
Prostitution, sex mot ersättning
Somliga tror..- är du en av dem? 

Eva Norlin, Jämställdhetsmyndigheten samt Länsstyrelserna i Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland



Vem är jag som föreläser?

 Socionom med visage utbildning i psykoterapi

 Arbetat mer än 20 år inom socialtjänsten med 
såväl myndighetsutövning och våldsfrågor

 Anställd sedan 2007 på Centrum mot våld

 Sedan 2016 “utlånad” av Umeå Kommun som
regionkoordinator mot prostitution och 
människohandel i region Nord



Uppdrag - Regionkoordinatorer
 Regionala uppdrag  från Jämställdhetsmyndigheten  

och Länsstyrelserna. Finns i alla sju polisregioner

 Sakkunskap inom prostitution och 
människohandelsärenden, konsulterar, utbildar och 
ger stöd till utsatta.

 Samordna aktuella aktörer inom respektive 
myndighet samt civilsamhället

 Ingen myndighetsutövning

 Operativ funktion med vid tex uppsökande 
verksamhet kopplat tillpersoner som befinner sig i 
prostitution

 Bedömer tillsammans med IOM vilka brottsoffer 
som skall ingå i Nationella stödprogrammet



Somliga tror….

 Somliga tror inte att prostitution och 
människohandel förekommer i norra regionen

 Somliga tror inte att det är möjligt att mer än 
1000 män i tex Västerbotten registrerat sig på 
en öppen Escort sida, med syfta att begå ett 
sexualbrott- dvs köpa en sexuell tjänst. 

 Men somliga har fel!!



Vad är 
prostitution?

 En som vill och en som inte vill

 En betalar för övervinna motstånd

 Befinna sig i prostitution och ha sex mot ersättning  
innebär en väldigt stor risk att utsättas för olika former 
av våld. 

 Det kan sluta i våldtäkt, gruppvåldtäkt, rån, hot mm. 

 Det är en oerhört farlig miljö för dem att befinna sig i 
och många drar sig för kontakta myndigheter



Prostitution omfattning och 
arenor

Det finns två större arenor där sexuella tjänster 
mot betalning förmedlas:

 Den på gatan

 Den på internet. 

Sedan kan prostitution ske via andra vägar som  
personliga kontakter, i missbruksmiljöer, i ungas 
miljöer, kompisar, nattklubbar mm 



Det är svårt att ge ett tydligt svar på vilka 
som befinner sig utsatta i prostitution i Sverige

• Majoriteten av dem som befinner sig i prostitution i Sverige är kvinnor. En del av 
kvinnorna bor i Sverige och andra vistas tillfälligt i landet. I Västerbotten är det 
just nu få utländska personer som reser in i länet jämfört med tidigare år.

• Även män och icke-binära utnyttjas i prostitution. HBTQI-personer är 
överrepresenterade när det gäller erfarenhet av att utnyttjas i prostitution, och 
uppger i högre grad psykisk ohälsa. Men detta är en grupp vi sällan träffar på i 
uppsökande arbete. Sannolikt finns de på andra arenor än de vi arbetar mot. 
Grindr, Qruiser tex.

• Majoriteten av personer som befinner sig i prostitution har erfarenhet av sexuella 
övergrepp enligt vår erfarenhet. Många har varit utsatta för psykiskt och fysiskt 
våld och haft bristande omsorg under uppväxten.

• Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa och/eller missbruk och 
beroende.

• Intellektuell funktionsnedsättning, men även kognitiv funktionsnedsättning som 
ADHD och autism kan framkomma i samtal

• Att leva i hemlöshet eller med osäkra boendeförhållanden ökar risken för utsatthet 
generellt.

• Personer i migration är också överrepresenterade och inte sällan utsatta för 
människohandel.

Källa: Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel Jämställdhetsmyndigheten webb 
utbildning 2021 samt erfarenhet av uppsök i Region Nord



Vad kan det handla om 

 Visa sitt könsorgan för någon

 Låta sig fotograferas eller filmas naken

 Onanera åt någon, oralsex, samlag, analsex

 Låta sig fotograferas eller filmas i sexuella situationer , men 
även tex ta på sig själv, föra upp något i underlivet etc



Sugardejting vår snabbast växande arena 
för ungas prostitutionsdebut

Sugardating slog igenom på bred front 2017 när sajten 
Richmeetbeautiful.se lanserades.

Konceptet ”sugardejting” som sajten förmedlar till sina 
användare är ett kontraktsliknande arrangemang mellan 
en ”sugarbaby” och en ”sugardaddy” som handlar om att 
sälja och köpa sällskap.

Det förekommer vanligtvis mellan en äldre man och en 
yngre kvinna

Detta är ofta dold prostitution då ingen sugardaddy kan 
tänka sig att betala tusentals kronor för sällskap utan 
intimitet.

Ungdomar som har en sugardaddy och erfarenheter av 
sex mot ersättning identifierar sig själva sällan initial som
utsatta i prostitution





Undersökningar bland elever i 
årskurs tre i gymnasiet visar :

 I den återkommande studien ”Unga, sex och internet” ställs 
frågor till elever som går tredje året på gymnasiet. I den 
senaste studien 2021 uppgav 1,4 procent av flickorna och 0,8 
procent av pojkarna att de någon gång hade sålt sexuella 
tjänster (Svedin m.fl. 2021). 

 Andelen har legat konstant under flera år. Den verkliga siffran 
är sannolikt högre, eftersom det finns riskgrupper som sällan 
befinner sig i skolan och som därför missas i den här typen av 
undersökningar.

 Undersökningar visar att snittåldern för att för första gången 
”någon gång sålt sexuella tjänster” och blivit utsatt för sitt 
första övergrepp är 14,5 år.

 Det är fler tjejer än killar som uppger att det skett vid flera 
tillfällen. De som inte vill definiera sig som tjej eller kille är 
särskilt utsatta.



Röster från ungdomar

”Jag har känt mig äcklig, men jag fick ju också bekräftelse. Det var aldrig någon som 
kollade min ålder. Och jag höll det inte heller hemligt. I min bio skrev jag precis som 
det var – att jag egentligen bara var 15.”

”Det är som en trygghet. Något man kan och är van vid. När man krisar som värst är 
det en snabb lösning – ett sätt att hantera de ”

”Jag får skylla mig själv, det är ju jag som går dit och jag som svara på meddelanden. 
Det är just det som får mig fortsätta, den här skulden och skammen” .”

Källa: Jämställdhetsmyndigheten webbutbildning 2021



Lokala personer utsatta i 
prostitution på nätet

 Bor i länet

 Escort sidor eller på Sugardejting sidor

 Numret sparas av sexköparen/förövaren, 
man kan utsättas för övergrepp av samma 
förövare under lång tid

 Minderåriga kan förekomma



Ung kvinna i 
regionen

”Först var jag ganska nervös och allt var 
spännande. Jag fick som en kick av det och 
tyckte det var spännande. Du får oändligt 
med svar direkt, jag var helt överraskad. 
Det var hur många som helst. På bara 

några veckor var det flera hundra. En del 
verkar bara vilja skriva och snuskas  men 

många ville ses”



Köp av sexuell 
tjänst – över 18 

år, Brb 6:11§
 Skaffar sig en tillfällig 

sexuell förbindelse mot 
ersättning

 Ersättningen behöver 
inte vara pengar, kan 
vara droger, alkohol etc.

 Krävs inte att den som 
erbjudit ersättningen 
verkligen betalar. Krävs 
dock att den utlovade 
ersättningen var en 
förutsättning för 
förbindelsen.



Utnyttjande av barn genom köp 
av sexuell handling, Brb 6:9§

 Förmår ett barn som inte fyllt arton 
år att mot ersättning företa eller tåla 
en sexuell handling

 Är barnet under 15 år- Våldtäkt mot 
barn



Utnyttjande av barn genom 
köp av sexuell handling:

Genom uppsökande arbete på 
sugardaters.com kommer polisen i kontakt 

med en flicka i tonåren. Polisen stämmer träff  
med flickan och möter upp henne 

tillsammans med socialtjänst. När flickan 
inser att det är polis som möter henne blir 
hon nervös, rädd och gråter mycket. När 

polisen förklarar att hon inte är misstänkt för 
något berättar flickan att flera män har 
utnyttjat henne genom köp av sexuell 

handling. Hon får kontakt med männen via 
sugardaters.com, men kommunikationen sker 
sedan genom chattapplikationen Kik. Hon får 

ersättning antingen i form av pengar, ofta 
runt 5 000

(Källa Riksrevisionens rapport polisen 2021)



Vi kan urskiljas olika grupper av de
lokalt utsatta vi möter i vårt uppsökande 

arbete
De som säljer sex för känslomässiga 
orsaker som att de vill ha närhet, 
uppmärksamhet eller mår psykiskt dåligt.

De som är i behov av droger eller vill ha 
pengar av andra skäl

De som säljer sex av mer positiva orsaker 
som att det ses som roligt eller spännande
( minsta gruppen)

It makes 
sense –
Always



Sex som självskadebeteende- innebär 
alltid att en utomstående skadar en

“Likheterna mellan skadande genom sex och självskadebeteenden 
som att skära sig är många, särskilt då det kommer till funktionen. I 
många fall handlar det om affektreglering (känsloreglering) antingen 

att skadandet är en positiv förstärkning eller att det är som en 
bestraffning” 

Viktig skillnad dock- dessa personer blir våldsutsatta av andra, dvs 
en förövare. Skulden skall placeras där den här hemma. Grunden till 
denna utsatthet handlar inte sällan om tidigare sexuell 
traumatisering

Värt att tänka på är att sex som självskadebeteende inte skulle 
kunna existera om det inte fanns människor som var villiga att 
utnyttja personer som mår dåligt

Tjejer med sexuellt självskadebeteende är en särskilt sårbar och 
utsatt grupp som behöver hjälp och stöd - inte utnyttjas sexuellt och 
utsättas för fler och fler trauman.



Att vara beroende av att sälja sex 
för sin försörjning

 Huruvida man är beroende av att sälja sex för sin försörjning får 
naturligtvis stor inverkan på de villkor och omständigheter under 
vilka man säljer sex.

 Vid uppsök har vi påträffat dem som varit väldigt tydliga med det 
handlar om ekonomiska orsaker. 

 Att vara beroende av att sälja sexuella tjänster för sin försörjning kan 
innebära mindre möjligheter att vara ”selektiv” vad gäller vilka man 
träffar och vilken ersättning man godtar. Detta viktigt vi har med oss.

 Ibland kan vi hjälpa till via tex kontakt med skuldsanering, 
försörjningsstöd , söka sjukpenning, a-kassa etc. 

 Vid något tillfälle har vi via civilsamhället fått hjälp med kortvariga 
behov. Tex betala en hyra eller en räkning

 Viktigt de får hjälp initialt med det de definierar som problem. Sedan 
kan det öppna upp för att det finns annat som gör man sex mot 
ersättning.

 Vilka möjligheter har personen utifrån detta att sätta gränser? 



Missbruks- och 
beroendeproblematik 

 Särskilt svåra villkor och omständigheter då 
missbruket i sig medför en utsatthet

 Säljs för övergrepp av en partner för finansiera 
bådas missbruk

 Inte sällan väldigt våldsutsatta

 Viktigt att utreda och stödja dessa individer som 
extremt våldsutsatta och inte enbart fokusera på 
missbruket.

 Ibland villkorastyvärr  skydd och stöd mot 
drogfrihet

 Vid något tillfälle har tex missbruks behandling 
inneburit att personen kunnat ta bort sin annons-
åter igen viktigt lyssna på den unika individens 
behov och syn på sin situation



Utländska kvinnor utsatta i prostitution 
som reser genom Sverige

 På plats 2-3 nätter, hotell, vandrarhem alt 
andrahandsboende air-bnb

 Nigeria, Rumänien, spanska viseringar
 Numret sparas oftast inte av förövaren, de

vill träffa nya kvinnor, byta erfarenheter 
med andra män. Oftast över 18 år

OFTA STARKA MISSTANKAR OM 
MÄNNISKOHANDEL



Att utsättas för kommersiell sexuell exploatering – vilka är 
konsekvenserna och vilket stöd behövs? 



Viktigt inte ha förutfattade bilder av 
utsattheten när man möter 

målgruppen- ni minns det finns olika 
skäl till varför man sex mot ersättning

 Var öppet nyfiken och ha inte förutfattade meningar. 
Utgå tex  inte från att personen ni möter känner äckel och 
avsmak för förövaren

 Det kan vara så att förövaren varit en person som de haft 
en relation till, tyckt om, men som sedan utnyttjat den 
relationen. 

 Utgå inte från att personen upplever sig blivit tvingad-
det kan förstärka känslor av att vara missförstådd

 Avlasta skuld och skam

 Om man kan minska skam och skuld så har det i regel 
väldigt positiv inverkan på minskad PTSD problematik

 Var uppmärksam på suicidtankar



Konsekvenser av att stänga av 
och gå in i en annan roll

 När man träffar förövare så måste man oavsett vad 
man känner för denne man uttrycka ett intresse 
och attraktion. Mannen recenserar ju ibland även 
upplevelsen av övergreppet. 

 På sikt leder detta inte sällan till känslomässig 
dissonans och genererar psykisk ohälsa i form av 
avstängdhet, depression ångest och PTSD

En kvinna sa till mig vid ett uppsök:.

” Inte sällan vill männen jag skall vara dum, verka 
osmart och naiv. Helst som om jag väldigt ung. Om de 

vill ha det så är det detta jag ger dem”



Att skydda sitt 
eget jag

”Min metod var ju att skapa mig ett 
alter ego, att jag blev en helt separat 
typ. Att jag gick på ett annat sätt, jag 

hade ett annat sätt att prata, jag 
lyssnade på annan musik, det var 
som att det inte hände mig för jag 

ville inte förstöra det som jag tyckte 
om på riktigt. Jag kunde ju inte vara 
mitt vanliga manshatande jag på de 

där träffarna.”

Källa: Citat från Anna 23 i Sexuell exploatering 
av barn, prostitution och människohandel 

Jämställdhetsmyndigheten webb utbildning 
2021



Var finns det stöd att få om man erfarenhet 
av kommersiell sexuell exploatering

 Mikamottagningarna i Sverige vänder sig till personer med 
erfarenhet av att vara utsatt i prostitution eller människohandel 
samt till personer som upplever att de ”skadar sig med sex”. 

 Majoriteten av deras stödsökande är flickor/kvinnor. 

 Mikamottganingar finns i dagsläget på fem orter i landet: 
Stockholm, Göteborg, Borås och Umeå. I Malmö bedrivs en 
liknande stödverksamhet genom Evonhuset

 Vissa kommuner som tex Luleå, Östersund och Skellefteå har valt 
att erbjuda målgruppen stöd via sina kommunala mottagningar 
för våldsutsatta personer i nära relation. Som en del i arbetet i 
kommunerna att motverka mäns våld mot kvinnor

 Kvinno och tjejjourerna har sedan länge tagit emot målgruppen 
och även Ungdomsmottagningen

 Regionerna kopplat till hälso och sjukvård har varierande stöd 
och ingångar till målgruppen. 

 Det är ofta svårt att få tillgång till tex traumabehandling både för 
vuxna och barn och långa väntetider- vi får hålla/finnas där



Stödverksamheter särskilt riktade 
mot barn och unga med erfarenhet 
av sexuell kommersiell exploatering

 I Sverige finns kommunala och regionala 
stödverksamheter samt civilsamhällesorganisationer 
med fokus på barn och unga utsatta för kommersiell 
sexuell exploatering, prostitution och 
människohandel. Men det stödet är ofta 
koncentrerat till stor städerna.

 I ett flertal av Sveriges kommuner finns Barnahus, 
vars verksamhet bygger på myndighetssamverkan 
som kan uppmärksamma barn utsatta för sexuell 
kommersiell exploatering och människohandel. 

 Ungdomsmottagningen
 Barn och ungdomspsykiatrin (BUP)har skyldighet 

erbjuda behandling men inte sällan långa väntetider 
för tex traumabehandling även för barn och unga

 Vanliga vägar in för stöd för unga är annars via hälso
och sjukvårdens första linje, kuratorer, socialtjänst, 
fältarbetare mm. Men kunskapen och erfarenheten 
varierar sannolikt då det gäller bemötande och stöd



Kontaktuppgifter

Eva Norlin

eva.norlin@umea.se

070-3284869

Nationellt metodstödteam

www.nmtsverige.se

020-390 000

mailto:Eva.norlin@umea.se
http://www.nmtsverige.se/
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