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Målgrupp

Alla personer oavsett kön, könsidentitet och sexuell 
identitet :
- med erfarenhet av sexuella tjänster mot ersättning
- som skadar sig med sex
- människohandel för sexuella ändamål
- sexuellt utsatta



Klara, 19 år



Stefan, 42 år



Anita, 35 år



Nikki, 28 år



Mikamottagningen
socionomer



Mika Hälsa
Sex- och samlevnadsmottagning
Barnmorska (gynekolog och psykiatriker)

Samtal 

Säkerhet och skydd

Inkludera kroppen 

Återerövra/bevara eller 

hitta sin sexualitet

Undersökning 

STI-provtagning

Cellprov

Preventivmedel



Många har 
erfarenheter av

Mobbing
Sexuell utsatthet

Sexuella övergrepp
Våldtäkt

Våld i familjen
Omsorgsbrist

Anonym konstnär 
Klaragården



Ensamhet
Marginaliserat liv
Negativ självbild

Psykisk ohälsa
Smärtproblematik

Missbruk
Självskadebeteende 

(ätstörning, skära sig, 
sex)

De vi träffar 
berättar om



Nästan alla 
Har kontakt med:

socialtjänst
psykiatrin

vården

Men sällan har någon
frågat frågan

Har du någon gång 
haft sex du inte 

mår bra av?



Jag duger inte till något annat

Slippa känna Mat

Makt

Boende

Ångest

Vill bli sedd

Droger

Känna något

Vill vara straight

Skada mig

Behöver någonstans att vara

Spänning

Självständighet

Pengar

Trygghet

Bli bekräftad

Närhet

Vill ha en relation

Nyfikenhet

Kontroll

Varför sex mot ersättning ?



Språket
Prostitution, sex mot 
ersättning

Erfarenhet av sex 
mot ersättning, 
person i prostitution

Våldtäkt av barn, 
människohandel av 
barn

Dokumenterade 
sexuella övergrepp 
på barn

Sex?

Sexarbete, sex 
work

Prostituerad, 
sexarbetare, sex 

worker

Barnprostitution, 
teen prostitution, 
child sex worker

Barnpornografi

Anonym konstnär 
Klaragården



Vårt förhållningssätt
Kunskap om prostitution på 
individ- och samhällsnivå
Respektfull, intresserad 
och lyssnande 
”Jag klarar av att höra din historia 
– jag sitter kvar”
Tid
Inte moralisera
Tydlighet  
Språket



Samhällets
förhållningssätt
ABOLITIONISM
(avskaffa, nolltolerans)
Prostitution i sig är 
skadligt för individen 
och samhället.

Prostitution grundas i 
och förstärker en 
redan ojämlik 
könsmaktsordning.

Prostitution som 
fenomen bör 
förebyggas och 
bekämpas.

Anonym konstnär 
Klaragården



1847-1918   
Reglementeringen
1885-1964   
Lösdriverilagen
1964-1982   
Asocialitetslagen
1982 Socialtjänstlagen
1999 Sexköpslagen
2008 Handlingsplan
2018 Handlingsplan
2018 Samtycke

Lagen



Köpare Av Sexuella Tjänster
020 - 220 440

KAST vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller 
tycker sig ha problem med porrsurfning eller liknande. 

Du kan läsa mer om KAST på Stockholms stads webbplats:
stockholm.se/kast. 

Polisens prostitutionsgrupp
Du kan läsa mer om detta på Polisens webbplats: 
polisen.se. 

KAST 



Mikamottagningen
Mika Hälsa
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm

08-508 25 501
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