fått så litet utrymme i arbetet med prostituerade i t.ex. 

England kan förklaras av att myndigheterna i sina dokument (Home Office 2004, 2006) ger få 

hänvisningar till behovet av specialister på psykologiskt stöd (Gorry, Roen & Reilly, 2010). 

Psykisk hälsa är en fråga som endast kortfattat erkänns och rådgivning rekommenderas bara 

samtidigt som Gorry och medarbetare visar, visserligen i en liten kvalitativ studie med sju 

prostituerade och fem professionella, på den påverkan som prostitutionen har på känslolivet. 

De tar liksom andra författare (Macy & Johns, 2011) upp behovet av en sammansatt 

behandling men som också erbjuder en behandling som riktar sig till en bearbetning av 

erfarenheter av våld, rädsla och utsatthet/sårbarhet.  

 

Beträffande köpare av sexuella tjänster konstaterades att f.a. edukativa program (John 

Schools) utvecklats i USA sedan 1995 som påföljd för sexköpare. Programmet pågår under 

en dag med sex huvudteman: fakta om lagstiftning och konsekvenser för sexköpare, 

hälsoaspekter, prostitutionens konsekvenser för säljare av sexuella tjänster, dynamiken i 

kommersiell sexhandel, prostitutionens konsekvenser för samhället och sexuellt missbruk 

(Shively et al., 2008). Programmen har lett till att sexköpare fått ökade kunskaper om 

prostitution såväl som ändrade attityder till prostitution i de utvärderingar som hittills 

genomförts. Enligt US Department of Justice (Shively et al., 2008) har programmet 

framgångsrikt reducerat återfall i sexköp. Annan forskning ifrågasätter effekterna, som t.ex. 

Farley och kollegor (2011).  

 

Få behandlingsmodeller har presenterats och utvärderats då det gäller sexmissbrukare. 

Klontz, Garos och Klontz (2005) rapporterade från en amerikansk studie av sexmissbrukare 

(n=38, 28 män och 10 kvinnor) som deltagit i en multimodal upplevelseterapi integrerad med 

kognitiva beteendeterapeutiska strategier. De fann en signifikant reduktion av ångest, inre 

konflikter kring sexuell lust och skamkänslor från före till efter behandling med stor effekt 

för reducering av skamkänslor. Gruppterapi för personer med olika typer av sexuellt 

utagerande har föreslagits (Line & Cooper, 2002). Författarna beskriver behandlingsmodellen 

som en semistrukturerad gruppterapi där psykodynamiska och kognitiva beteendeterapeutiska 

teoretiska perspektiv kombineras. Behandlingsmodellen pågår under 16 veckor. Ingen 

utvärdering av modellen presenteras. Nerenberg (2000) beskriver hur 40 klienter med sexuellt 

missbruk skattade värdet av gruppterapi för att reducera sitt missbruk. Klienter gick i 

behandling en till sex månader och behandlingen innehöll elva terapeutiska faktorer. De 

faktorer som skattades som särskilt betydelsefulla för tillfrisknande var skapande av hopp, det 

universella – att inte vara ensam i sin situation, att få förebilder, gruppens sammanhållning 

och rening. Del Giudice och Kutinsky (2007) beskriver utifrån fallstudier hur metoden med 

motiverande samtal (Motivational Interviewing, Miller & Rollnick, 2002) kan användas i 

behandling av sexmissbruk.  

 

Enligt Goodman (1998, 2001) har det skett en ökning sedan 90-talet av behandlingsmodeller 

som betraktar sexuellt beroende analogt med annat beroende. Wan et al. (2000) rapporterar 
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resultat från en utvärdering av ett behandlingsprogram för sexuellt beroende enligt en 12-

stegs modell för beroendeproblematik, som bedrivits som institutionsvård. Programmets 

kärnkomponenter var desamma som centrets behandling för andra former av beroende men 

med en specialisering på sexuellt missbruk. Nittio personer tillfrågades om medverkan och 59 

accepterade att delta. Vid uppföljning i genomsnitt 19 månader efter behandling hade 71 % av 

intervjupersonerna återfallit i något sexuellt missbruk medan 29 % inte hade gjort det.  

 

Resultat av ett psykoedukativt online program för behandling av hypersexualitet har 

presenterats av Hardy och medarbetare (2010). Programmet CANDEO (The Candeo 

treatment model) betraktar hypersexualiteten som ett beroende och som ett kompulsivt 

tillstånd och programmet bygger på kognitiv beteendeterapi. Undersökningsgruppen bestod 

av 138 personer i genomsnitt 38 år gamla och mestadels män. Deltagarna skattar i 

pilotstudien förändringar retrospektivt och rapporterade signifikanta förbättringar vad gäller 

fjorton variabler för psykisk hälsa och sexuellt beteende alla förbättringar med stor effekt 

(Partial η2 värden .50–.77). 

 

 

Den aktuella kunskapsöversikten/litteraturgenomgången 

 
Begrepp och definitioner 

Med sexsäljare avses i denna rapport en person som mot ersättning i form av pengar, droger 

eller dylikt erbjuder en sexuell tjänst. Sexköparen är den person som mot ersättning skaffar 

sig en sexuell tjänst. 

 

Sexmissbruk definieras som sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden som stör det vi i 

allmänhet kallar för normalt levande och som orsakar svår stress på familj, vänner, nära och 

kära och arbetsmiljön. 

 

Syfte 
 

Syftet med den aktuella kartläggningen var att inventera vilka: 

 

1. Insatser som görs för att få sexsäljare av båda könen att sluta sälja sex 

2. Insatser som görs för att förebygga att personer börjar sälja sex 

3. Insatser som görs för att få sexköpare av båda könen att sluta köpa sex  

    (sexmissbruk) 

4. Insatser som görs för att förhindra att personer börjar köpa sex 

 

Metod  
 

Avgränsningar och urval 

 

Sökningen begränsades till att enbart inkludera publikationer som rörde personer över 18 år. 

Publikationer rörande smittområden liksom smittvägar av olika sexuellt relaterade sjukdomar 

exkluderades.  

 

Sökningarna avgränsades till att endast inkludera prostitution och prevention samt 

prostitution och behandling. 
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Databassökningar 

 

Litteratursökningen har skett genom en systematisk genomgång av databaserna SocINDEX 

som är världens mest omfattande och kvalitativa databas för sociologisk forskning 

(www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text) som innehåller nästan 900 tidskrifter 

med fulltext tillgång samt ytterligare ungefär 1 500 med abstractstäckning; Academic Search 

Premier (www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier) 

som täcker en rad olika forskningsområden med närmare 14 000 tidskrifter som är indexerade 

med abstract varav 4777 i full text; PubMed som innehåller bibliografiska referenser till cirka 

23 miljoner tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- 

och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena sedan 1948 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/); CINAHL som indexerar 3000 tidskrifter varav 70 med 

fulltext inom fr.a. omvårdande discipliner (www.ebscohost.com/biomedical-libraries/the-

cinahl-database); PsychINFO som är American Psychological Association’s databas som i 

huvudsak indexerar drygt 2 500 psykologiska tidskrifter 

(www.apa.org/pubs/databases/psychinfo/index.aspx); ProQuest Sociology som täcker mer än 

310 tidskrifter inom området sociologi 

(www.proquest.com/libraries/academic/databases/sociology.html); ASSIA AppliedSocial 

Sciences Index and Abstracts) som täcker områden som hälsa, socialtjänst, sociologi, 

ekonomi, politik mm (www.csa.com/factsheets/assia-set-c.php). 

 

Till detta har lagts sökningar i svenska databaser som LIBRIS och SweMed+ 

 
Sökningar efter publikationer 

 

De sökord som användes beträffande insatser för att få sexsäljare att sluta sälja sex och 

insatser för att förebygga att personer börjar sälja sex framgår i bilaga 1. Utfall i antal träffar 

framgår av bilagorna 2 och 3. Denna sökning genomfördes 2013 11 19 - 2013 11 20.  

 

En uppdatering av dessa sökningar genomfördes 2014 02 25. Utfallet efter denna uppdatering 

framgår av tabellerna 4 och 5 

 

 

Resultat av publikationsökningen 

 

Enligt den ovanstående litteraturgenomgången är det få artiklar eller rapporter som uppfyllt 

de uppsatta inklusionskriterierna. De artiklar och rapporter som denna sökning resulterade i 

har markerats med en asterisk* medan annan relevant litteratur saknar denna markering. De 

fyra områdena redovisas för sig och rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion. 

 

Den aktuella kartläggningen och antal träffar inom respektive databas framgår av tabell 1. 

Sökningarna täcker de perioden från 2000 t.o.m. år 2013.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/the-cinahl-database
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/the-cinahl-database
http://www.apa.org/pubs/databases/psychinfo/index.aspx
http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/sociology.html
http://www.csa.com/factsheets/assia-set-c.php
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Tabell 1. Internationella databaser i vilka litteratursökningar genomförts och utfall i antal 

sökträffar. 

  

Databas Antal träffar ang. att Antal träffar ang. att 

 förebygga/förhindra få sexhandlare att 

 sexhandel sluta/upphöra med 

 (frågeställning 2 & 4) sexhandel 

  (frågeställning 1 & 3) 

  

  

SocINDEX 81  57 

Academic Search Premier 87 79 

MEDLINE  273 17 

CINAHL  215 22 

PsycINFO 62 40 

ProQuest Sociology  112  114 

Applied Social SciencesIndex and   124 30 

 Abstracts (ASSIA)   

  

 

Sammanlagt erhölls 999 unika träffar med de redovisade sökorden. Av dessa har återigen den 

övervägande majoriteten exkluderats då de har sitt huvudsakliga fokus på harmreduktion med 

kondomutdelning, HIV/STI profylax, sprutbytesprogram, riskinformation m.m. De artiklar 

och rapporter som varit intressanta då de tagit upp prevention i detta avseende att förebygga 

att män eller kvinnor börjar sälja sex eller insatser att få sexsäljare och sexköpare av bägge 

könen att sluta sälja eller köpa har tagits ut för noggrann läsning och genomgång.  

 

Vid en genomgång av alla abstract konstaterades 34 publikationer vara av intresse för den 

aktuella genomgången. Då kontexten i vilken de insatser som studerades skulle vara 

någorlunda lika, inkluderades enbart publikationer från Sverige, övriga Europa, USA och 

Kanada – totalt 24 publikationer. Av dessa 24 publikationer konstaterades 8 st vid 

genomläsning falla utanför ramen för syftet med litteraturgenomgången, varför det slutgiltiga 

antalet relevanta publikationer som ingick i genomgången uppgick till 16. 

 

Sökningar i den svenska databasen Libris gav 36 träffar på sökorden prostitution och 

prevention samt 7 träffar på prostitution och behandling. Av de förstnämnda 36 träffarna var 

20 med fokus på trafficking, och föll därmed bort då denna problematik inte ingick i den 

genomgång som skulle göras. Tre av dem sorterades ut då de hänförde sig till icke-

europeiskt/amerikanskt/kanadensiskt land. Av de återstående 13 föll ytterligare 4 bort då de 

konstaterades huvudsakligen har ett juridiskt fokus. Nio publikationer inkluderades i 

genomgången. 

 

Sökningar på samma begrepp i Swemed+ genererade 9 träffar, varav 5 bedömdes inte vara av 

relevans. Fyra av publikationerna inkluderades. 

 

Sammanlagt 29 publikationer konstaterades vara av relevans för närmre genomgång och 

dessa redovisas med annan relevant litteratur under de följande rubrikerna.  

Av studierna var 11 studier publicerade efter föregående sökning dvs. efter okt 2011 och av 

dessa var 7 att hänföra till rapporter publicerade i samband med eller efter Linköpings 

Universitets kartläggning. Dessa är markerade med asterisk* i text och litteraturlista. 



7 

 

 

 

 

Insatser för att få sexsäljare av båda könen att sluta sälja sex 
 

Inledning 

 

Även om det finns många studier som pekar på att prostitution utgör en risk för försämrad 

fysisk säkerhet (Farley & Kelly, 2000; Church, Henderson, Barnard, & Graham, 2001) och 

fysisk hälsa (Rekart, 2005; Ward & Day, 2006) så är det betydligt färre som fokuserat på 

risken för att utveckla psykiska problem. Studier har dock kunnat visa på en ökad förekomst 

av ångest, depression, paranoid tankar (el-Bassel et al., 1997, *Kjellgren, Priebe, & Svedin, 

2012) eller post-traumatisk stress disorder, PTSD (Farley & Barkan, 1998; Chudakov et al., 

2002) samt även mer psykologiska problem som känslomässig utbrändhet (Vanwesenbeeck, 

2005) och mer psykologiska fenomen som lägre självkänsla, lägre självförtroende, skuld och 

skam, nedvärderande förhållningssätt (Gorry, Roen, & Reilly, 2010). 

 

Trots det dokumenterade behovet har psykologisk behandling fått lite utrymme i arbetet med 

prostituerade och detta återspeglas bl.a. i England där myndigheterna i sina dokument (Home 

Office, 2004, 2006) ger få hänvisningar till behovet av specialister på psykologiskt stöd 

(Gorry, Roen, & Reilly, 2010). Psykisk hälsa är en fråga som endast kortfattat erkänns och 

rådgivning rekommenderas bara samtidigt som Gorry och medarbetare visar, visserligen i en 

liten kvalitativ studie med sju prostituerade och fem professionella, på den påverkan som 

prostitutionen har på känslolivet. De tar liksom andra författare (Macy & Johns, 2011) upp 

behovet av en sammansatt behandling men som också erbjuder en behandling som riktar sig 

till en bearbetning av erfarenheter av våld, rädsla och utsatthet/sårbarhet.  

 

Det är svårt att i såväl tidigare genomgångar som denna kartläggning att skilja ut olika 

beståndsdelar från varandra i sammansatta program. T.ex. kan ett program som i huvudsak är 

skadereducerande, utan krav på att klienten ska sluta med prostitution också innehålla 

insatser till stöd för de som själva vill ha hjälp att sluta. Exempel på detta är det program som 

den amerikanska organisationen SAGE (Standing Against Global Exploitation) där man 

erbjuder en mycket mångfacetterad verksamhet med missbruk- och hälsovård, case 

management, krisbearbetning, utbildning, akupunktur, massage, drama, skyddat boende, 

individuell rådgivning och gruppsamtal (Hotaling et al., 2004). De flesta programmen saknar 

dock utvärdering vilket medför att det är omöjligt att såväl bedöma hur man lyckas med 

momentet att förmå klienten att sluta sälja sex eller om man lyckats förhindra återfall. 

 

Behovet av samordnade insatser är återkommande i programbeskrivande verksamhet som 

berör prostitution, missbruk i samband med prostitution och trafficking. Till exempel 

beskriver *Johnson (2012) att insatser ska tillhandahållas på ett trauma känsligt sätt som 

uppmuntrar alla som deltar i att tillhandahålla tjänster att utöver alla insatser som behövs i 

form av socialt stöd, boende, skydd hälsovård, så behövs också en förståelse för komplexa 

trauma - symtom och beteenden, möjliga reaktioner, orsaker till tystnad samt offrens tankar, 

åsikter och känslor. Därför behövs både kunskapsbredd och känslighet när man 

tillhandahåller eftervård tjänster till dem som lämnar ett liv i utsatthet, i detta fall människor 

som utsatts för människohandel.  

 

Samma tankegångar finns hos de svenska prostitutionsenheterna dvs. att erbjuda ett brett 

utbud av service ensamma eller ihop med andra enheter fr.a. inom socialtjänst och sjukvård. I 
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rapporten ”Kartläggning av insatser mot prostitutionen i Stockholm, Göteborg och Malmö” 

(*Åkerman & Svedin, 2012a) beskrivs målsättningen i det direkta klientarbetet att man ska 

bedriva ett uppsökande arbete främst riktat mot gatuprostitutionen men även andra miljöer 

och Internet och att erbjuda kvinnor och män i prostitutionen och prostitutionsliknande 

verksamhet på olika sätt stöd hjälp för att hitta andra alternativ (råd, stöd och behandling). 

Detta bekräftades i den kartläggning av ett års verksamhet vid de enheter som vände sig till 

Försäljare Av Sexuella Tjänster (FAST). I undersökningen gavs en samlad bild av hur många 

försäljare av sexuella tjänster 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 (*Åkerman & Svedin, 2012b). Handläggarna vid varje enhet (Göteborg, 

Malmö och Stockholm) upprättade ett anonymt rapportblad för varje person de mött i sitt 

arbete under tidperioden 1/10 2009 – 30/9 2010 och varje kontakt/insats registrerades. Under 

rapportåret hade enheterna haft kontakt med 326 unika personer med prostitutionserfarenhet 

varav 237 personer (73 %) var nya under året. Av de 326 var 317 kvinnor varav nio 

minderåriga (< 18 år), 31 procent var att betrakta som barn eller unga vuxna, dvs. ålder 15 – 

25 år och majoriteten (57 %) var i åldern 15-35 år. Trettio procent var av utländsk härkomst 

där kvinnor från Östeuropa dominerade. 

Av de totala insatserna riktade mot säljare av sexuella tjänster gjordes 2945 insatser 

motsvarande 9 insatser per person under året. Dessa fördelade sig på 88 personer (27% av 

samtliga) vars kontakt slutligen rubricerades som kontaktförsök. Dessa hade sammanlagt 

157 kontakter (1,8 insatser per person) motsvarande 5,3 procent av samtliga kontakter. 

 

Etthundrafyrtio personers kontakter (43 % av samtliga) rubricerades som råd och stöd och 

dessa hade 1 801 kontakter (12,9 insatser per person) motsvarande 61,2 procent av samtliga 

kontakter. Sextio personer (18 % av samtliga) rubricerades som behandling och dessa hade i 

sin tur 905 kontakter (15,1 insatser per person) motsvarande 31 procent av samtliga 

kontakter. För ytterligare 10% var kontakten i huvudsak betingad av behovet av gynekologisk 

undersökning och provtagning. 

 

Navet, en öppenvårdsmottagning i Malmö för kvinnor involverade i prostitution och med ett 

heroinmissbruk, är ett samarbetsprojekt mellan beroendesjukvården och socialtjänsten som 

arbetar med medicinsk underhållsbehandling i kombination med samtal – individuella och i 

grupp – samt annan hjälp som bostad, försörjning och sysselsättning. En beskrivning och 

utvärdering av denna verksamhet har genomförts av Laanemets (2007) genom dokument, 

observationer och intervjuer med såväl brukare som vårdgivare. Konklusionen utifrån denna 

utvärdering är att brukarna måste vara involverade i vården; vården måste bygga på 

brukarnas erfarenheter. Vidare måste det krävas en öppenhet från vårdens sida där man 

överger sin position som expert. En öppenhet från vårdens sida är att anordnandet av 

multiprofessionella team bestående av både medicinsk, socialt utbildad personal. Teamet bör 

arbeta transprofessionellt med en hög grad av integration och intensitet i samarbetet. 

Resultatet av vården på Navet skiljer sig åt beroende på hur avgränsningarna i 

behandlingsinventionen görs. Verksamheten på Navet är tydligt strukturerad, fokuserar på 

missbruket och erbjuder en tillräckligt lång behandling för att den ska ha effekt. Retentionen 

är mycket hög om enbart patienter i underhållsbehandling inkluderas. Återfallen är relativt få 

och framförallt är de mycket korta (Laanemets, 2007). 

 

I ett av delarbetena till den stora kartläggningen av prostitutionen som gjordes 2009-2011  

utvärderades effekterna av det behandlingsarbete i form av samtalsterapi som bedrivs vid de 

tre prostitutionsenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö riktat till Säljare Av Sexuella 
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Tjänster (FAST), (*Kjellgren, Priebe, & Svedin, 2012). 

Av 47 personer som var aktuella för samtalskontakt under perioden tillfrågades 36 personer 

med erfarenheter av prostitution av behandlare om deltagande och 34 accepterade 

medverkan. Respondenterna intervjuades och besvarade självsvarsformulär (rörande psykisk 

hälsa, självkänsla, alkohol- och drogmissbruk, traumatiska upplevelser i barndomen) i början 

av samtalsbehandlingen (baslinjeintervjun) och vid behandlingens slut eller efter ett års 

behandling (M=12,2 månad). 

Respondenterna (31 kvinnor och 3 män) var i genomsnitt 29,1 år (sd=7,5) vid 

baslinjeintervjun och samtliga hade sålt sex. Majoriteten hade fått information om 

verksamheten genom andra myndigheter eller internet. Majoriteten uppgav att de sökt kontakt 

med enheten för att bearbeta negativa erfarenheter från prostitutionen. Respondenterna var 

vid första prostitutionstillfället i genomsnitt 21,3 år (sd=7,2) och en tredjedel var yngre än 18 

år. Personerna hade i genomsnitt sålt sex i närmare sju år och majoriteten (73 %) varje vecka 

när prostitutionen varit som mest intensiv. Intervjupersonerna hade oftast fått kontakt med 

sexköparen via internet eller på gatan. Personerna hade oftast börjat sälja sex för att 

finansiera ett missbruk. 

Hälften av intervjupersonerna rapporterade vid baslinjeundersökningen riskbruk eller 

missbruk av alkohol och majoriteten drogmissbruk. Majoriteten rapporterade låg självkänsla 

och i genomsnitt 12 potentiellt traumatiska upplevelser under uppväxten. Intervjupersonerna 

självrapporterade hög psykisk ohälsa, en ohälsa som dessutom var sämre än i flera tidigare 

svenska kliniska studier. 

Vid uppföljningen medverkade 26 av 34 respondenter (24 kvinnor och två män). 

Bortfallsgruppen skilde sig signifikant från den uppföljda gruppen vad gäller drogmissbruk, 

med signifikant högre drogvändning i bortfallsgruppen än hos de uppföljda. 

Majoriteten hade vid uppföljningen avslutat sin behandlingskontakt med enheten. 

Respondenterna hade i genomsnitt gått i 29 samtal på enheten. Majoriteten av 

intervjupersoner uppgav att de fått hjälp i samtalen att avsluta destruktiva relationer och 

förbättra relationer till det övriga nätverket. Intervjupersonerna skattade att de var signifikant 

mer nöjda med sina nära relationer vid uppföljningen. Fler arbetade eller studerade vid 

uppföljningen och majoriteten uppgav att samtalen på enheten påverkat detta område. 

Respondenterna var signifikant mer nöjda vad gäller området sysselsättning vid 

uppföljningsintervjun.  

Sammanlagt 17 (68 %) av de deltagande hade antingen slutat sälja sex inför starten av 

behandlingen eller under densamma. Tre personer (12 %) hade ett år innan 

behandlingsstart slutat sälja sex. Majoriteten (80 %) sålde inte sex vid uppföljningen. De 

som fortsatte sälja sex gjorde det mer sällan. Mer än 90 procent hade i behandlingen talat om 

erfarenheter av att sälja sex och upplevt att samtalen varit till stöd för att hålla fast vid sitt 

beslut i att sluta sälja sex. Majoriteten ansåg att de fått bättre självkänsla och förbättrad 

livskvalitet vilket också konfirmerades av de självsvarsformulär beträffande självkänsla och 

psykisk hälsa som användes. 

De som vid uppföljningen uppgav att de fortsatt sälja sex var signifikant äldre än övriga 

respondenter och hade sålt sex signifikant längre. De flesta intervjupersoner som tillhörde 

denna grupp uttryckte att de vid uppföljningen sålde sex mer sällan och uttryckte en önskan 

om vidare förändring. Hur lång tid man befunnit sig i prostitution kan ha betydelse för hur 

tidskrävande en sådan förändring är.  

 

Författarna konkluderade att då det i stort sett saknas nationella eller internationella studier på 

området kunde studien ses som ett av de första försöken att med en s.k. före- och 

eftermätning utvärdera behandling riktad till säljare av sexuella tjänster. Resultaten är 

lovande men försiktighet måste dock iakttas vid tolkningen av dessa då 
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undersökningsgruppen är liten och studien inte är en randomiserad kontrollerad studie som 

anses vara mest optimalt för behandlingsstudier. Man kan dock i detta avseende tala om en 

evidensbaserad praktik (EBP) som bygger på för närvarande bästa tillgängliga kunskap, dvs. 

bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, brukarens erfarenheter och 

förväntningar, den lokala situationen och omständigheter samt de professionellas expertis.  

 

Inom ramen för kartläggningen gjordes dessutom en intervjustudie med 18 personer som 

tidigare startat en kontakt med de tre prostitutionsenheterna i Sverige (*Kjellgren, Abelsson, 

& Svedin, 2012). I intervjuerna och de kvalitativa analyserna framkommer behov av att 

förändra och bearbeta sina upplevelser från prostitution men också från självdestruktivitet 

och traumatiska barndomsupplevelser. Betydelsen av rätt typ av hjälp kan vara avgörande för 

att överleva i en utsatt situation, något beskrevs av informanterna liksom betydelsen av den 

specialiserade enheten, en bärande relation till en specialiserad behandlare och identifikation 

med andra med samma problematik som också hade kontakt med enheterna. 

Behandlingsmodellerna kunde se olika ut, men viktiga områden för samtalen var prostitution, 

identitet, självbild och relationer. 

Under temat ”Livet efter behandling” identifierades förändring som ett område som handlar 

om: att se på sig själva annorlunda, bygga upp sin självkänsla, att sträva efter att må bättre 

och vara på väg mot ett annat liv. Intervjuerna speglar hur intervjupersonerna ser tillbaka på 

prostitutionen med andra ögon, identifierar flera funktioner som prostitutionen haft men 

uttrycker också känslor av ambivalens. Prostitutionen var kopplad till självförakt och förakt, 

traumatiska erfarenheter och svårigheter med närhet och relationer.  

 

Att beslutet att sluta sälja sex är en process över tid beskrivs i flera tidigare studier (Månsson 

& Hedin, 1999; Baker, Dalla, & Williamsson, 2010; Oselin, 2010). Baker och medarbetare 

(2010) beskriver en lång rad svårigheter/hinder som det innebär att lämna prostitutionen som 

en sex-stegs modell där de olika stegen att lämna är; försjunkenhet - fast i problemet, 

medvetenhet, avsiktligt planerande, ett första avslut, återfall och det slutliga avslutet. Oselin 

(2010) redovisar å sin sida, baserat på intervjuer med 36 kvinnor i gatuprostitution, tre 

huvudkategorier till att lämna prostitutionen. Dessa var orsaker till att lämna prostitutionen, 

vändpunkter i livet och kunskap om och var det finns hjälp att få. En nyligen genomförd 

intervju studie med 15 unga svenska kvinnor som sålt sex över Internet (*Jonsson, Svedin, & 

Hydén, 2015) är övergripande temat att sluta sälja sex är en pågående process från första 

tillfället med varierande framgång och återfall och att professionella som möter dessa unga 

kvinnor behöver förstå hur komplex denna väv av känslor är bakom ett beslut att sluta sälja 

sex. Av denna studie och de ovan relaterade studierna kan man dra den slutsatsen att den 

psykologiska insatsen i huvudsak kommer att vara ett stöd i beslutet och inte beslutet i sig. 

Det psykologiska stödet terapin har dessutom som sin andra viktiga funktion att bearbeta tid 

traumatiska upplevelser och först hur man hamnat i situationen. I Oselins artikel (2010) 

påpekas dessutom vikten av att de enheter som kan erbjuda olika typer av stöd och 

interventioner ”marknadsför sig” så att de är kända av såväl professionella (hänvisa) och 

prostituerade (söka själva). 

 

Jeal och Salisbury (2007) visade i en jämförande studie mellan kvinnor som säljer sex på 

gatan (Jeal & Salisbury, 2004) och de som säljer sex på massageklubbar att de som sålde sex 

på gatan hade mer kroniska och akuta hälsoproblem, mer sällan testade sig för sexuellt 

överförbara sjukdomar och mer sällan använde preventivmedel. Den slutsats man drog var att 

hjälp och stödprogrammen måste individualiseras och bör se olika ut för olika målgrupper. 

Samma forskare intervjuade 71 gatuprostituerade kvinnor och kunde konstatera att 

besökstider, väntetider och rädsla för fördömande och att andra patienter skulle stirra på dem 
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gjorde att det var höga trösklar till vården. Kvinnorna själva föreslog en integrerad 

verksamhet som kan täcka grundläggande vardagsbehov tillsammans med hälso-och 

sjukvård. Liknande diskussion för Mosedale, Kouimtsidis och Reynolds (2009) och Butters 

och Erickson (2003) efter intervjuer med prostituerade kvinnor i London (England) och 

Toronto (Kanada) och drar slutsatsen att flexibla tjänster är nödvändiga för att attrahera, 

engagera och stödja denna utsatta grupp. 

 

 

Insatser för att förebygga att personer börjar sälja sex - prevention 
 

Studier/dokumentation av att förhindra försäljning av sex har inte stått att finna. Den 

dokumentation som finns rör snarare möjligheten, eller sätt, att minska/förhindra försäljning 

av sex som redan är pågående. Ingen publikation har påträffats som fokuserar på att 

förebygga att försäljning av sex ö.h. uppstår. 

 

Två publikationer rörande svensk prostitution har identifierats. I den första, ”The Swedish 

law that prohibits the purchase of sexual services (Ekberg, 2004), konstaterades en 

alarmerande ökning av prostitution och handel med kvinnor (trafficking) världen över under 

de senaste decennierna. Denna verksamhet i profitgenererande syfte är en av de snabbast 

växande globala företagsamheten efter droger och vapenhandel. 

 

Under lång tid har arbetet mot prostitution och sexhandel med människor haft politisk 

prioritet i Sverige. Det är i Sverige underförstått att varje land som gör anspråk på laglig, 

politisk, ekonomisk och social jämställdhet för kvinnor och barn, föresträdesvis flickor, är en 

vara som kan köpas, säljas exploateras sexuellt av män, och efter många års debatt antogs 

lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster den första januari 1999. Antagandet av lagen var 

ett första försök av ett land att gå till grunden med orsaken till prostitution och sexhandel med 

människor. Denna lag är att betrakta som banbrytande och som en hörnsten i svenska försök 

att skapa ett nutida och demokratiskt samhälle i vilket kvinnor och flickor kan leve fria från 

all form av manligt våld. I kombination med allmän utbildning, medvetandegörande 

kampanjer och stöd för offer var syftet med lagen att införa en nolltolerans för prostitution 

och människohandel; att finna bästa praxis för förebyggande av prostitution. När en köpare 

av sex riskerar straff minskar antalet män som köper sex, och den lokala 

prostitutionsmarknaden bli mindre lukrativ.  

 

Den andra av de ovan två identifierade publikationerna, ”Client-only criminalization in the 

city of Stockholm: a local research on the application of the ”Swedish model” of prostitution 

policy” (*Danna, 2012), är en studie vars syfte var att 7 år efter implementeringen av ovan 

beskrivna lag angående sexköp utvärdera utfallet; hur blev det i praktiken. Studien byggde på 

intervjuer med olika informanter inom polisväsendet, forskning, socialvård, tidigare 

sexarbetare m.fl. 

Det konstaterades att förhindra prostituerade att sälja sex var ett sätt att pressa dem till att 

överge verksamheten, och denna inblandning från myndigheternas sida uppmuntrar inte 

heller till könshandel med kvinnor. Det kunde konstateras att socialtjänstens och polisens 

ansträngningar gentemot sexköpare och sexhandlare ledde till ett positivt resultat. Samtidigt 

är *Danna (2012) kritisk till den svenska lagstiftningen och de slutsatser som dragits 

utvärderingarna. 

 

Projektet Outreach, ett koncept som utvecklats i England med syftet att erbjuda hälsovård och 

hjälp för utsatta grupper – företrädesvis spanska immigranter – som säljer sex (Agustin, 
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2007). Problemen med dessa projekt är dock att de utan hänvisning till vad de behövande 

verkligen behöver lutar sig mot argument om solidaritet, ’empowerment’, självkänsla och 

social inkludering utifrån socialarbetarnas definitioner. Studien ger en möjlighet att 

ifrågasätta aspekter av sociala projekt som betraktas som transparenta och bra, men som 

snarare handlar om störande inblandning och objektifiering av de individer som är föremål 

för arbetet. 

 

Myndigheter i Storbritannien uppmanar sjukvårdspersonal att bidra till att stoppa 

människohandel, som ofta omfattar personer som tvingas in i prostitution, genom att när de 

träffar patienter vara medvetna om symptom, tecken och omständigheter i patientens utsagor 

som kan verka misstänksamma. Riktlinjer finns framtagna för att kunna identifiera dessa 

personer och erbjuda stöd och hjälp (*Dean, 2013). Statistik finna över hur många individer 

som har fått hjälp genom dessa omhändertagande och preventiva åtgärder, dock finns inga 

uppgifter om i vilken utsträckning dessa personer åter hamnar i prostitution. 

 

Då sexarbete är en extremt farlig profession, och för att reducera risker för sexarbetare, har 

strategier och program för detta arbetas fram, bl.a. i Kanada. Ett sådant program är 

PREVENT: psychological counselling, reproductive health services, education, vaccinations, 

early detections, nutrition (Rekart, 2005). 

 

Interventioner för att minska risken för skador, psykiska såväl som fysiska, är utbildning. 

Utbildning ska initieras i den egna gruppen (prostituerade) omkring droganvändning, 

sjukdom, våld, skuld, och exploatering genom uppsökande arbete, tillgång till lämpligt 

utbildningsmaterial, och arbete för engagemang av sexarbetarna själva i detta. För att 

ytterligare minska dessa skaderisker arbetas med förmåga att bemästra (empowerment) 

genom självförtroende, förmåga till individuell kontroll, säkert sex, solidaritet, personlig 

säkerhet, förhandlingsskicklighet, förvägra klienter, tillgång till hjälp, och acceptans av 

samhället. Prevention arbetas för genom kondomer (manliga såväl som kvinnliga), krämer, 

vaccinationer, beteendeförändring, frivillig HIV-rådgivning och HIV-test, samt genom 

deltagande i forskning. Omhändertagande arbetas för genom att finnas tillgänglig, acceptera, 

högkvalitativ integrerad vård, förebyggande sjukvård i samverkan, profylaktiska insatser, 

psykologiskt omhändertagande och socialt stöd. Det arbetas för hälsa och säkerhet i arbetet 

genom att styra exponeringar och risker, behandling av skador och sjukdomar, arbetsgivares 

och arbetstagares skyldigheter. Ytterligare ett område det arbetas för är avkriminalisering av 

sexarbetare genom att organisera sexarbetare, sexarbetsprojekt, icke-statliga organisationer. 

Slutligen att arbeta för rättighetsbaserade strategier genom utbildning, telefonjourer, 

utbildningsinriktade och användarvänliga tjänster, regeringsåtgärder, media, insatser för 

flyktingar, och samhällsutveckling. 

 

 

Insatser för att få sexköpare av båda könen att sluta köpa sex 

(sexmissbruk) 
 

Interventionsprogram för att få sexköpare att sluta köpa sexuella tjänster, så kallade Johns 

Schools, har etablerats i USA, Kanada, England och Sydkorea. Det första och kanske mest 

kända interventionsprogrammet som ligger i gränsområdet mellan förebyggande arbete och 

insats för att få sexköpare att sluta köpa sex är The First Offender Prostitution Program 

(FOPP) i San Fransisco-området är utformat för att minska efterfrågan på prostituerade och 

mänsklig trafficking genom att utbilda män som arresterats för att ha köpt sex om vilka 

negativa konsekvenser prostitution medför (Shively et al., 2008). De män som är i läge att bli 
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arresterade har alternativet att antingen betala en avgift och delta i en endagsutbildning, eller 

att bli arresterade. Utvärderingen av programmet visade att: 

 

1) FOPP är ett väl utformat program som är baserat på en sund modell 

2) Har genomförts som avsett 

3) Har varit organisatoriskt stabil och hållbar 

4) Har varit effektivt i att avsevärt minskat återfall bland män som arresterats för att ha 

utnyttjat prostituerade 

5) Är kostnadseffektivt 

6) Är överförbart; programmet har framgångsrikt replikerats i 12 andra stater i USA 

förutom Kalifornien. 

 

Efter genomgånget program angav 70% av männen att de aldrig mer skulle gå till en 

prostituerad igen. Ytterligare 20% uppgav att de inte planerade att besöka en prostituerad 

igen, men att återfall kunde vara möjligt om frestelsen uppstod. Programmets effekt för 

återfall har konstaterats vara signifikant (p<0.001) och har konstaterats ha en betydande 

påverkan av betydande omfattning över tid (Shively et al., 2008). Dock konstateras att 

anledningen till att en så pass kort intervention kan ge en så god effekt, förutom att det är ett 

bra program, sannolikt kan ligga i att en stor del av FOPP-deltagarna är välutbildade, har 

arbete, är gifta, och få har en kriminell historia bakom sig. (Shively et al., 2008).  

 

Rapporten erbjuder även åtskilliga förslag till förbättring av programmet såsom att erbjuda 

eftervård etc. Andra som Monto och Garcia (2001) samt *Gurd och O’Brian (2013) har 

ifrågasatt programmens effektivitet. I en utvärdering av programmet i Portland (USA) kunde 

man inte se någon säkerställd skillnad mellan de som medverkade i programmet och de som 

inte gjorde det (Monto & Garcia, 2001) medan *Gurd och O’Brian (2013) menar att 

programmen vidmakthåller en traditionell social konstruktion av prostitution, som 

kännetecknar handlingen, och deltagarna, som sexuellt avvikande. 

 

Inom ramen för kartläggningen av de svenska prostitutionsgruppernas arbete som Linköpings 

Universitet utförde 2009-2012 (*Svedin, Jonsson, Kjellgren, Priebe & Åkerman, 2012) 

gjordes också tre studier av insatser riktade mot köpare av sexuella tjänster. I första rapporten 

”Kartläggning av insatser mot prostitutionen i Stockholm, Göteborg och Malmö” (*Åkerman 

& Svedin, 2012a) beskrivs målsättningen i det direkta klientarbetet att man ska bedriva ett 

uppsökande arbete främst riktat mot gatuprostitutionen men även andra miljöer och Internet 

och att erbjuda och ge köpare av sexuella tjänster råd och stöd och behandling. Detta 

bekräftades i den kartläggning av ett års verksamhet vid de enheter som vände sig till Köpare 

Av Sexuella Tjänster (KAST) (*Åkerman & Svedin, 2012c). Vid varje grupp (Göteborg, 

Malmö och Stockholm) som vänder sig till Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) upprättades 

ett anonymt rapportblad på varje person de mött i sitt arbete under tidperioden 1/10 2009 – 

30/9 2010. I rapportbladet registrerat varje kontakt/insats som man haft under perioden haft. 

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. 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 
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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 %). 

 

I den tredje studien (*Kjellgren & Svedin, 2012) gjordes en utvärdering effekterna av det 

behandlingsarbete i form av samtalsterapi som bedrevs vid de tre prostitutionsenheterna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö riktat till Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST). 

Undersökningen genomfördes 2009-2011 genom att nya klienter vid de tre KAST-enheterna 

inbjöds att medverka i studien. Av 72 personer som var aktuella för samtalskontakt under 

perioden tillfrågades 51 av behandlare om deltagande och 29 accepterade medverkan. 

Respondenterna intervjuades och besvarade självsvarsformulär (rörande psykisk hälsa, 

självkänsla, alkohol- och drogmissbruk, traumatiska upplevelser i barndomen, stereotypa 

attityder till sexuellt våld och sexuellt missbruk) i början av samtalsbehandlingen 

(baslinjeintervjun) och vid behandlingens slut eller efter ett års behandling (m=10,1 månad). 

 

Respondenterna (28 män och en kvinna) var i genomsnitt 40,1 år (sd=11,3) vid 

baslinjeintervjun. Majoriteten hade tagit ett eget initiativ till samtalskontakten medan en 

tredjedel tog kontakt efter rekommendation av annan vårdgivare eller myndighet. Majoriteten 

hade vid baslinjeintervjun en partner och drygt hälften hade barn. Samtliga arbetade eller 

studerade.  

Respondenterna uppgav olika former av sexuellt missbruk som sexköp, porrsurfande, 

sexchat, sexmissbruk i relationer eller besök på sexklubbar. Hälften beskrev mer än en form 

av sexuellt missbruk. Totalt hade femton personer (52 %) köpt sex i samband med att 

behandlingskontakten inleddes eller tidigare. Respondenterna motiverade 

behandlingskontakten med ett behov att få hjälp med att förändra sin situation, ta kontroll 

över sexmissbruket och för att rädda sin relation till partner/barn. Majoriteten rapporterade 

inget alkohol- eller drogmissbruk, men hade sämre självkänsla och fler potentiellt traumatiska 

erfarenheter under uppväxten än män som köpt sex eller aldrig köpt sex i en epidemiologisk 

studie. Respondenterna rapporterade psykisk ohälsa på fyra delskalor i nivå med klinisk 

grupp. Alla utom en av respondenterna rapporterade ett sexuellt missbruk men å andra sidan 

mindre stereotypa attityder om sexuellt våld än universitetsstudenter. De som någon gång 

köpt sex rapporterade signifikant högre nivå på sexuellt missbruk vid baslinjemätning än de 

som hade annan form av sexuellt missbruk, en skillnad som inte kvarstod vid uppföljningen. 

 

Vid uppföljningen medverkade 28 respondenter i genomsnitt 10,1 månader efter 

baslinjeintervjun. Respondenterna hade gått i 25,6 samtal (sd=13,6), en tredjedel hade 

avslutat sin behandlingskontakt vid uppföljningsintervjun medan de övriga gick i fortsatta 

behandlingssamtal. Respondenterna uppgav att samtalen på enheten lett till signifikanta 

förbättringar vad gäller relationer till familj och partner. Majoriteten uppgav att det 

sexuella missbruket reducerats (blivit mindre frekvent eller förändrats i typ av handlingar) 

och en tredjedel att det helt upphört. Respondenterna rapporterade en mindre minskning av 

alkoholbruk men framför allt en signifikant förbättrad självkänsla och förbättrad psykisk 

hälsa. Respondenterna var mycket nöjda med bemötande, upplevde behandlarna i hög grad 

som lyhörda och hade stort förtroende för behandlarna. Resultaten talar för att klienterna vid 

KAST mottagningarna i Sverige dragit nytta av behandlingen på flera sätt men framförallt 

genom ett minskat sexmissbruk och en förbättrad psykisk hälsa.  
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Författarna drog den slutsatsen att då behandlingsstudier på området i stort sett saknas, 

nationellt och internationellt så kunde man se studien som ett av de första försöken att 

utvärdera behandling riktade till sexköpare/sexmissbrukare. Författarna menar att man i 

avsaknad av studier med experimentell design kan tala om en evidensbaserad praktik (EBP) 

som bygger på för närvarande bästa tillgängliga kunskap dvs. bästa vetenskapliga kunskapen 

om insatsers effekter, brukarens erfarenheter och förväntningar, den lokala situationen och 

omständigheter samt de professionellas expertis.  

 

 

Insatser för att förhindra att personer börjar köpa sex – prevention. 
 

Några studier på detta område har inte återfunnits. Vår bedömning är dock att information om 

t.ex. den svenska lagstiftningen och information om prostitutionens baksidor i skolor, på 

företag, i massmedia etc. är den form som närmast är att betrakta som primär prevention. De 

ofta använda John Schools (USA, Kanada, England, Sydkorea) kan däremot betraktas som 

sekundär prevention (i detta fall riskgrupper att fortsätta köpa sex) eller tertiär prevention dvs. 

att bryta ett etablerat mönster av att köpa sexuella tjänster isolerat eller som ett delfenomen i 

ett bredare sexmissbruk. 

 

 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Huvudresultatet av denna uppdaterade litteratur och kunskapsöversikt är att det publiceras 

väldigt få systematiska utvärderingar då det gäller insatser och psykoterapeutisk behandling 

till människor som säljer och köper sexuella tjänster. I ett fåtal studier har man kunnat påvisa 

uppmuntrande resultat (*Kjellgren & Svedin, 2012; *Kjellgren, Abelsson, & Svedin, 2012; 

*Kjellgren, Priebe, & Svedin, 2012; Ward & Roe-Sepowitz, 2009) men det saknas 

randomiserade kontrollerade studier.  

 

Det är dessutom svårt att utifrån såväl tidigare litteraturgenomgångar som denna kartläggning 

skilja ut olika beståndsdelar från varandra i sammansatta program. T.ex. kan ett program som 

i huvudsak är skadereducerande, utan krav på att klienten ska sluta med prostitution också 

innehålla insatser till stöd för de som själva vill ha hjälp att sluta. Exempel på detta är det 

program som den amerikanska organisationen SAGE (Standing Against Global Exploitation) 

där man erbjuder en mycket mångfacetterad verksamhet med missbruk- och hälsovård, case 

management, krisbearbetning, utbildning, akupunktur, massage, drama, skyddat boende, 

individuell rådgivning och gruppsamtal (Hotaling et al., 2004). 

 

I de svenska prostitutionsgruppernas arbete framhålls just att arbetet är mångfacetterat 

framför allt när det gäller gatuprostitutionen. Där uppsökande verksamhet med information 

och skadereducerande insatser till råd och stöd, inkluderande hjälp till olika 

myndighetskontakter (t.ex. försäkringskassa, socialtjänsten, bostadsmarknad) och slutligen 

samtals- eller psykoterapi i olika former.  

 

Litteraturen och de svenska prostitutionsenheternas erfarenheter visar då det gäller säljare av 

sexuella tjänster att det en lång process att sluta sälja sex – att lämna prostitution. Denna 

kunskap baseras dock i huvudsak på erfarenheter av den öppna prostitutionen – 

gatuprostitutionen och mindre på den dolda inklusive den Internetrelaterade prostitutionen. 
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Av litteraturen kan den slutsatsen dras att de hjälpinsatser som samhället eller 

frivilligorganisationer kan erbjuda måste vara tydligt synliggjorda och att informationsarbetet 

om vilka insatser i form av hjälp och stöd och behandling som kan fås, och var dessa finns att 

få är avgörande. Detta sker huvudsakligen i form av synlighet i massmedia (radio, TV, 

tidningar), tydliga och lättillgängliga hemsidor, genom information till vårdgrannar men även 

till politiker och tjänstemän. 

 

Utifrån sociala, humanistiska och medicinska skäl kan på goda grunder antas att samhällets 

ambition är att reducera skadeverkningarna av prostitutionen, hjälpa inblandade till en bättre 

psykosocial och medicinsk hälsa och samt i slutligen hjälpa så många som möjligt att sluta 

sälja och köpa sexuella tjänster. Problemet med detta är att väldigt få av dessa insatser är 

ordentligt utvärderade inte minst hur olika program hjälper till en bättre hälsa och får de 

inblandade att lämna prostitutionen. Den beprövade erfarenhet och den ringa evidensbaserade 

praktik som finns talar dock för mångfacetterade och multiprofessionella insatser. Dessa 

insatser kan delas in i: 

 

1. Information och kunskapsspridning i allmänhet 

2. Riktad information till olika målgrupper 

3. Uppsökande verksamhet inklusive skadereducerande insatser 

4. Råd och stöd, med förmedlande av olika typer av samhällsservice inklusive hälso- och 

    sjukvård 

5. Samtal 

6. Psykoterapi 
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Bilaga 1. 

 

 

Sökorden beträffande sluta sälja och köpa sexuella tjänster var: 

prostitution, prostitute/s, child prostitution, church work with prostitutes, LGBT 

prostitution, male prostitution, sacred prostitution, teenage prostitution, 

transactional sex, sex industry, adult movie theaters, brothels, legalized brothels, 

gay bathhouses, massage parlors, pornography, prostitution, sex tourism, sex 

trafficking, sexual services, sex sellers, sex buyers, buying sex, adult 

streetwork/ers, exit, exiting, leaving, ending, stopping, exit prostitution, exit 

sex, exiting prostitution, prostitution exit, stopping prostitution, exiting 

program, 

 

Sökorden beträffande att förebygga att personer börjar sälja sex eller 

förhindra att personer börjar köpa sex var: prostitution, prostitute/s, child 

prostitution, church work with prostitutes, LGBT prostitution, male prostitution, 

sacred prostitution, teenage prostitution, transactional sex, sex industry, adult 

movie theaters, brothels, legalized brothels, gay bathhouses, massage parlors, 

pornography, prostitution, sex tourism, sex trafficking, sex workers, sexual 

services, sex sellers, sex buyers, buying sex, adult streetwork/ers, prevent, 

prevention 

 
Söknr Termtyp 

*) 
Söktermer Antal ref. **) 

SocINDEX with Full Text 2013-11-18 

1.  DE/TIAB ( DE "PROSTITUTION" OR DE "CHILD 
prostitution" OR DE "CHURCH work with 
prostitutes" OR DE "LGBT prostitution" OR DE 
"MALE prostitution" OR DE "SACRED prostitution" 
OR DE "TEENAGE prostitution" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex" OR DE "SEX industry" 
OR DE "PROSTITUTES" ) AND ( TI ( exit OR 
exiting OR leaving OR ending OR stopping ) OR 
AB exiting )   

28 

Academic Search Premier 2013-11-18 

2.  DE/TIAB ( ( (DE "SEX industry" OR DE "ADULT movie 
theaters" OR DE "BROTHELS" OR DE "GAY 
bathhouses" OR DE "MASSAGE parlors" OR DE 
"PORNOGRAPHY" OR DE "PROSTITUTION" OR 
DE "SEX tourism" OR DE "SEX workers" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex") ) ) AND ( TI ( exit OR 
exiting OR leaving OR ending OR stopping ) OR 
AB exiting )   

39 

MEDLINE with Full Text 2013-11-18 

3.  MH/TIAB ( (MH "Prostitution") OR (MH "Sex Workers") )  

AND TI ( exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) OR AB exiting  

7 

CINAHL with Full Text 2013-11-18 

4.  MH/TIAB (MH "Prostitution") AND TI ( exit OR exiting OR 
leaving OR ending OR stopping ) OR AB exiting  

11 
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PsycINFO 2013-11-18 

5.  DE/TIAB DE "Prostitution" TI ( exit OR exiting OR leaving 
OR ending OR stopping ) OR AB exiting  

20 

EBSCO – fritextsökning SocINDEX with Full Text, PsycINFO, CINAHL with Full Text, 
Academic Search Premier, MEDLINE with Full Text 2013-11-18 

6.  TXTIAB TX ( (prostitute* OR prostitution OR “sex work” OR 
“sex trafficking” OR “sexual services” OR “sex 
sellers” OR “sex industry” OR “sex buyer” OR “sex 
buyers” OR “transactional sex” OR “buying sex” 
OR “adult streetwork” OR “adult streetworkers”) ) 
AND ( TI ( exit OR exiting OR leaving OR ending 
OR stopping ) OR AB exiting )   

270  

7.  TX TX ( “exit prostitution” OR “exit sex” OR “exiting 
prostitution” OR “exiting sex” OR “prostitution exit” 
OR “stopping prostitution” OR “exiting program” )   

115   

ProQuest Sociology 2013-11-19 (taggad som rad 11 i EN) 

8.  FT 
anywhere 

(exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping) AND (SU.EXACT("Prostitution") OR 
SU.EXACT("Sex industry")) 

10 

ASSIA 2013-11-19 (taggad som rad 12 I EN) 

9.  FT 
anywhere 

(SU.EXACT.EXPLODE("Prostitutes") OR 
SU.EXACT.EXPLODE("Brothels" OR "Child 
prostitution" OR "Legalized brothels" OR 
"Prostitution")) AND (exit OR exiting OR leaving 
OR ending OR stopping) 

19 

ProQuest Sociology + ASSIA –fritextsökning 2013-11-19 (taggad som rad 13 i EN) 

10.  FT all but 
full text 

all(prostitute* OR prostitution OR “sex work” OR 
“sex trafficking” OR “sexual services” OR “sex 
sellers” OR “sex industry” OR “sex buyer” OR “sex 
buyers” OR “transactional sex” OR “buying sex” 
OR “adult streetwork” OR “adult streetworkers”) 
AND all(exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) 

41 
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Bilaga 3. 

Pilotsökning 2013-11-19, 2013-11-20 

Insatser för att förebygga att personer börjar sälja sex 
Insatser för att förhindra att personer börjar köpa sex 
 

Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek av Ann Kristine Jonsson 
(informationsspecialist)  

Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) 

SocINDEX with Full Text 2013-11-19 

1.  DE/TIAB ( ( DE "PROSTITUTION" OR DE "CHILD 
prostitution" OR DE "CHURCH work with 
prostitutes" OR DE "LGBT prostitution" OR DE 
"MALE prostitution" OR DE "SACRED prostitution" 
OR DE "TEENAGE prostitution" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex" OR DE "SEX industry" 
OR DE "PROSTITUTES" ) ) AND ( ( TI ( prevent 
OR prevention ) OR AB ( prevent OR prevention ) ) 
NOT TI ( (HIV OR AIDS OR STI) ) )   
Limiters - Scholarly (Peer Reviewed) Journals; 
Date of Publication: 20000101-20131231  

78 

Academic Search Premier 2013-11-19 

2.  DE/TIAB ( DE "SEX industry" OR DE "ADULT movie 
theaters" OR DE "BROTHELS" OR DE "GAY 
bathhouses" OR DE "MASSAGE parlors" OR DE 
"PORNOGRAPHY" OR DE "PROSTITUTION" OR 
DE "SEX tourism" OR DE "SEX workers" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex" ) AND ( ( TI ( prevent OR 
prevention ) OR AB ( prevent OR prevention ) ) )   

0 

MEDLINE with Full Text 2013-11-19 

3.  MH/TX ( ( (MH "Prostitution") OR (MH "Sex Workers") ) 
AND ( TX prevent OR prevention ) ) NOT ( (HIV 
OR AIDS OR STI) )   

Limiters - Date of Publication: 20000101-
20131231; English Language 

251 

CINAHL with Full Text 2013-11-19 

4.  MH/TI MH ("Prostitution") AND ( TX ( prevent OR 
prevention ) NOT TI ( HIV OR AIDS OR STI ) )   

Limiters - Published Date: 20000101-20131231; 
Clinical Queries: Therapy - High Sensitivity  

179 

PsycINFO 2013-11-19 

5.  DE/TI DE "Prostitution" AND ( KW ( prevent OR 
prevention ) NOT TI ( HIV OR AIDS OR STI ) )   

Limiters - Publication Year: 2000-2013; Peer 
Reviewed  

52 

EBSCO – fritextsökning SocINDEX with Full Text, PsycINFO, CINAHL with Full Text, 
Academic Search Premier, MEDLINE with Full Text 2013-11-19 

6.  TI ( TI ( prevent OR prevention ) OR AB ( prevent OR 
prevention ) ) AND ( TI (prostitute* OR prostitution 
OR “sex work” OR “sex trafficking” OR “sexual 
services” OR “sex sellers” OR “sex industry” OR 
“sex buyer” OR “sex buyers” OR “transactional sex” 
OR “buying sex” OR “adult streetwork” OR “adult 
streetworkers”) )   

283 
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Limiters - Published Date: 20000101-20131231; 
Peer Reviewed  

ProQuest Sociology 2013-11-20 

7.  FT 
anywhere 

(SU.EXACT("Prostitution") OR SU.EXACT("Sex 
industry")) AND all(prevent OR prevention) 

Limit: 2000-, Peer reviewed 

78 

ASSIA 2013-11-20 

8.  FT 
anywhere 

(SU.EXACT.EXPLODE("Prostitutes") OR 
SU.EXACT.EXPLODE("Brothels" OR "Child 
prostitution" OR "Legalized brothels" OR 
"Prostitution")) AND (prevent OR prevention) 

Limit: 2000-2013, Peer reviewed 

113 

ProQuest Sociology + ASSIA –fritextsökning 2013-11-20 

9.  FT all but 
full text 

all(prostitute* OR prostitution OR “sex work” OR 
“sex trafficking” OR “sexual services” OR “sex 
sellers” OR “sex industry” OR “sex buyer” OR “sex 
buyers” OR “transactional sex” OR “buying sex” 
OR “adult streetwork” OR “adult streetworkers”) 
AND all(exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) 
Limit: 2000-2013, Peer reviewed 

270 
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Bilaga 4.  

Informationssökning 2014-02-25 

Insatser för att förebygga att personer börjar sälja sex 
Insatser för att förhindra att personer börjar köpa sex 
 

Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek av Ann Kristine Jonsson 
(informationsspecialist)  

Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) 

SocINDEX with Full Text (EBSCO) 

1.  DE/TIAB ( ( DE "PROSTITUTION" OR DE "CHILD 
prostitution" OR DE "CHURCH work with 
prostitutes" OR DE "LGBT prostitution" OR DE 
"MALE prostitution" OR DE "SACRED prostitution" 
OR DE "TEENAGE prostitution" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex" OR DE "SEX industry" 
OR DE "PROSTITUTES" ) ) AND ( ( TI ( prevent 
OR prevention ) OR AB ( prevent OR prevention ) ) 
NOT TI ( (HIV OR AIDS OR STI) ) )   
Limiters - Scholarly (Peer Reviewed) Journals; 
Date of Publication: 20130101-  

3  

Academic Search Premier (EBSCO) 

2.  DE/TIAB ( DE "SEX industry" OR DE "ADULT movie 
theaters" OR DE "BROTHELS" OR DE "GAY 
bathhouses" OR DE "MASSAGE parlors" OR DE 
"PORNOGRAPHY" OR DE "PROSTITUTION" OR 
DE "SEX tourism" OR DE "SEX workers" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex" ) AND ( ( TI ( prevent OR 
prevention ) OR AB ( prevent OR prevention ) ) )   

Limiters - Scholarly (Peer Reviewed) Journals; 
Published Date: 20130101-  

87  

MEDLINE with Full Text (EBSCO) 

3.  MH/TX ( ( (MH "Prostitution") OR (MH "Sex Workers") ) 
AND ( TX prevent OR prevention ) ) NOT ( (HIV 
OR AIDS OR STI) )   

Limiters - Date of Publication: 20130101-  

22  

CINAHL with Full Text (EBSCO) 

4.  MH/TI MH ("Prostitution") AND ( TX ( prevent OR 
prevention ) NOT TI ( HIV OR AIDS OR STI ) )   

Limiters - Published Date: 20130101-; Peer 
Reviewed  

36  

PsycINFO (EBSCO) 

5.  DE/TI DE "Prostitution" AND ( KW ( prevent OR 
prevention ) NOT TI ( HIV OR AIDS OR STI ) )   

Limiters - Publication Year: 2013-; Peer Reviewed  

10  

EBSCO – fritextsökning SocINDEX with Full Text, PsycINFO, CINAHL with Full Text, 
Academic Search Premier, MEDLINE with Full Text  

6.  TI ( TI ( prevent OR prevention ) OR AB ( prevent OR 
prevention ) ) AND ( TI (prostitute* OR prostitution 
OR “sex work” OR “sex trafficking” OR “sexual 
services” OR “sex sellers” OR “sex industry” OR 
“sex buyer” OR “sex buyers” OR “transactional sex” 
OR “buying sex” OR “adult streetwork” OR “adult 
streetworkers”) )   

Limiters - Published Date: 20130101-  

35  
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ProQuest Sociology (Proquest) 

7.  FT 
anywhere 

(SU.EXACT("Prostitution") OR SU.EXACT("Sex 
industry")) AND all(prevent OR prevention) 

Limit: 2013-, Peer reviewed 

34  

ASSIA (Proquest) 

8.  FT 
anywhere 

(SU.EXACT.EXPLODE("Prostitutes") OR 
SU.EXACT.EXPLODE("Brothels" OR "Child 
prostitution" OR "Legalized brothels" OR 
"Prostitution")) AND (prevent OR prevention) 

Limit: 2013, Peer reviewed 

11  

ProQuest Sociology + ASSIA (Proquest) –fritextsökning  

9.  FT all but 
full text 

all(prostitute* OR prostitution OR “sex work” OR 
“sex trafficking” OR “sexual services” OR “sex 
sellers” OR “sex industry” OR “sex buyer” OR “sex 
buyers” OR “transactional sex” OR “buying sex” 
OR “adult streetwork” OR “adult streetworkers”) 
AND all(exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) 
Limit: 2013, Peer reviewed 

2  
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Bilaga 5. 

Informationssökning 2014-02-25 

Insatser för att få sexsäljare av båda könen att upphöra med sin verksamhet 
Insatser för att få sexköpare av båda könen att sluta köpa sex (sexmissbruk) 
 

Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek av Ann Kristine Jonsson 
(informationsspecialist)  

Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) 

SocINDEX with Full Text (EBSCO)  

1.  DE/TIAB ( DE "PROSTITUTION" OR DE "CHILD 
prostitution" OR DE "CHURCH work with 
prostitutes" OR DE "LGBT prostitution" OR DE 
"MALE prostitution" OR DE "SACRED prostitution" 
OR DE "TEENAGE prostitution" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex" OR DE "SEX industry" 
OR DE "PROSTITUTES" ) AND ( TI ( exit OR 
exiting OR leaving OR ending OR stopping ) OR 
AB exiting )   

29  

Academic Search Premier (EBSCO) 2013-11-18 

2.  DE/TIAB ( ( (DE "SEX industry" OR DE "ADULT movie 
theaters" OR DE "BROTHELS" OR DE "GAY 
bathhouses" OR DE "MASSAGE parlors" OR DE 
"PORNOGRAPHY" OR DE "PROSTITUTION" OR 
DE "SEX tourism" OR DE "SEX workers" OR DE 
"TRANSACTIONAL sex") ) ) AND ( TI ( exit OR 
exiting OR leaving OR ending OR stopping ) OR 
AB exiting )   

40  

MEDLINE with Full Text (EBSCO) 2013-11-18 

3.  MH/TIAB ( TI ( exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) OR AB exiting ) AND ( ( (MH 
"Prostitution") OR (MH "Sex Workers") ) )   

10  

CINAHL with Full Text (EBSCO) 2013-11-18 

4.  MH/TIAB ( ( TI ( exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) OR AB exiting ) ) AND ( (MH 
"Prostitution") OR (MH "Sex Workers") )   

11  

PsycINFO (EBSCO) 2013-11-18 

5.  DE/TIAB DE "Prostitution" TI ( exit OR exiting OR leaving 
OR ending OR stopping ) OR AB exiting  

20  

EBSCO – fritextsökning SocINDEX with Full Text, PsycINFO, CINAHL with Full Text, 
Academic Search Premier, MEDLINE with Full Text 2013-11-18 

6.  TXTIAB TX ( (prostitute* OR prostitution OR “sex work” OR 
“sex trafficking” OR “sexual services” OR “sex 
sellers” OR “sex industry” OR “sex buyer” OR “sex 
buyers” OR “transactional sex” OR “buying sex” 
OR “adult streetwork” OR “adult streetworkers”) ) 
AND ( TI ( exit OR exiting OR leaving OR ending 
OR stopping ) OR AB exiting )   

275 (207)  

7.  TX TX ( “exit prostitution” OR “exit sex” OR “exiting 
prostitution” OR “exiting sex” OR “prostitution exit” 
OR “stopping prostitution” OR “exiting program” )   

117 (80)  

ProQuest Sociology (ProQuest) 
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8.  FT 
anywhere 

(exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping) AND (SU.EXACT("Prostitution") OR 
SU.EXACT("Sex industry")) 

12  

ASSIA (ProQuest) 

9.  FT 
anywhere 

(SU.EXACT.EXPLODE("Prostitutes") OR 
SU.EXACT.EXPLODE("Brothels" OR "Child 
prostitution" OR "Legalized brothels" OR 
"Prostitution")) AND (exit OR exiting OR leaving 
OR ending OR stopping) 

19  

ProQuest Sociology och ASSIA (ProQuest) 

10.  FT all but 
full text 

all(prostitute* OR prostitution OR “sex work” OR 
“sex trafficking” OR “sexual services” OR “sex 
sellers” OR “sex industry” OR “sex buyer” OR “sex 
buyers” OR “transactional sex” OR “buying sex” 
OR “adult streetwork” OR “adult streetworkers”) 
AND all(exit OR exiting OR leaving OR ending OR 
stopping ) 

44 

 

 

 

 

 
 

 

 


