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1 Sammanfattning  
Länsstyrelsen har som uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där arbete 
mot prostitution ingår. Personer utsatta för prostitution är inte en homogen grupp och finns runt 
om i Sverige. Värmland är ett glesbygdslän där det lätt kan missförstås att prostitution inte 
förekommer. De verksamheter som möter personer utsatta för prostitution är främst socialtjänst 
och hälso-och sjukvård. Det bör även framhållas att civilsamhällesorganisationer är en viktig 
aktör för såväl upptäckt av personer i prostitution, som för utövande av stödinsatser. I den 
nationella strategin, samt i skrivelser från Socialstyrelsen, framhålls att stöd och hjälp bör riktas 
mot insatser som syftar till att personen ska kunna förändra sin situation. Insatserna bör vara i 
form av omsorg, stöd och vård.  

Med bakgrund i uppdraget mäns våld mot kvinnor genomfördes en kartläggning av 
stödstrukturer i Värmlands län, för personer som säljer sexuella tjänster. Syftet var att kartlägga 
och sammanställa den kapacitet som finns i länet samt samla information gällande vilka aktörer 
som möter personer utsatta för prostitution. Den metodologiska utgångpunkten för 
kartläggningen var av kvantitativt slag, där en enkätstudie användes för insamling av data. 
Deltagande var 43 respondenter som arbetade inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, 
trossamfund, ungdomsverksamhet, elevhälsa, kvinnojourer och civilsamhälles organisationer.  

Denna kartläggning visar att verksamheter inte för statistik för målgruppen, samtidigt svarar 53% 
att de träffat personer utsatta för prostitution det senaste året. Majoriteten av verksamheterna har 
träffat 1–5 personer utsatta för prostitution det senaste året, två svaranden beskriver att de mött 
30 personer. Detta menar denna kartläggning skulle kunna visa på att verksamheter i Värmland är 
uppmärksamma på problematiken, något som är mycket positivt. Vidare framhålls det särskilt att 
hela 85% av respondenterna ställer frågan om prostitution vid misstanke. Detta är ett resultat 
som kan tänkas vara högre än det nationella snittet. Gällande vilket stöd som verksamheterna 
erbjuder, uppger 69% att stöd ges i den egna verksamheten. Det stöd som ges är framförallt 
samtal, och/eller stöd i kontakt med annan verksamhet, och/eller att verksamheten hänvisar till 
annan aktör. Den aktörer som flest hänvisar till är socialtjänsten, där efter hänvisas till hälso- och 
sjukvård och civilsamhällesorganisationer. Det kan här reflekteras kring om svaren som visar att 
verksamheterna hänvisar till aktörer så som KAST, Talita och Stora syster, kan tyda på en viss 
okunskap gällande lokala aktörers ansvar och verksamhet. Det hänvisas även till verksamheter 
utanför länet, vilket kan ses som såväl negativt som positivt. Avseende vilken information som 
finns att tillgå för professionella som möter personer i prostitution, visar denna kartläggning att 
det saknas ett samlat informationsmaterial. Samtliga respondenter uppger att information hämtas 
från olika webbplatser eller andra verksamheter.  

Avslutningsvis pekar denna kartläggning på det positiva resultat om framkommit gällande de 
förutsättningar som finns i Värmland att upptäcka prostitution, samt den viljan att stödja som ses 
i respondenternas svar. Som förslag till vidare utveckling föreslås en utveckling av ett samlat 
informationsstöd med lokal förankring, för att underlätta för professionella och ge bättre 
förutsättningar för goda bemötanden. Vidare föreslås även utveckling av verksamhet med 
spetskunskaper, inte som renodlad mottagning utan som arbetsgrupp inom idag befintlig 
verksamhet. En sådan arbetsgrupp skulle med fördel ges uppdrag att verka tvärprofessionellt och 
tvärsektoriellt, med både lokala och nationella kunskaper i frågan. Denna arbetsgrupp skulle med 
fördel kunna fungera som såväl handledande stöd för professionella som att ge direkt stöd för 
målgruppen.  
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2 1 Bakgrund 
Prostitution och människohandel är ett mycket allvarligt uttryck för mäns våld mot kvinnor. 
Prostitution kan se ut på en rad olika vis och det som framförallt förknippas med prostitution är 
försäljning av olika typer av sexuella tjänster fysiskt. Vi vet dock att försäljning av sexuella tjänster 
idag ser väldigt olika ut. Det kan till exempel innebära att någon betalar för att en person ska 
posera sexuellt via webbkamera, på telefonen eller skicka sexuella bilder och filmer. Betalning 
sker inte heller endast via kontanter, utan kan även innefatta presenter, cigaretter, kläder, alkohol 
eller andra saker. Ett relativt nytt fenomen som uppmärksammats är sugardating. Vilket innebär 
att en äldre person betalar, eller på annat sätt kompenserar, en yngre person för att umgås, äta 
middagar eller följa med på aktiviteter. Sugardating försätter den yngre personen i en mycket 
utsatt situation, där vi idag ser att detta ofta utmynnar i sexuella tjänster. Idag sker prostitution på 
många fler plattformar än tidigare och andra benämningar används i vissa fall. Den prostitution 
som sker utomhus, så kallad gatuprostitution, har mer än halverats sedan år 1995 och handeln av 
sexuella tjänster på internet har ökat kraftigt. Detta i sin tur innebär att personer som säljer 
sexuella tjänster idag ofta gör detta utan geografiska gränser och kan därmed riskeras att utsättas 
av fler gärningspersoner.   

Risken för att bli utsatt för prostitution kan ses öka till följd av vissa riskfaktorer, så som 
rättighetskränkningar, fattigdom, socioekonomisk utsatthet eller etnisk diskriminering. Samtidigt 
är det viktigt att vara medveten om att det inte finns någon särskild typ av person som säljer 
sexuella tjänster. Det finns risker med att fastna i stereotypa föreställningar om vem det är som 
säljer sexuella tjänster, då det minskar chansen att upptäcka utsatta individer och därmed kunna 
erbjuda stöd och hjälp. Personer som utsätts för prostitution kan vara vem som helst, unga som 
äldre, tjejer, killar och icke binära, och det sker oavsett sexuell läggning. Det är även viktigt att 
uppmärksamma särskilt utsatta grupper, så som unga HBTQ personer och ensamkommande 
ungdomar. Särskilt sårbara grupper bör alltid beaktas, så som personer med 
funktionsnedsättning, äldre, personer med utländsk härkomst.  

På samma sätt som personer utsatta för prostitution inte ska generaliseras, bör inte heller 
personer som köper sexuella tjänster generaliseras. Personer som köper sexuella tjänster finns till 
exempel i samtliga samhällsklasser, har olika sexuell läggning, är av olika etnisk och kulturell 
bakgrund osv. Det som kan sägas är dock att denna grupp är mer homogen än den grupp som 
säljer sex. Majoriteten av de personer som köper sexuella tjänster är män. Folkhälsomyndigheten 
(2019) beskriver i resultatet från befolkningsundersökningen SRHR2017, att knappt en av tio 
män någon gång betalat för sexuella tjänster, för kvinnor är siffran mindre än en procent. 
Undersökningen visade inte några signifikanta skillnader utifrån utbildningsnivå, i relation till 
personer som har erfarenhet av att ha köpt sex. Undersökningen visade vidare att en högre andel 
bland dem som köpt sex även hade en månadsinkomst på mer än 35 000 kr. Resultatet visar även 
att de män som uppgav att de köpt sex, oftare uppgav att det förekommit våld i någon av deras 
parrelationer, jämfört med de män som aldrig köpt sex.  

3 2 Syfte 
Som en del av länsstyrelsens uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
genomfördes en kartläggning av stödstrukturer i Värmlands län, för personer som säljer sexuella 
tjänster. Syftet var att kartlägga och sammanställa den kapacitet som finns i länet samt samla 
information gällande vilka aktörer som möter personer utsatta för prostitution. Information som 
inhämtats genom enkätundersökning som underlag för denna kartläggning syftade även till att 
beslysa olika verksamheters insatser. Vilket kan komma att underlätta arbetet för att samordna 
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insatser. Vidare kan denna kartläggning även komma att bidra till att identifiera behovsområden 
gällande kunskap, informationstillgång och därmed även identifiera eventuella utvecklingsinsatser. 

4 3 Nationella strategin och länsstyrelsens ansvar 
Sveriges regerings riktning i jämställdhetspolitiken beskrivs i skrivelsen Makt, mål och myndighet – en 
feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10). Här beskrivs sex jämställdhetspolitiska 
delmål, där det sjätte och sista skrivs som följande: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”. I relation till detta delmål 
formuleras en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här 
beskrivs hur arbetet på området ska bedrivas, där frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, 
samt prostitution inkluderas.  

I den nationella strategin statueras bland annat att:  

”Arbetet på lokal och regional nivå är helt avgörande för att mäns våld mot kvinnor ska upptäckas 
och för att de som utsätts eller riskerar att utsättas ska få välfungerande skydd och stöd. Regeringen 

bedömer att ansvariga för verksamhet på lokal och regional nivå bör överväga behov av fortsatt 
utvecklingsarbete under strategiperioden, bl.a. avseende: 

-Skydd och stöd för personer som befinner sig i prostitution eller är offer för människohandel för 
sexuella ändamål. ” 

I detta arbete är många verksamheter aktuella, såsom socialstyrelse, länsstyrelse, region, kommun 
och civilsamhällesorganisationer. Frågan om, och arbete med, prostitution och människohandel 
är ofta mycket komplext. Det förekommer också med stor variation över Sveriges kommuner. 
Till följd av detta beskriver Socialdepartementet (2018) i Handlingsplan mot prostitution och 
människohandel, ett behov av rådgivning och stöd i ärenden som gäller prostitution och 
människohandel hos yrkesverksamma. Det framgår även att skydd och stöd för personer utsatta 
för prostitution behöver stärkas i flera kommuner.  

Den nationella strategin beskriver ett behov av att verksamheter aktivt och systematiserat arbetar 
för att öka upptäckten av prostitution. Gällande upptäckt av personer beskrivs att det saknas en 
systematisk och kontinuerlig kunskapsuppbyggnad, vilket medför att det inte finns en samlad bild 
av prostitutionen i Sverige över tid. Det beskrivs vidare, i likhet med den handlingsplan som 
socialdepartementet publicerar 2018, att yrkesverksamma som i större utsträckning möter 
personer i prostitution, är i behov av fortbildning samt är i behov av lättillgänglig information 
gällande vilket skydd och stöd som finns tillgängligt. Rutiner för hur våldsutsatta, i detta fall 
personer utsatta för prostitution, får frågan om prostitution samt vilket stöd som erbjuds, kan 
behöva utvecklas. Det nationella metodstödsteam (NMT) har tagit fram materialet Manual vid 
misstanke om människohandel. Ett stöd som vänder sig till de som bl.a. i sitt yrke är i behov av hjälp 
med att identifiera personer som kan vara utsatta för människohandel. Jämställdhetsmyndigheten 
har ett nationellt ansvar för frågan sedan 2018. 

Viktiga verksamheter för upptäckt av prostitution är hälso- och sjukvården. Till följd av hur våld 
på olika sätt drabbar hälsan är sjukvård, och även tandvård, verksamheter som kommer i kontakt 
med personer utsatta för prostitution. Socialtjänsten och även civilsamhällesorganisationer har 
väsentliga roller i detta sammanhang. Socialstyrelsen genomförde 2011 en inventering gällande 
kompetensbehov inom socialtjänst och hälso-sjukvården. Här framkom behov av 
utbildningsinsatser gällande prostitution, bland annat gällande vilka verksamheter som erbjöd 
stöd. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har haft regeringsuppdrag gällande kunskapsstöd. Det 
framgår dock av den nationella strategin att utvecklingsarbetet avseende mäns våld är så 
omfattande, att riktade kunskapsutvecklingsinsatser avseende prostitution och människohandel 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik/6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora
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blir begränsade. Socialstyrelsen gavs i den nationella strategin i uppdrag att kartlägga behov av 
kompetensinsatser. Uppdraget skulle redovisas senast den 30 november 2018. Socialstyrelsens 
material ”Sex mot ersättning, utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna”, har genom 
länsstyrelsen Värmland, spridits i länet vid två tillfällen.  

Kommun och socialtjänst har det lagstadgade ansvaret att erbjuda stöd och hjälp, det är dock 
viktigt att framhålla civilsamhällesorganisationers mycket avgörande roll i arbetet att upptäcka, 
stödja och hjälpa personer utsatta för prostitution. Enligt socialtjänstlagens 11§, den så kallade 
brottsofferparagrafen, är det socialtjänstens skyldighet att verka för att personer som utsatts för 
brott ska få stöd och hjälp. Detta är utifrån att det i Sverige är olagligt att köpa sexuella tjänster. 

I den nationella strategin framhålls att det kan finnas skäl att lägga en större resurs på stödjande 
insatser för personer i prostitution. Stöd och hjälp bör bland annat riktas mot insatser som syftar 
till att personen ska kunna förändra sin situation. Vidare finns ofta flera andra typer av behov av 
omsorg, stöd och vård. Bland annat kan det vara aktuellt med kris-, motiverings- och/eller 
behandlingssamtal, vård för missbruk, psykisk ohälsa eller stöd för försörjningsproblem. Andra 
akuta insatser som åläggs socialtjänst avser behov av skyddat boende. En del av det stöd som 
personen kan vara i behov av är att stöttas i kontakten med olika vårdinstanser eller 
civilsamhällesorganisationer. Socialstyrelsens (2015) utbildningsmaterial ”Sex mot ersättning” 
listar följande behov som framkommit i studier, intervjuer och kartläggningar;  

• Ett kunnigt, professionellt och fördomsfritt bemötande, som underlättar för personer att 
be om stöd hos socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

• Möjlighet att bearbeta känslor inför och erfarenheter av sex mot ersättning genom 
samtalsstöd eller traumabehandling  

• kontakt med hälso- och sjukvård  
• hjälp med att etablera kontakt med andra hjälpinsatser  
• stöd av andra i samma situation  
• hiv-prevention och STI-testning (sexuellt överförbara sjukdomar)  
• missbruks- och beroendevård.  

 

4.1 3.1 Länsstyrelsens arbete  
Arbetet med att förebygga prostitution och stötta personer som befinner sig i prostitution, är en 
viktig del av regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den nationella strategin 
beskrivs länsstyrelsens ansvar för arbetet med prostitution och människohandel. Länsstyrelserna 
beskrivs som avgörande i genomförandet av den nationella strategin på regional nivå. 
Länsstyrelsens roll är att fungera som samordnare av arbetet samt verka för ökad samverkan 
mellan myndigheter och organisationer i länet rörande frågan om mäns våld mot kvinnor, där 
bland prostitution och människohandel ingår.  
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5 4 Metod 
Den metodologiska utgångpunkten för denna kartläggning har varit av kvantitativt slag, där en 
enkätstudie användes för insamling av data. Enkäten fanns online och översändes till 
respondenter tillsammans med informationsbrev, se Bilaga 1. 

5.1 4.1 Urval 
Respondenter söktes genom respektive kommuns, organisations, verksamhets eller trossamfunds 
hemsida samt i vissa fall via en allmän informationsmail, där enhetschef eller annan ansvarig för 
verksamheten söktes. Till största del har enkäten skickats ut till verksamhetschefer, som inom 
respektive verksamhet själva avgjort vem eller vilka som varit lämpade att besvara enkäten. 
Gällande elevhälsa och trossamfund har kontakt tagits direkt med personer i samtalsstödjande 
professioner. Avseende elevhälsa har kuratorer inom gymnasium samt universitet sökts. Vidare 
användes Värmlands resursteam för prostitution och människohandel, samt en samordnade 
funktion inom Region Värmland. Kontakten inom Region Värmland gav stöd i att skicka ut 
enkäten till vårdavdelningar och ungdomsmottagningar. Det lämnades även öppet för ett 
snöbollsurval, där samtliga respondenter uppmuntrats att rekommendera ytterligare verksamheter 
passande för denna kartläggning. Detta urval medförde att det i kartläggningen inte är möjligt att 
urskilja hur stort antal personer som ombetts besvara enkäten. De verksamheter som kontaktats 
var människovårdande yrken, samt yrken som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 
människor. Kontaktade verksamheter var socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsverksamhet, 
elevhälsa, civilsamhällesorganisationer, kvinnojourer samt polis.  

5.2 4.2 Databearbetning 
Enkäten genomfördes online vilket medförde ett automatiserat framställande av grafer. För att 
möjliggöra en mer precis kartläggning, där exempelvis frågan avseende vilka verksamheter som 
ger stöd, krävdes manuell räkning av svar. Detta gjordes genom att tabeller skapades i Excel, där 
respektive enkätsvar kunde knytas till verksamhet. För vissa svar skapades kategorier, detta för att 
få en mer övergripande bild. Detta gjordes bland annat för att utröna vilken verksamhet som gav 
vilket typ av stöd. Här har verksamheterna beskrivit samtal på olika sätt, bland annat som 
gruppsamtal, samtalsterapi, stödjandesamtal osv. Här kategoriserades detta som ”samtal”. Där 
detta gjorts skrivs det ut i resultatet.  

5.3 4.3 Reliabilitet och validitet 
Denna kartläggning är genomförd med hjälp en av en enkätundersökning. Trots att detta inte 
genomfördes inom ramen för en uttalad studie, anses det ändå viktigt att ta hänsyn till 
undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

Avseende reliabilitet kan denna anses vara hög. Enkäten är möjlig att genomföra i sin helhet av 
annan part. Det kan även förväntas att svaren från enkäten skulle stämma överens med de svar 
som denna undersökning fått. Det som bör lyftas i relation till reliabiliteten är urvalet. För denna 
kartläggning har vissa respondenter inte kontaktats direkt, utan har av chef blivit tillfrågad att 
delta. Detta tillvägagångssätt har även använts för kontakt med verksamheter inom regionen, så 
som ungdomsmottagningar. Här användes en kontakt som i sin tur vidarebefordrade enkäten till 
berörda. Detta kan ses som ett snöbollsurval, vilket är en vedertagen metod. Samtidigt kan det 
ändå sägas kunna påverka reliabiliteten. Skulle undersökningen genomföras av annan, finns 
möjlighet att andra respondenter nås och därav kan andra svar inhämtas. Samtidigt är 
snöbollsurvalet en vedertagen metod vilken möjliggör att de mest lämpade personerna för 
undersökningen deltar. Detta är något som i sin tur kan ses öka validiteten. Med respondenter 
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som känner till ämnet och har erfarenhet, ökas förutsättningen för att undersökningen mäter det 
som är avsett. Vidare kan även enkätens frågor ses besvara de frågeställningar som avsetts. 
Resultaten bedöms därför giltiga utifrån denna aspekt.  

Viktigt att belysa avseende validitet är dock att deltagandet inte är jämnt fördelade över 
verksamheter. Majoriteten av svaranden arbetar inom socialtjänsten. Samtidigt som detta är en 
snedfördelning av respondenter, kan det ändå ses som en god representation då socialtjänsten är 
en av de verksamheter som har flest antal anställda och som har verksamhet i alla kommuner. 
Notera dock särskilt att det diagram som presenterar verksamhet i relation till respektive stöd, 
inte har räknats om för att utgöra en procentuell överenstämmelse av antal medverkande från 
respektive verksamhetsområde. Svaren presenteras utifrån antal respondenter. Detta medför 
alltså att socialtjänsten är den verksamhet som enligt graf uppges ge mest stöd, vilket med hjälp 
av även andra uppgifter kan anses stämma. Samtidigt har endast två respondenter från 
polisväsenet uppgett att de ger stöd, vilket bör ses i ljuset av att dessa svar medförde att 100% av 
medverkande poliser erbjöd stöd. Vidare bör det även uppmärksammas att vissa enkäter inte är 
fullständigt besvarade, där vissa respondenter valt att besvara enstaka frågor och lämnat andra 
obesvarade. Detta bör beaktas vid tolkning av svar. 

Avseende generaliserbarhet anses denna kartläggning erbjuda sådan information som kan antas ge 
en rättvis beskrivning över situationen i Värmlands län. Flertalet professionella inom olika 
verksamheter har besvarat enkäten och bedöms utgöra en god representation för länet. Med 
bakgrund i detta anses resultaten av kartläggningen vara generaliserbara.  

5.4 4.4 Etiska överväganden  
Respondenter har i enkäten inte utlovats anonymitet. Det har dock av författare till denna 
kartläggning ansetts som viktigt i vissa fall. Etiskt övervägande har därför gjorts avseende de citat 
som används i kartläggningens resultatdel. Vissa citat som använts har av författaren valts att 
göras anonyma, då vissa verksamheter är lättare att identifiera. Respondenter från socialtjänst och 
elevhälsa har skrivits ut, då dessa har en större mängd medverkande samt att verksamheterna 
spänner över hela länet. Något som medför att anonymitet kan bibehållas, trots att 
respondentens titel skrivs ut.  
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6 5 Resultat 
Följande avsnitt presenterar enkätens resultat av enkätundersökningen. Enkäten fanns online och 
svar samlades in löpande.  

 

Antal respondenter i undersökningen var 43. 

Verksamheter representerade Professioner representerade 

Kvinnokliniken Kurator 

 

Barnmorskemottagning Diakon 

 

Ungdomsmottagning Pastor 

 

Fritidsgård Beroendeterapeut 

 

Elevhälsa Universitet Samtalsterapeut 

 

Elevhälsa Gymnasium Områdeschef, socialtjänst 

 

Kyrkor Enhetschef, socialtjänst 

 

Socialtjänst Gruppledare, socialtjänst 

 

KAST Värmland Socialsekreterare 

 

Kvinnojour inkl. skyddat boende Samordnare 

 

Mottagning för sexuell hälsa Sexolog 

 

Missbruks och beroendeenhet Barnmorska 

 

Polisen Utredare inom polisen 

 

Brottsofferjouren Polisinspektör 

 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

 
 

 Boendestödjare 

 

 Behandlingsassistent 

 

 Fältsekreterare 

 

 Fritidsledare 

 

 Föreståndare fritidsgård 

 

 

6.1 5.1 Verksamheter som möter målgruppen 
Enkätundersökningen startade med att utröna hur många av respondenterna som i sitt 
yrkesutövande möter personer utsatta för prostitution. Samtliga 43 respondenter besvarade 
frågan gällande om de i deras verksamhet träffar personer som säljer sexuella tjänster, där 53% 
svarar att de träffar personer utsatta för prostitution på olika sätt. Avseende hur många personer 
som påträffats det senaste året har de 25 svarande respondenterna uppgett en stor variation 
gällande svar. Majoriteten uppger att de mött 1-5 personer som säljer sexuella tjänster. Dessa 
svaranden arbetar inom socialtjänst, kvinnojour, ungdomsverksamhet, brottsofferjour eller är 
kuratorer inom elevhälsa. Värden som avviker är svar från respondenter inom polisväsendet samt 
missbruksvård, där två respondenter svarar 30 respektive en respondent som svarar 15 st. Flera 
svaranden uppger även att de inte vet eller att de inte för statistik gällande hur många personer de 
möter som är utsatta för prostitution. För att utvidga kunskapsunderlaget sökte kartläggningen 
även svar på huruvida verksamheterna träffade personer de misstänkte var utsatta för 
prostitution. Denna fråga ansågs viktig, då personer utsatta för prostitution sällan berättar om 
detta. En fråga gällande professionellas misstanke gällande problematiken ansågs därför 
meningsfull. På frågan om den svarande mött personer hen misstänker är utsatt för prostitution, 
svarade 27 av 43 på frågan, var av 41% besvarat att de under året mött personer de misstänker 
varit utsatta för prostitution.  
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Nedan ses graf för svar på frågan: Har ni träffat eller träffar ni i er verksamhet personer som (på 
något sätt) säljer sexuella tjänster? 

 

6.2 5.2 Stöd som erbjuds inom verksamheter 
Denna kartläggning sökte även svar på om stöd erbjuds personer utsatta för prostituion, i de fall 
personen kommer i kontakt med profesionella, samt vilken typ av stöd hen får. Här var fler 
svarsalternativ möjliga, svarande var 36 i relation till 67 valda alternativ. Majoriteten av 
verksamheterna erbjuder mer än ett typ av stöd. Grafen nedan visar hur 69% erbjuder stöd i den 
egna verksamheten. Det vanligaste är att verksamheter som erbjuder stöd gör detta genom 
samtal, genom att stötta i kontakt med annan verksamhet och/eller att hänvisa till annan.  56% 
svarar att de hänvisar till annan verksamhet, majoriteten av respondenterna som i text beskrivit 
vilken, hänvisar till socialtjänst. Andra verksamheter som hänvisas till är kvinnojour, KAST, 
Talita, Första linjen och psykiatrin. Gällande en mer preciserad bild av vilken verksamhet som 
erbjuder vilket stöd, presenteras detta längre fram. 

 

Nedan ses graf för svar på frågan: Om ni i er verksamhet träffar eller har träffat, en person ni vet 
säljer sexuella tjänster, gör ni något av följande alternativ? 
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För denna fråga gavs även möjlighet att svara ”annat”, här önskades ett kompletterande skrivet 
svar. Nedan följer ett utdrag:   

 

”Tar reda på vilka alternativ som finns för målgruppen.” 
Socialsekreterare 

”Gör inget” 
Socialsekreterare 
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Frågan ställdes även vad som erbjuds personer som misstänks vara utsatta för prostituion. Här 
gavs ytterligare ett svarsalternativ: ”Frågar om personen är utsatt för prostitution”. Det söktes här 
svar på huruvida verksamheter ställer frågan om prostitution eller ej, utifrån kunskapen att det 
nationellt finns svårigheter gällande att ställa frågan om våld. Frågan besvarades av 39 
respondenter vilka totalt valde 94 allternativ. Som ovan har majoriteten valt flera svarsalternativ.  

 

Nedan ses graf för svar på frågan: Om ni i er verksamhet träffar eller har träffat, en person ni 
misstänker säljer sexuella tjänster, gör ni något av följande alternativ? 

 

Ovan visas att 85% av de 39 svarande ställer frågan om prostitution, i de fall de möter en person 
de mistänker är utsatt. Avseende om stöd kan erbjudas inom den egna verksamheten, har 56% 
svarat att detta görs. Det vanligaste stödet som ges inom den egna verksamheten är samtalstöd, 
ofta tillsammans med stöd i kontakt med annan verksamhet och/ eller hänvisning till annan 
aktör. Hänvisning vidare till annan aktör, uppger 46% av svaranden. 
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De som textat svar uppger hänvisningar på samma samma sätt som tidigare fråga, där socialtjänst 
är den vanligaste aktören att hänvisa till. En skillnad finns dock, där två respondenter beskriver 
hänvisning till mansjour. För respondenter, 21%, som angett svaret ”Annat” samt valt att 
utveckla svaret följer här ett utdrag:  

 

”Försöka motivera till att få information om vad livsstilen innebär och vilken hjälp som finns att få.” 
Kurator Elevhälsa 

”Jag skulle ta reda på vad anledningen är för att sedan kunna ge stöd i egen eller annan verksamhet”  
Socialsekreterare 

 

För frågan gällande om verksamheter erbjuder informationsmaterial om stöd riktat till personer i 
prostitution, kan det ses att detta besvaras enligt följande. För personer som konstaterat är utsatta 
svarande 39% att informationsmaterial ges, respektive 33% i fall där prostitution misstänks. 
Enkäten sökte även svar på frågan ”Om er verksamhet erbjuder informationsmaterial om stöd 
riktat till personer i prostitution, vilket typ av material är detta och vilket stöd hänvisas till?”. 
Frågan besvarades i textform av 19 respondenter. Vid tolkning av samtliga svar ses att ingen av 
respondenterna beskriver ett samlat material. Av 19 respondenter kan 7 av dem inte svara på 
vilken typ av material som ges ut, 4 av de 7 beskriver att de använder internet för att finna 
information. Svaren som namnger informationsmaterial uppger att detta inhämtas från andra 
verksamheter så som exempelvis Rädda barnen, Brottsofferjouren, NMT, Talita, kvinnojourer, 
ungdomsmottagning, socialtjänst eller Kast. Följande är ett utdrag av svar:  

 

”Hemsidor tyvärr. Och då till de organisationer som erbjuder proffisionellt stöd inom detta område.” 

 

”Har fn.inget material i form av broschyrer. Hänvisar till kommunens hemsida, 
alt.Socialhandläggare.” 

 

”Informationsmaterial från Ungdomsmottagning, brottsofferjour, rädda barnen mm..” 

6.3  

6.4 5.3 Vilka verksamheter ger vilket stöd? 
Kartläggningen söker svar på vilka verksamheter som erbjuder stöd samt vilket typ av stöd, här 
ställdes frågan ”Om ni i er verksamhet erbjuder stöd, beskriv hur det stödet kan se ut.”. Svaren 
för frågan har sedan registrerats manuellt för att möjliggöra koppling mellan svar och 
verksamhet. Frågan besvarades av 32 respondenter, där svaren tolkats och sorterats efter 
kategorierna Samtal, Hänvisar till annan och Stöd i kontakt med annan. Avseende samtalsstöd har 
samtliga svar som uppger samtal på olika sätt sorteras i kategorin. Respondenter inom 
socialtjänsten svarade även att stöd ges i form av inledande kartläggning, stöd till boende 
och/eller ekonomi. Av svarande socialsekreterare fördelades svaren enligt följande; åtta uppgav 
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att samtal erbjöds, två uppgav att de ger stöd i kontakt annan aktör, två uppger att boende kan 
erbjudas som stöd och två svarar att ekonomiskt stöd kan erbjudas.  

 
 

Socialtjänsten är den verksamhet som har flest antal respondenter medverkande i denna 
kartläggning, vilket bör noteras för förståelse av resultatet.  

Denna fråga besvarades i textad form. Det framkom här att regionkoordinator använts för 
vägledning tidigare, samt att denne varit en aktör som tidigare stöttat verksamheter i sitt arbete. 
Fyra av 32 respondenter uppger detta.  

Ytterligare en verksamhet beskriver följande: 

 

” […] Problemet är att det finns ingenstans här i Värmland där det finns riktigt stöd att få. […]”  
 

Avslutningsvis ses det som viktigt att särskilt lyfta de verksamheter som möter personer under 18 
år, här har majoriteten av respondenterna tillagt att orosanmälan görs till socialtjänsten.  
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7 6 Analys 
Den nationella strategin beskriver ett behov av att verksamheter aktivt och systematiserat arbetar 
för att öka upptäckten av prostitution, samt att denna systematik idag saknas. Detta påverkar i sin 
tur ett kontinuerligt kunskapsbyggande negativt, tillika att utvecklingen av prostitution i Sverige 
inte kan följas. Denna bild bekräftas till viss del i resultaten av den genomförda 
enkätundersökningen, där flera respondenter beskriver att de inte för statistik i frågan om 
prostitution. Samt att flera respondenter uppger svar med osäkerhetmarkmör, vid frågan hur 
många personer de träffat under året som de misstänkt, eller som varit, utsatta för prostitution. 
Det som dock bör uppmärksammas som mycket positivt är att det tycks finnas förutsättning i 
Värmland för att prostitution upptäcks, vilket är en förutsättning för att hjälp och stöd ska kunna 
ges. Trots att verksamheter inte för statistik för målgruppen, svarar ändå 53% att de träffar 
personer utsatta för prostitution, respektive 41% som besvarat att de under året mött personer de 
misstänker varit utsatta för prostitution. Detta kan ses tyda på att verksamheter är 
uppmärksamma på problematiken och målgruppen. Vidare bör det särskilt lyftas fram att hela 
85% av 39 svarande ställer frågan om prostitution vid misstanke. Detta är ett resultat som kan 
tänkas vara högre än det nationella snittet, då det i flera skrivelser uppmärksammas som ett 
bekymmer att professionella inte ställer frågan om våld, prostitution inkluderat. Socialstyrelsen 
(2015) beskriver vikten av att våga fråga om prostitution. Det beskrivs av Socialstyrelsen (2015) 
att det handlar om att våga lyssna, de återger även en undersökning där både unga och vuxna 
med erfarenhet av att sälja sex uttryckt att de önskat att någon skulle frågat dom specifikt om sex.  

Prostitution är mycket ojämnt fördelat över länen och Sveriges kommuner. Som glesbygdslän och 
som ett län med främst mindre orter, kan Värmland lätt missförstås som ett län där prostitution 
inte förekommer. Detta till skillnad från större städer, som Stockholm, Göteborg eller Malmö, 
där fler personer befinner sig i prostitution och därmed är förekomsten av prostitution mer känt i 
dessa städer. Vilket i sin tur motiverat särskilda mottagningar som riktar sig till personer utsatta 
för prostitution, så som Mikamottagningen i Göteborg. Detta gör att resultatet för frågan 
gällande hur många personer som verksamheterna mött, kan ses som särskilt intressant i 
Värmland. Majoriteten av verksamheterna i denna kartläggning uppger att de träffat 1–5 personer 
utsatta för prostitution det senaste året, samtidigt som två svaranden beskriver att de mött 30 
personer. Trots att detta inte på något sätt ger en fullständig bild av hur utbrett problemet är i 
Värmland, visar det dock att det finns en mängd individer inom Värmlands län som är utsatta för 
prostitution.  

Verksamheter som nationellt beskrivits som viktiga för upptäckten av prostitution är hälso- och 
sjukvården, tillsammans med socialtjänsten och civilsamhällesorganisationer. Detta är något som 
denna kartläggning kan bekräfta. Samtidigt visar denna kartläggning att även professionella inom 
både polis och ungdomsverksamheter möter personer utsatta för prostitution. Gällande vilket 
stöd verksamheterna erbjuder, uppger 69% av de 36 svarande att stöd ges i den egna 
verksamheten. Här är det intressant att se till hur det stöd som framförallt ges är samtal, och/eller 
stöd i kontakt med annan verksamhet, och/eller att verksamheten hänvisar till annan aktör. De 
aktörer som hänvisas till är framförallt socialtjänsten, vilket kan lyftas som positivt utifrån 
socialtjänstens lagstadgade ansvar. Det bör dock uppmärksammas att andra verksamheter som 
hänvisas till är KAST, vilket är en verksamhet som riktar sig till personer som säljer sexuella 
tjänster. Vidare framkommer även att andra som hänvisas till är exempelvis Talita och Stora 
syster. Båda dessa verksamheter ligger utanför länet, något som kan ses som både bekymmersamt 
och som positivt. Utifrån den stigmatisering prostitution medför, kan det tänkas upplevas lättare 
att kontakta en verksamhet utanför Värmland. Samtidigt kan det tänkas svårt för verksamheter 
längre bort att ge ett handfast stöd utifrån avsaknad av lokal kännedom.  
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Det kan här reflekteras kring om svaren som visar att verksamheterna hänvisar till aktörer så som 
KAST, Talita och Stora syster, kan tyda på en viss okunskap gällande lokala aktörers ansvar och 
verksamhet. Samtidigt bör det uppmärksammas att respondenter även uppger flera andra aktörer 
som det hänvisas till. Något som kan tyda på att idag saknas ett samlat kunskapsstöd gällande 
vilka aktörer som lokalt arbetar med frågan och vilka som bär ansvar. Om så är fallet skulle detta 
stämma överens med den bild som beskrivs i Socialdepartementets (2018) i Handlingsplan mot 
prostitution och människohandel. Det beskrivs hur yrkesverksamma är i behov av lättillgänglig 
information gällande vilket skydd och stöd som finns tillgängligt. Respondenter inom 
socialtjänsten har dock inte hänvisat till någon annan verksamhet, med undantag för två fall som 
gjort detta som en del av även annat internt stöd. Detta kan ses tyda på kunskap gällande den 
egna verksamhetens ansvar och handlingsutrymme i relation till brottsofferparagrafen. Samtidigt 
bör det uppmärksammas att det finns svar som tyder på att socialtjänsten inte har kunskap om 
ansvaret, exempelvis finns ett textat svar på frågan om stöd enligt följande: ”Gör inget”. Det finns 
även respondenter som uttrycker: ”Problemet är att det finns ingenstans här i Värmland där det finns 
riktigt stöd att få”. Här kan det skönjas en upplevelse av att inte kunna hänvisa vidare till en aktör 
som kan stödja och hjälpa. 

I relation till detta är det intressant att gå djupare i vilka verksamheter som ger vilket stöd. 
Socialstyrelsen (2015) beskriver att samtalsstöd med möjlighet att bearbeta känslor är viktigt och 
även stöd i form av traumabehandling. Även kontakt med hälso- och sjulvård är viktigt och att få 
hjälp med att etablera kontakter med andra hjälpinsatser. Det beskrivs även att missbruks- och 
beroendevård bör erbjudas i fall det är aktuellt. I relation till denna kartläggning ser vi att samtal 
är det stöd som majoriteten av verksamheterna erbjuder, även verksamheter som inte har 
samtalsstödjande funktioner. Vi vet även att verksamheter ger stöd i kontakter med andra 
aktörer. Ser vi till vilka som verksamheterna hänvisar till, vilket beskrevs ovan, är det en rad olika 
verksamheter. Detta kan ge ett spretigt intryck, samtidigt som det i dessa hänvisningar ryms 
hälso- och sjukvård, STI- mottagning och civilsamhällesorganisationer. Sammantaget kan det ses 
att flera av de insatser som listas av Socialstyrelsens (2015) utbildningsmaterial, erbjuds av 
verksamheterna. Samtidigt hänvisar verksamheterna till olika aktörer och samtalen ser olika ut. 
Det tycks saknas ett samlat och systematiskt angreppssätt i frågan. Detta kan i sin tur öka risken 
för att personer utsatta för prostitution och som söker stöd, får olika bemötande och information 
beroende på vart de vänder sig. Det kan tänkas att detta medför risker och svårigheter för 
professionella att uppfylla det som Socialstyrelsen (2015) beskriver som viktigt, att professionella 
ger ett kunnigt intryck. Avseende vilken information som finns att tillgå, kan samtliga svar förstås 
som att det saknas ett samlat informationsmaterial. Samtliga respondenter uppger att information 
hämtas från olika webbplatser och andra verksamheter, medan andra uttrycker mer vaga 
beskrivningar som att information hitts på internet. Det som kan ses här är en arbetssituation för 
professionella där de kan ses arbetar aktivt för att upptäcka prostitution, de ger stöd och hjälp 
utifrån sina förutsättningar. Samtidigt kan det vara så att det saknas ett stöd för professionella. 
Det finns en utvecklingspotential.  

Detta sammantaget bör ses i relation till det Socialstyrelsen (2015) skriver, i likhet 
Socialdepartementet (2018), att många professionella har ett behov av rådgivning och stöd i 
ärenden som gäller prostitution. Samt att både skydd och stöd för personer utsatta för 
prostitution behöver stärkas i flera av Sveriges kommuner. Resultatet för denna kartläggning har 
visat att många verksamheter möter personer utsatta för prostitution, samtidigt som många 
verksamheter erbjuder stöd på olika sätt. Det som kan sägas är att verksamheterna uppger 
skiftande svar och kan utifrån svaren uppfattas besitta olika kunskapsgrund gällande vart de kan 
vända sig samt vilka aktörer som ger stöd. Något som tydligt uttrycks är att det saknas 
informationsmaterial riktat till personer utsatta för prostitution. Ingen verksamhet har beskrivit 
att de använder sig av Manual vid misstanke om människohandel, framtaget av NMT.  
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8 7 Diskussion och förslag 
Av denna kartläggning kan det ses att många verksamheter erbjuder stöd till personer i 
prostitution. Det som dock framkommer är att det ser olika ut, vilket i sig inte nödvändigtvis är 
negativt. Något som dock kan ses behöva utvecklas är kunskapen kring vilka aktörer som arbetar 
med frågan och vilka som bär ett ansvar. Detta för att samtliga aktörer ska ges förutsättning att 
bemöta målgruppen på liknande sätt.  

Det finns utbildningsmaterial och webbaserade utbildningar att ta del av. Det skulle dock kunna 
tänkas vara meningsfullt att erbjuda samtliga verksamheter, som kan komma att möta personer 
utsatta för prostitution, ett mer samlat stödmaterial. Såväl ett material för professionella i sitt 
utövande, som ett material att använda sig av för de personer verksamheterna möter. Detta 
underlättar möjligheten att vara förbered och där med även öka förutsättningarna för att ge ett 
kunnigt, professionellt och fördomsfritt bemötande. Avseende att många verksamheter erbjuder 
samtal på olika sätt, kan det även vara meningsfullt att rikta stödmaterial och eventuellt utbildning 
mot bemötande och förhållningssätt i samtal. Trots att ett samtal i sig inte måste utmynna i att 
personen i fråga vill få hjälp och stöd, behöver professionella ges möjlighet att känna sig trygga i 
situationen och i vad som kan erbjudas och vart. Det ökar även sannolikheten för att personen i 
fråga ska känna sig trygg i att be om hjälp och tro på att det finns verksamheter som tar emot 
denne. 

Ytterligare en potentiell utvecklingsväg för arbete med personer utsatta för prostitution, är att 
arbeta mer riktat och fokuserat. Det kan ses att denna kartläggning till viss del kunnat påvisa att 
det inte finns behov för renodlat riktade verksamheter, i likhet med de mottagningar som erbjuds 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett alternativ är dock att skapa en riktad arbetsgrupp inom 
befintlig verksamhet. En arbetsgrupp med uppdrag att verka tvärprofessionellt och 
tvärsektoriellt, med både lokala och nationella kunskaper i frågan. En arbetsgrupp som arbetar 
med ärenden inom även andra områden, men som kan erbjuda specialkunskaper i ämnet. Vilka 
kan såväl handleda andra verksamheter och som själva kan ta emot personer utsatta för 
prostitution. Detta skulle innebära en tydlighet för övriga aktörer som möter personer utsatta för 
prostitution, det skulle innebära en tydlig plats att vända sig till. Såväl för aktörer själva som för 
personer i en utsatt situation. Här bör det sägas att den tidigare regionskoordinatorn uppges av 
vissa respondenter som en tillgång, detta kan ses visa på att verksamheter använder sig av den 
typen av resurser. Det som motiverar denna typ av utveckling ytterligare är att det finns en 
mottagning med samarbete över kommungränser, vilken riktar sig till köpare av sexuella tjänster, 
KAST. Något liknande saknas alltså för personer som säljer sex.  

Något som inte tagits med i denna kartläggning är den mindre ”förstudie” som genomfördes, 
vilken undersökte vilken information som fanns att tillgå avseende prostitution på värmländska 
kommuners hemsidor. Denna korta kartläggning visade att en stor majoritet av kommunerna 
saknar riktad information till personer utsatta för prostitution. Den stora majoriteten hänvisar till 
stöd för kvinnor utsatta för våld i nära relation, tillika hänvisas till KAST. Det är givetvis mycket 
positivt att denna information finns tillgänglig, samtidigt bör det reflekteras kring att personer 
utsatta för prostitution kan uppleva det svårt att identifiera sig med en kvinna som är utsatt för 
våld i nära relation. Något som motiverar att särskild information riktas till målgruppen. Vidare 
bör det uppmärksammas att det, på grund av att information gällande prostitution saknas, även 
saknas information gällande försäljning av sexuella tjänster på andra sätt. Här menas exempelvis 
information gällande sugar dating, eller hur sex kan säljas via internet på olika sätt. Det bör alltså 
riktas information, där även andra begrepp används, tillsammans med beskrivningar, för att 
lättare fånga in berörda personer. Eventuellt är detta särskilt aktuellt för unga och unga vuxna.  
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Något som talar för att detta är nödvändig information att nå ut med är den artikel Värmlands 
Folkblad, bland andra, publicerade den 13 oktober i år ”Män vill hyra flickvän Värmland”. Här 
uppmärksammades den kampanj som genomförts av anti trafficking-organisationerna Realstars 
och Child10. Kampanjen lanserade den fejkade hemsidan hyrflickvän.se, för att uppmärksamma 
fenomenet sugar dating, ”där sexbrott förskönas genom omskrivningar som handlar om dating i utbyte mot 
tjänster eller gåvor” (Hall, 2020). Minst 21 personer sökte via hemsidan tjejer från Värmland, där 
bland en 45 årig man som sökte en 15-årig tjej i Karlstad.  

Avslutningsvis kan det sägas att denna kartläggning har bidragit med vissa kunskaper i ämnet. 
Skulle en liknande kartläggning genomföras i framtiden bör denna dock inkludera fler 
vårdgivande aktörer, exempelvis inom tandvården. Det skulle även i framtiden vara intressant att 
utröna huruvida verksamheter som uppger att de möter personer utsatta för prostitution och 
samtidigt erbjuder stöd, själva upplever sina kunskaper och förutsättningar för att stödja och 
hjälpa. Det bör även uppmärksammas hur prostitution, även i den nationella strategin, beskrivs 
som ett område som i vissa fall får stå tillbaka i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  

 

  



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

 
 

9 Referenser 
Folkhälsomyndigheten. 2019. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017. 
Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017. 

Hall, Felix. (2020-10-13). Män vill hyra flickvänner i Värmland. Värmlands Folkblad 

Skr. 2016/17:10. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Kapitel 5, sid 
109-155. 

Socialdepartementet. 2018. Handlingsplan mot prostitution och människohandel. Bilaga till 
regeringsbeslut 2018-02-08. nr II:1. 
Socialstyrelsen. 2015. Sex mot ersättning- Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna. 978-91-7555-
349-8. 

Socialtjänstlag 2001:453 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

 
 

10 Bilaga 1.  Informationsbrev  
 
 
 
 
 

 
 

22(26) 

Datum: 2020-10-14  

Till:  
 

 
Socialtjänst 

 

 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvård 
Ungdomsverksamhet 
Elevhälsa 

 
Civilsamhällesorganisationer 

 Kvinnojourer 

 
 Polis 

 
11  

 

Kartläggning av Värmlands läns stöd för personer som säljer 
sexuella tjänster 

 

Sex mot ersättning ser ut på olika sätt 
Prostitution kan se ut på en rad olika vis. Det vi oftast tänker på är att sälja olika typer av sexuella 
tjänster fysiskt. Idag ser dock försäljning av sexuella tjänster väldigt olika ut, det kan tillexempel 
innebära att någon betalar för att en person ska posera sexuellt via webbkamera, på telefonen 
eller skicka sexuella bilder och filmer. Betalning sker inte bara genom pengar, utan kan handla om 
presenter, cigaretter, kläder, alkohol eller andra saker. Ett relativt nytt fenomen som 
uppmärksammas är sugardating. Det innebär att en äldre person betalar, eller på annat sätt 
kompenserar, en yngre person för umgås, äta middagar eller följa med aktiviteter. Sugardating 
riskerar ofta att övergå till att den äldre personen kräver sexuella tjänster på olika sätt. Idag sker 
prostitution på många fler plattformar än tidigare och andra benämningar används i vissa fall. 
Den prostitution som sker utomhus, så kallad gatuprostitution, har mer än halverats sedan år1995 
och istället har handeln av sexuella tjänster på internet ökat kraftigt.   

Många gånger söker personer inte hjälp för sin livssituation, utan för andra symtom som skapats 
till följd av detta. Det kan handla om underlivsskador, andra typer av fysiska skador, psykiska 
besvär så som ångest eller PTSD, missbruksbekymmer eller annat självskadebeteende.  

Vem säljer sex? 
Det är lätt att fastna i stereotypa föreställningar om vem det är som säljer sexuella tjänster och det 
är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon särskild person som säljer sex. Det kan vara 
såväl unga som äldre, tjejer, killar och icke binära och det sker oavsett sexuell läggning. En grupp 
ungdomar som uppmärksammats särskilt de senaste åren är ensamkommande ungdomar, där det 
upptäckts att prostitution förekommer.  
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