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Uppdraget och dess1

genomförande

Regeringen tillsatte i 1993 utredning prostitutionen i Sverige. Enligtmars en om
direktiven skall utredaren bl.a. utvärdering socialtjänstens arbetegöra en av

prostitutionen. il de städerna landet har sedan andra hälften 1970-störremot av
talet bedrivits socialt arbete med riktade insatser för i första hand prostituerade

börkvinnor. arbete utvärderas vad gäller insatser, riktlinjer, utformningDetta
resultat. deoch Vidare bl.a. i direktiven särskilda insatsernasägs att mot

prostitutionen diskuteras i förhållande till socialtjänstensbör och polisens
arbete.ordinarie Särskild uppmärksamhet bör hur det sociala arbetetätägnas

fungerar förhållandei till speciellt exempelvis missbrukandeutsatta grupper,
kvinnor, och internationella erfarenheter bör tillvaratas.att

frågeställningar1.1 Uppdrag, syfte och

Utredningen givit uppdrag genomföra dokumentation ochhar i attoss en
dokumentationutvärdering sociala insatserna prostitutionen. Vår ochde motav

för förutvärdering flera delutredningar genomförs underlagär att geen av som
utredningens arbete.

utredningens sekretariat har utvärderingsuppdragetI samråd med avgränsats
till följande frågeställningar:

beträffande prostitutionen Vilkadet sociala arbetet i dagVilka former har-
vid olika specialenhetema för socialterfarenheter finns särskilda insatser deav

Direktiv 1993:31.
zDirektiv1993:31, s.s.



enheter intresse,vid andraocksåmed prostitutionenarbete t.ex.avmen
organisationerfrivilligas.k.drivsfängelser, projektbehandlingshem, avsom

ocheller behand-uppsökandeförebyggande,arbetet:Vilken inriktning har-
vunnits isociala metoder harkunskapererfarenheter ochlande Vilka om

arbetet
ochsociala insatsernade särskildafungerat mellankopplingenHur har-

respektivefrivårdenpolisen ochsocialtjänsten,socialt arbete inomannat
sig fruktbarsamverkan visatorter Speciell som

be-stöd- ochkvinnor Vilkaför olikaSärskilda arbetssätt grupper av-
grupprespektivehandlingsinsatser behöver

värdefullaVad finns förrespektive enhetvidsina resultatvärderarHur man
vidare påkunskaper byggaatt

förinhämtaserfarenheterinternationellaskulleI mån ävenresurserav
förhållanden.svenskajämförelse med

avgränsningarPrioriteringar och1.2

formsociala arbetetsbeskriva dethandi förstainriktat arbetet påVi har att
ienheternadet villarbete sägasärskilda enheternasi deoch innehåll -

varitharambitionNorrköping. VårochMalmö attStockholm, Göteborg,
prioriteradetill demed kopplingarbetetoch värderaexemplifierabelysa,

frågeställningarna.
arbetetdet socialabelysa hurförsökennedtoninginneburitharDetta attaven

kvinnornas.berördafrämst deperspektivandrasvärderasuppfattas och urur -
kvinnordirekt frånuppgifterinhämtatmindre omfattningiVi har endast som
begränsningklarDetta ärmed prostitutionsgrupperna.kontakthaft eller har en

i arbetet.
fokusinomsystemligtutvärdering har attdokumentation ochVår ett genom

verksammafrån ärkommerarbete främstför vårtunderlaget sompersoner
be-utifrån dessamening. Deti vid ärsocialpolitiskadetinom systemet

resultatochmetoderinnehåll,form,försgränsningar våra resonemang omsom
prostitutionen.sociala arbeteti det mot

Tillvägagångssättl

uppläggning:följandeenligttillvägavihar gåtttillgängligaInom ramar
Vi hari landet.prostitutionsgruppernafråndatainsamlingen har vi utgåttI

Norrköpingidels enskiltochidelsmedlemmar,intervjuat gruppgruppernas
intervjuats,socialarbetare harverksammaSamtligagruppintervjuer.enbart nu



liksom från tidigarenågra där bedömtår, detta nödvän-representanter som
digt.

Intervjuerna har varit relativt löst strukturerade samtalsintervjuer, i vilka vi
sökt täcka olika områden, relaterade till prioriterade frågeställningar.av

Vi har också inhämtat skriftligt material från statistik,och t.ex.om grupperna
verksamhetsberättelser, riktlinjer för arbetet, eventuellt projekt liksomegna
studierprojektarbeten och deras arbete.om grupperna

Grupperna i Stockholm och Malmö har besökt itvå gånger, Norr-gruppen
köping gång. Av geografiska skäl har vi haft tillfälle till flera kontakter meden

Göteborg.igruppen
Vi har också intervjuat företrädare för viktiga samarbetspartners till

I Stockholm, Göteborg och Malmö har för polisenrepresentantergrupperna.
intervjuats. Några telefonintervjuer har genomförts med förrepresentanter
socialdistriktstadsdelar, de har mycket samarbeteuppgett attsom grupperna
med. Frågorna har gällt form innehålloch i samarbetet och hur intervjuadede
från sitt perspektiv bedömer det arbete utför.som grupperna

Intervjuer har också genomförts telefon med för någrarepresentanterper
kriminalvárdsanstalter och behandlingshem med erfarenheter arbete medav
prostituerade kvinnor.

Vi har4. intenyuat litet antal kvinnor haft ocheller har kontakt medett som
i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Syftet med intervjuerdessa ärgrupperna

i demnågon mån söka spegla hur det sociala arbetet värderas detatt av
gäller. Urvalet inte representativt. har skettär Det socialarbetarnaattgenom
frågat kvinnor de bedömt intresserade träffa de velat delgeattsom av oss om

sina erfarenheter.oss
För underlag för jämförande har vi besökt Oslo och däratt resonemang

samtalat med för Nadheim och Pro-Senter.representanter
Vårt primärmaterial 35 intervjuer med socialarbetare,är sammantaget ca

prostituerade, poliser och personal vid behandlingshem. Som kompletterande
sekundärmaterial betraktar de skriftliga dokument vi tagit del främstav
beträffande verksamhet. Det gäller statistik, verksamhetsberättelser,gruppernas
projektrapporter Vi har också tagit del forskningen inom området,m m. av
främst den svenska.

Professor Sven-Axel underMånsson har arbetets varit sarntalspartnergång vår
och delat med sig sina omfattandegeneröst kunskaper prostitution ochav om

forskningen inom området.om

1.4 Rapportens disposition

De särskilda socialarbetargrupperna för arbete prostitution har varitmot
utgångspunkt för vårt arbete. I kapitlen 2 till 5 vipresenterar grupperna.



finns socialaFörutom prostitutionsgrupperna andra samhällsresurser och
insatser för prostituerade. Vi beskriver i kapitelnågra sådana

l kapitel diskuterar och värderar vi det sociala arbetet prostitutionen i7 mot
Sverige. inriktning, metoder, organisation ochVi diskuterar arbetets samverkan

följerhur socialarbetargrupperna dokumenterar, och utvärderarsamt upp
arbetet. Vi förmedlar också synpunkter från vadnågra grupperna enom
eventuell kriminalisering prostitutionen skulle medföra för det socialaav
arbetet.

kapitel 8 bakgrund framkommit i undersökning,I vi, vad varmotger av som
förslag skulle vidareutveckla sociala arbetetnågra kunna det motsom menar

prostitutionen.



Prostitutionsproj ektet
och prostitutions gruppen
i Malmö

I landet finns för närvarande i fyra kommunerstäder med socialarbetaregrupper
avdelats för socialt arbete prostitutionen. Vi skall i följande kapitelsom mot

i Malmö, Stockholm, Göteborg och Norrköpingpresentera ochgrupperna - -
deras arbete. Grupperna i den ordning de bildats.presenteras

Presentationerna inleds med redogörelse för framväxt och historik. Därefteren
redogör vi för organisation och det sociala arbetets former ochgruppernas
huvudsakliga metodiska inriktning. Vid tillfällennågra vi ochstannar tarupp
aktuellt förutgångspunkt reflektioner och försök till analys olikatema som av
inslag i det sociala arbetet med prostituerade. Respektive presentation avslutas
med summering, där vi bl.a. diskuterar arbete i förhållande till dessen gruppens
mål och riktlinjer.

l Prostitutionsprojektet 1977- 1981

1970-taletMot mitten uppmärksammade flera myndigheter i Malmöav
itilltagande problem anslutning till olika barer o.dyl. Illegalt spel,restauranger,

sprit- och narkotikalangning, koppleri började förekomma i allt störreetc,
omfattning. Initiativ till utredning för kartlägga omfattning ochtogs atten

initierastruktur och åtgärder denna brottslighet. För detta bildadesmot en
med frånprojektgrupp socialförvaltningen, lokala Skattemyndig-representanter

heten, åklagarmyndigheten, polisen länsstyrelsen.och undersökningEn av
genomfördespilotkaraktär socionom Stig Sven-AxelLarsson och sociologav
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affärerSvarta behandladesfick den talande titeln,Månsson. I rapporten, som
verksamhet förekom och desshalv- eller helkriminellområden där sådan

behandlades prostitutionen iför olika inblandade. Blandkonsekvenser annat
ökning mitten l970-talet.bakgrund och kraftigaMalmö, vad gällde dess mot av

prostitutionolika formervarit relativt låg under 1960-talet hadeFran haatt av
omfattning 1970-talet. Prostitution förekom påkraftigt ökat i under början av

massageinstitut. Olikagatuprostitution och vid ateljéer ochs.k. sexklubbar, som
ilåg inte bara kvinnornaaktörers medverkan redovisades. Fokus på pro-

fastighetsägares m.fl. rollerhallickarnas, kundernasmännens,stitutionen, även
samhällsperspektiv anlades prostitutionen.Ett påtogs upp.

ii massmedia och denkom uppmärksamhetUtredningen rönaatt stor
orsak till förstadiskussionen. bidragande denoffentliga Rapporten blev atten

Malmö kom utredningenprostitutionsutredningen tillsattes 1977. lstatliga
prostitutionsprojektet startadeunderlag för det s.k.dessutom utgöraatt ett som

hösten 1977.på
förändringar i samhället,sin avhandling antalStig beskriver iLarsson ett som

tid. gälldeprostitutionens ökning vid denna Detsäkerligen spelat roll ñir
lagstiftning sexualitet ochbeträffandeförändringar i liberaliserande riktning om

sexualitetförändrade värderingarpornografi, s.k. sexindustrins tillväxt,den om
prostitution i mycket högvisade tidigare erfarenheterSamtidigt attm.m.

för kvinnorna.utsträckning varit förenad med fattigdom

bidragitDet tendenserna avgörandemöjligt de beskrivna sättär ettatt
början l970-talet.utveckling ikönshandelns explosionsartadetill av
Sverigemateriella standarden i högre änObestridligt denär, att var

bättreekonomiska skyddsnätetnågonsin tidigare i historien. Det var
välfärdenMitt ihäll i världen.kanskeutbyggt på någotän annat

buriti historien hadealltid tidigareblomstrade könshandeln den som- prostitutionsprojektet idenna bakgrundfattigdomens prägel. Det motvar
utvecklas.Malmö skulle

tilltagandeproblem dentillrätta med de socialakommaFör att pro-som
Projektgruppen bestod tvåprojekt.förorsakade startadesstitutionen ett av

forskareLindBritt-Inger tvåFredriksson ochsocialarbetare Torsten samt--
utveckla ochskulle deTillsammansoch Sven-Axel Månsson.Stig Larsson-

skulleForskarna dessutomprostitutionen i Malmö.socialt arbetebedriva mot
analysera orsaker,omfattning och struktur,könshandelnsforskningbedriva om

arbetetsocialadetutvärderaföljder för inblandadeinnebörder och samtparter
medledningsgruppsocialförvaltningen i Malmö. EntillProjektet knutetvar

utredningeninvolverade ivaritför de myndigheterrepresentanter omsom

Larsson 1976.ochMånsson
:Larsson1933 44.s.
Mannen 1983.1981 ochLarsson
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Svarta affärer kom spela betydelsefull roll. Projektet kom fåatt atten en
självständig ställning inom socialförvaltningen, samtidigt ledningsgruppenssom
sammansättning och tillgång till olika myndighetersnäraengagemang gav

Projekttiden till börja med itvå år kom omgångaratt attresurser. var men
fyrautsträckas till år.

Projektet kom utveckla brett arbete prostitutionen i Malmö,att ett mot
bestående socialt arbete, forskning och olika myndigheters insatser motav
prostitution. l denna framställning skall främst behandla det sociala arbetet,

kom bilda förutgångspunkt arbetet i de efterkommande socialarbetar-attsom
i andra kommuner. Vi skall kort beröra den forskningäven toggrupperna som

sin utgångspunkt i projektet. Projektet i hög grad pionjärarbete vad gällerettvar
socialt arbete och kunskapsproduktion med utgångspunkt från praktiskadet

arbetetsociala

Det sociala arbetet

Projektgruppen hade i inga förebilder det gällde former ochnärstort sett
metoder för socialt arbete prostitution eftersom motsvarandenågot arbetemot
inte bedrivits tidigare i Sverige. Gruppen hade söka utveckla sinaatt egna
metoder for arbeta prostitutionen.att mot

Inledningsvis ägnade mycket tid skaffa sig fördjupad kunskapattgruppen
fenomenet prostitution. skedde framförDetta allt intensivtettom genom

fältarbete främst i gatumiljön, där prostitution förekom. Projektgruppen ägnade
åtskillig tid observera könshandeln och de olika inblandade. Successivtatt
övergick till kontakter med prostituerade kvinnor, dels föratt ta attman
kartlägga hjälpbehov dels föroch påbörja åtgärds- och behandlingsarbete.att ett
Detta uppsökande fältarbete intensivt under projektets första hälftmestvar som

kom pågå under hela projektet.attmen
Redan tidigt i arbetet etablerades kontakter med massmedia. syfteEtt attvar

massmedia projektet känt bland de prostituerade.göra Ett annatgenom attvar
sprida kunskaper prostitutionen bilda opinion Massmediaden.samt att motom

också mycket intresserade projektet och under projekttiden kom åtskilligavar av
spaltmetrar i tidningar och inslag i andra massmedia prostitutionen.ägnasatt

Viktigt i arbetet förhållningssättde de prostitueradegentemotvar som pro-
denjektgruppen tillämpa.sökte Den deklarerade enkla målsättningen medatt

i prostitutionsprojektet hjälpa de prostituerade frånarbetet var bortatt
liv.könshandeln till och bättre arbetet strävade efterIett annat attgruppen

arbeta möjligtpå så jämbördigt med minskasöka sätt strävanett attsom

som 1987.a; Svedberg
sMânsson1981, 246.s.
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avståndet mellan socialarbetare och klient. Viktigt kunna uppträdaattvar
obyråkratiskt finnasoch tillhands då hjälp behövdes. Detta innebar mycketmest
arbete kvällar Strävanpå och hela tiden konkretnätter. kunna ochattvar ge
snabb hjälp för ibland snabbt uppkommande behov. Samtidigtatt motsvara var
det viktigt projektet tillhörde socialförvaltningen och hadepoängteraatt att att
arbeta inom gällande lagstiftning. Detta förhållningssätt uteslöt inte i iblandett
ganska konfrontativt förhållningssätt. Gruppen kunde siganvända andrat.ex. av
kvinnor föredömeexempel förändring möjligt ellerattsom som om var som-
varning i flickorkontakter med framför allt unga-

För snabbt kunna uppkommande hjälpbehov det viktigtatt motsvara an var
med tillgång till olika förFormer samarbete etablerades med t.ex.resurser.
arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och läkare. Projektet fick tillgång till
särskilda kontaktpersoner inom olika instanser. gickDet lätt utveckla sådanaatt
kontakter. smittadeDen entusiasm och uppmärksamhet kantade projektetsom

sig medverka7.och olika befattningshavare ville gärnaav
Projektgruppen arbetade rad olika för förbättra kvinnornassätt atten

situation. Arbetet kunde ibestå olika påverka det socialapå nätverketsättatt
hjälpa till återupprätta kontakter med föräldrar, motverkat.ex. att att attgenom

nedbrytande hallickberoende. viktigtEtt inslag i arbetet förbättraett attvar
kvinnornas materiella villkor. Olika förmetoder utvecklades detta. l olika texter
från projektet karakteriseras arbetet átgärds- ocheller behandlingsarbete.som
Fredriksson och Lind kontrasterar arbetet det traditionella byråkratiskamot

åtgärdsarbete.socialbyråfbehandlingsarbetet och föredrar beteckningen
Forskarna använder såväl åtgärd behandling för karakteriseratermerna attsom
arbetet.

materiell hjälpFör kunna snabb fick projektgruppen delegationatt ge genom
fatta beslut bl.a. socialhjälp. Socialarbetarna kom vid någrarätt ävenatt om

tillfällen handlägga akuta omhändertaganden minderåriga. Att haatt av
förut-möjlighet kunna besluta socialhjälp viktigt. Detta iblandatt om var var en

sättning för komma vidare i rehabiliterande arbete med kvinnorna.att ett
socialhjälp inteSamtidigt handläggningen problem. Ett problemutanvar av var

förvaltningenmisstänksamhet från andra socialarbetare inom hurmot gruppen
delegation.hanterade sin

forskarnas avhandlingar finns sammanställningar vilka åtgärderI över typer av
resursförmedlingvidtogs för enskilda kvinnor under projektet. Direktsom

frekvent. förmedla i formsocialhjälp Men ävenmest attgenom resurser avvar

Fredriksson 52rr.ochLind1980, s.
7Från 1994-08484intervjumedBritt-IngerLind
sFredriksson Lind 1980, 52rr.och s.
gFrån 1994-08-18.intervjumedBritt-IngerLind



utbildning eller barntillsyn relativt vanligt.arbete, Av Larssons bedömningarvar
projektetkvinnornas situation efter framgår, dessa åtgärder mångaattav

tycks ha bidragit till resultat, dvs. olika förbättrat dengånger på sättavsett
sociala situationen. Givetvis andra insatser vanliga.slags I Månssonsävenvar
sammanställning exempelvis hjälp med miljöombyte, arbete medtas attupp
återupprätta anhörigrelationer och insatser for hjälpa kvinnorna destruktivaatt ur
hallickrelationer.

Som tidigare viktigvi utgångspunkt kvinnornasnämnt att motvar en svara
aktuella hjälpbehov. Givetvis varierade högst väsentligtdetta mellan olika
kvinnor och vid olika tidpunkter. Olika kunde urskiljas, där hjälpbe-grupper
hoven olikartade och där olika strategier i arbetet krävdes. Envar grupp var

prostitueradei början prostitutionskarriären. narkotikaberoendevarDeunga av
markant där missbruket primärt. En tredjeen annan grupp, var grupp var

alkoholmissbrukare, utslagning.ofta äldre kvinnor mednågot lång tid av
Även här missbruket primärt. Ytterligare kvinnor förutsattavar en grupp var
hallickar. Att förändra relationen till hallicken här centralt.mannen var- -
Konsumtionsberøendeprostituerade benämns femte ekonomiDerasen grupp. var
oftast mycket tilltrasslad med skulder och Hjälp ekonomi ochmedannat. sys-
selsättning här primärt. sista urskildesDen prostitueradevar gruppen som var

Larssonmed psykiska problem. Vid projekttiden inte denna så stor.var grupp
understryker dessa inte uteslöt varandra.att grupper

Vi återkommer i till vilka olika kvinnorrapportensenare grupper av som
socialarbetarna har kontakt med. kommer då framgå ofta deDet det äratt att
här angivna förekommer. Under årens lopp och mellan olikagrupperna som

skiftar dock problembilden i olikadeorter grupperna.
Med dagens terminologi skulle vi vilja karaktärisera det sociala arbetetsnarast

bedrevs i projektet för enskilda kvinnor i forsta hand ochvarieratettsom som
stödarbete uppsökande fältarbete grund. Som framgåttintensivt med som

handlade olika stöd från materiellt till emotionellt stöddet typerom av - -
direkt projektgruppen eller indirekt andra samverkandegenom genom
hjälpinstanser. mycket viktigt inslag olika stärkaI arbetet det på sättett attvar
kvinnornas ofta mycket dåliga självförtroende.

utvecklades mellantidigare samarbete etablerades ochVi har nämnt att ett
varit med polisensmyndigheter. utvecklat förefaller samarbetet haMestolika

i sambandbrottspaningsroteln, arbetade bl.a. brottsärskilda på motsomgrupp
utveckla former forprostitutionen. Projektet och polisgruppen kommed att ett

träffarsina olika roller. Regelbundnasamarbete under bibehållandenära samtav

Larsson 1983, kap.s och11.
Månsson 1981, 249.s.
219s3, 75-77.s.
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förtroendefullt utbyte information viktiga inslag i detta. Arbetetav var
underlättades förhållningssätt och överensstämde väl. Lennartattav engagemang
Kellerman, för Detledare polisgruppen då liksom ett stortnu, recenserar: var
och ömsesidigt stöd i arbetet. Det helt perfekt alltså Det det rättavar var

arbeta.sättet att
Samarbetet med polisen blev viktigt för den breda prostitutio-ansatsen mot

Genom samarbetet fick projektgruppen tillgång till kunskapernen. om
prostitution och sociala problem vid exempelvis ateljéer och massageinstitut. För
arbetet hallickberoendemed kvinnor också tillgången till polisens hjälpvar
mycket värdefull.

Det förebyggande arbetet betonades hela projektet. Tidigare har vigenom
kontakten med massmedia förnämnt kunskapsspridning och opinionsbildning.

Dessutom ofta och informerade i olika isammanhang,ute t.ex.var gruppen
föreningar och skolor, sitt arbete och prostitution. Viktigt också attom om var
öka de ofta dåliga kunskaperna prostitution och de prostitueradeom om
kvinnorna inom olika kategorier vård- och omsorgspersonal.av

Forskning och kunskapsproduktion

Parallellt och delvis integrerat med det sociala arbetet genomförde forskarna
könshandeln.olika datainsamlingar för utveckla kunskaperna Iatt storom

utsträckning rörde det sig forskninggrundläggande den moderna svenskaom om
prostitutionen. Forskarna använder begreppetgenomgående könshandel i sina

för betona,pá så minst inblandade ochtvasätt ärrapporter att att parter att
prostitutionen har handelskaralaär.en

Flera böcker, och avhandlingar sin utgångspunkt i projektet. Virapporter tar
skall korthär dessa:närrma

Kunskapsproduktionen inte enbart angelägenhet för forskarna. bokenIvar en
Kärlek pengarför 1980 socialarbetarna sina erfarenheterpresenterar av

Utifrånarbetet i projektet. projekterfarenheter redovisas också aktuell kunskap
de olika aktörerna i könshandeln. offensiv hållningBokenom genomsyras av en
prostitutionen och samtidigt socialt skebetonande arbete påmåstemot ett attav

jämbördigt och inte innehålla fördömande kvinnorna. Ett uppsökandesättett av
och lyhört fältarbete för framgångsrikt socialtpoängteras basen arbete.ettsom

KönshandelnsSven-Axel Månssons doktorsavhandling främjare och pro-
fitörer 1981.kom Avhandlingen belyser främst förhållandet mellan hallicken
och den prostituerade kvinnan. Viktiga frågeställningar hur hallickrelationerär

förkan uppkomma, utvecklas och vidmakthållas ibland brytas. Inte minstsamt
frågeställningen referenser till det iden sistnänmda många sociala arbetetges

projektet.

intervju med Kellerman19940341.Lennon
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KönshandelnTvå kom Stigår Larssons doktorsavhandlingsenare om-
villkor.prostituerades Avhandlingen beskrivningär och analys deen av

prostituerade kvinnornas livsvillkor. Utifrån projektet beskrivs kvinnornas väg
in i prostitutionen, hur deras liv prostituerade gestaltar sig och hur stegsom om

könshandeln avhandlingen redovisas åtgärds- och behandlingsarbetetsut tas.ur I
resultat för kvinnorna, det kunde avläsas projektet upphörde.närsom

Följande 1984, Sexualitetår, utkom boken könsköparnaansikteutan av-
Sven-Axel Månsson och psykologen Annulla Linders. bokenl redovisas
forskning könsköparna ju, imännen de majoritet iärtrots attom som- -
könshandeln, det funnits litenär kunskap Grovt köparnakanpart setten om.
indelas i tillfállesköpare med få könsköp, och vaneköpare med könsköpmånga
och ibland avsevärda relations- och sexuella problem.

Sammantaget redovisades således bred och omfattande kunskapsproduktionen
baserad på såväl det sociala arbetet forskningen i projektet.som

Om resultatet projektets sociala arbeteav

Larsson betonar i sin redovisning resultatet det sociala arbetet för deav av
prostituerade kvinnorna, det medär svårt säkerhet uttala sig effekteratt att om

socialt arbete, och det oftast enbart brottstyckenär mänsklig förändringattav av
låter sig redovisas åtminstone kategorier.i kvantiteter eller isom -
fleraPå olika redovisas docksätt projektet i många avseenden framatt var

gångsrikt. Antalet prostituerade i Malmö sjönk från minst 300 kvinnor 1974 till
iomkring 60 kvinnor 1981 Forskarna kunde också konstatera mångaatt

kvinnor efter åtgärds- och behandlingsarbete helt upphört prostituera sig, näratt
projektet avslutades. Missbrukarna tycks ha klarat sig i relation tillsämst andra

medan kvinnor i inledningen till prostitutionskarriären klarat siggrupper, unga
betydligt bättre. För detaljerade redogörelser och analyser hänvisar vi till Måns-

avhandlingar.och Larssonssons

larsson 1983, kap. ll.
Larsson 1983, 208.s.
En intressantfrågaärhurbeståenderesultaten återfall i prostitutionensketteñernågraår.t.ex.var, om

finns uppgiñerOmdetta inga i rapporteringenfrånprojektet.LarssonochMåns haremellertidutvecklat-u
forsknigsprogramProstitutionslivetochvâlfå. i vilket följersstaten, bl.a. de224kvinnor,ett man upp som

utgjordedens.k. behandlingspopulationeni projektet,tio efterprojektetsår avslutande.
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reflektionernågra sammanfattandeframgångsriktsåprojektetVad gjorde -
kommerochtidigareviProstitutionsprojektet har, nämnt attsenaresomsom

efter-för demodellinspiratör ochkommit ståframgå i attrapporten, som
utgjordeVad deti andra kommuner.kommande socialarbetargrupperna somvar

Malmömodellen punkteriskall någraViiingrediensernade verksamma
i projektet.centrala faktoreruppfattarsammanfatta vad vi som

Återkommande betoningenintervjuerprojektet och vid ärskrifter fråni av
vadSverigepionjär isigoch uppfattadeProjektgruppen somengagemanget. var

tydligtprostitution. Etti föreningforskningochgäller socialt arbete mot
involverademyndigheterde olikaåterfinnas hoskan också varsomengagemang

klartprojektet farms likasåförledningsgruppeni projektet. Hos ett engagemang.
kvinnordesmittade sig på mångaävenTroligen manengagemanget avav

handlingsorientering och på attProjektgruppenskom i kontakt med. tro
självkänsla.ofta lågsäkerligen positivtpåverkademöjligaförändringar envar

pálikartade perspektivfanns också dettillKopplat pro-engagemanget
olikautvecklats hoshaskall bekämpas,denoch hurstitutionen på synessom
inomförhållningssättvariti ha överensförefallerinblandade. Man stortatt om

dock inteskallDettaprostituerade kvinnorna.med dei arbetetprojektgruppen
såvälfannsUppenbarligeni allt.varit överensuppfattas gruppensom om

projektgruppen. Månssonsjälvständiga viljor inomstridiga ochkonflikter som
kanskei denvifrågor överensi mångaTrots meningardeladeskriver: var

lösas. likartatEtttill forsvårigheter ärnämligenviktigaste, attallra att
projektgruppenmellanutvecklatshatycks ocksåprostitutiongällandeperspektiv

betydelsefulltmycketsannoliktvilketpoliser,involveradeoch närmast var
likartadeochovannämndamedtillsammansProjektorganisationen engagemang

utgickarbetsmetodikutvecklamöjligheter förgodaperspektiv somatt engav
bundeninteGruppenkvinnorna.prostitueradedehos avfrån behoven var

utvecklaoch måstekunderutinerochtraditioneradministrativatidigare utan --
problematiken.aktuellaför denavpassademetoder

arbetet,sanktion åtolika sättledningsgruppen,aktivadenGenom gavsom
totalsatsning i kommun mot ettprostitutionsprojektet utgörakom enatt en

områden,olikainominsatserinkluderadesamhällsproblem. Detta avspecifikt
del.tagithär baravilka enupp

kunskaps-lcunskapsproduktionochsocialt arbete,mellankopplingenDen nära
medtillsammansProjektgruppsanunansättningen,betydelsefull.spridning var

social-inommetoderocharbetsformertill vedertagnaförhållandefrihet i
Genomhållning.kunskapssökandesäkerligengynnadebyråarbete, en

Intervju 1994-08-18.LindBritt-Ingermed
Mattsson 13.1981, s.

kopplerimålInsatser aktivtdrevåklagaretrafikregleringsomrádct, m.m.inomprostitutionengjordesmot



19

kopplingen socialt arbete och forskning underlättades behovsorienterat socialtett
arbete administrativt orienteratän sådant. Gruppen i Malmöettsnarare tog
också initiativ till kunskapsutbyte och kunskapsspridning den förstagenom
prostitutionskonferensen nordiskpå basis.

En medveten efter förståsträvan prostitutioneni samhälleligtatt störreett
sammanhang tycks ha arbetet. l detta blevavseende det bl.a. viktigtgenomsyrat

inte ensidigt fokusera kvinnan ipå prostitutionen. Det blevatt på så sätt
naturligt angeläget utveckla former för förebyggande arbete. Att skaffaatt
kunskaper olika aktörernade blev sådant perspektiv viktigt. Samtidigtettom ur
kan vi konstatera de flesta insatserna vad gäller konkret socialt arbete komatt

gälla kvinnorna. Männen i rollen köpare hade projektgruppenatt svårt nå.attav
En aspekt prostitutionen i större sammanhang utvecklaatt ett attav se ettvar

internationellt perspelctiv. Vi har redan den nordiskanämnt föransatsen
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Flera kvinnorna arbetade med komav man
från andra länder. Vad gällde hallickar det internationella inslaget i Malmövar

den tidenpå påtagligt. Kunskaper internationell prostitution blev nödvändigaom
för det vardagliga sociala arbetet.

återkommandeFyra huvudinriktningar i arbetet

Redan i prostitutionsprojektet kan arbetet indelas i fyra huvudinriktningar som
sedan återkommer, eller mindre framträdande, i de efterkommandemer
grupperna:

Uppsökande arbete främst i gatumiljön. Det uppsökande arbetet har till
syfte kunskap prostitutionssituationen och aktuella behov hosatt ge om om
de prostituerade kvinnorna erbjuda och motivera kvinnorna församt att
alternativa levnadssätt.

2. Stödjande iblandoch behandlande arbete, främst med enskilda kvinnor.

Mer allmänt inriktat förebyggande arbete bl.a. attitydpåverkan,genom
information och kunskapsspridning olika slag.av

Kunskapssanvnanstüllningaroch lamskapsprodulaiøni anslutning tillnära
ioch led det vardagliga arbetet.ettsom

2.2 Prostitutionsgruppen nyetableras 1983 om-
perioden 1983-1994

Avsikten för prostitueradearbetet de skulle integreras i det ordinarieattvar
sociala efter det projektet vid årsskiftetarbetet upphörde 198182. Redan påatt

1982 polisenkunde dock konstatera, prostitutionen på iatt gatornasommaren
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PM ökning såväl blandPolisen konstaterade iMalmö ökade kraftigt. att enen
ordningsproblemkvinnor. hademinderåriga bland missbrukande Dessutomsom

Polisen fick iökat markant.anslutning till gatuprostitutionenoch brottslighet i
Kellerman be-Kriminalinspektör Lennartfall socialarbetare.många agera som

sviknakvinnorna vilsna i tillvaron något sättskriver mångaatt av var -
upphört2.... problemAmbitionen fånga kvinnornasprojektetnär att upp

misslyckats.hade uppenbarligenvia socialförvaltningens löpande verksamhet
Förslag könshan-därför till aktionsplanUnder hösten 1982 utformades mot

Malmö för socialför-arbetsgrupp, beståendedeln i representanteravav en
aktionsplanen konstateradesvaltningen, polisen och gatukontoret. I att

tilltagitoch trafilcproblemenprostitutionen oroväckande ordnings-Ökat attsamt
föreslogs:huvudsyfteniprostitutionsområdet. En aktionsplan med två Att störa

olikakönshandeln vid pdmarlcrzadsförutsdttningarnafär mening sättsamt att
marknadsförutsättningarnastödja kvinnorna. syftetsocialt För störaatt

myndigheter, inkluderandesamordning mellan olikapoängterades vikten av
för ändamålet. Förföreslogsansvariga för trafikreglering. samrådsgruppEn

föreslogsprostitutionensyftet socialt stödja kvinnorna komma utatt att ur
heltid. aktionsplanenform socialarbetare på Iresursförstärkningar i tvåav

distinkta spaningsen-informationskanaler mellan polisensbetonades vikten av
socialförvaltningen uppnås.för syftena skulle kunnaföreträdare förhet och att

heltidsocialarbetare arbetaaugusti 1983 börjadeI ånyo två mot pro-
fannsprojektform. Som stödreguljär och inte istitutionen, i verksamhet ennu

polis och gatukontor.för socialförvaltning,med representanterstyrgrupp
förochengagerad handledareSven-Axel MånssonDessutom attsomvar

denOrganisatoriskt knötsfrån prostitutionsprojektet.överföra kunskaper nya
narkotikamissbrukare.förtill Rådgivningsgruppenprostitutionsgruppen

avseenden detarbete.vidare projektets tidigare I tvåGruppen byggde var
besluthandläggare,inte längreskillnader; socialarbetarnaväsentliga omvar nu

distrikt därsocialbyrån i detskemyndighetsutövning skullebistånd och genom
fortfarande. DessutomförhållandetSå ocksåprostituerade bosatt.den ärvar

ovarmärnndahandledning.förutomforskarmedverkan,ingenfanns i denna grupp
orientera sigtidinledningsvis mycketägnadebåda socialarbetarnaDe att om

informera sig denkartläggningar ochdelkönshandeln att ta genomavgenom
motiverandeuppsökande ochpåbörjadesGanskatidigare ettsnartgruppen.

bland prostituerade påfältarbete gatan.
förlåg till grundaktionsplanen,iuppgifter betonades nämntsTvå somsom

prostitueradeindividuellt stödkönshandelnarbetet; störa samt attatt ge

PM 1932-07-27frånBrottspmingsroteln.daterad
intervju 199+03-21.KellermanmedLennart
nMalmö 1982-10-29.socialförvaltning



den ovannämndaSpeciellt för den uppgiftenkvinnor. första styrgruppenvar
arbetets inledandeviktig under år.

110socialarbetarna kontakt medförsta verksamhetsåret hadeUnder det
kvinnor, gatuprostituerade vidutgjorde ungefär hälften populationenvilka av

30%59% missbrukare främst heroin,den tiden. dessa kvinnorAv cavar av
familjehem oftast enligtbarn placerade ihade minderåriga mångavarav var

socialarbetarna etablerat kontaktSoL framgåreller LVU. Av årsrapporten att
tillproblematik i anslutningmed socialmed kvinnor sammansatt pro-en

hälftenfördjupat kontakterna medstitutionen. de 10 kvinnorna hadeAv l caman
uppsökande arbetetbehandlingskontakter. I deti form stöd- ochellerav

prioriterades kvinnor med missbruk.
aktiviteter, hade svårtViss kraft ägnades opinionspåverkande gruppenmen

för försöka påverkahinna varken tid eller formermed detta. Det fanns attatt
andraetablerades samarbete med åtskilligakönsköparna. Under det första året

ochinformationviktiga organisationer; med aktuella socialbyråer, bådegenom
Kellerman-denenskilda med polisen särskilt s.k.samarbete för kvinnor, -

gruppen kvinnornabeträffande möjligheter förmed kvinnoklinikens kuratorer-
arbetsförmedlingen ochvåldtäktsproblematik medbearbeta incest- och samtatt

bostadsbyrån.
socialarbetarna i projektetVissa nyansskillnader fanns i förhållningssätt mellan

betonade avvaktandeoch i den Den mernya gruppen ennya gruppen.
viktigtuppsökande arbetet. Den detinställning kvinnorna i det såg attgentemot

förtroende. gälldekvinnornas Dettabetona långsiktighet i arbetet för nåatt -
långbeträffande de äldre kvinnorna medoch gäller fortfarande framför allt-

prostitutionserfarenhet.
för olika myndigheter ochmedTrots samordningsgrupp trotsrepresentanteren

verksamhetutvecklades inte denverksamheten reguljäratt nya gruppensvarnu
prostitutionsprojektet.karakteriserattill omfattande totalsatsningden sommer
tamare jämfört medsatsningenKellerman karakteriserar denLennart nya som

från involverade myndigheterprojektet. ömsesidigaDet inte det engagemangvar
projekttiden. Stödetfrämst kärmetecknatsocialförvaltning och polis som--

blivit alltmed tiden haoch socialförvaltningen dessutomintresset från synes
diffusare.

deni Malmö har undermed prostitueradesociala arbetetDet senaste
till;successivt allt koncentreratstioårsperioden mer

enligt 1984.cttársrapponProstitulionsgmppen aug.-
Intervju fyra förstai underdessa år.arbetade1994-03-21medSven-ErikBerglund, gruppensom
intervju 1994.03-21.
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igatumiljön bland kvinnorimotiverande arbeteuppsökande ochl pro-
stitutionen

kontaktkvinnor detta fåttbehandlingsarbete med på sätt2 stöd- och man
med.

framställning har socialarbetarnaföljandeframgåskäl kommerAv att avsom
uppgifter opinions-tillfälligt, arbeta medhaft forinte änatt, sommerresurser

med omfattandeinte heller kunnat arbetainformation. De harpåverkan och mer
vunnits i arbetet.dokumentation kunskaper somav

organisatorisk hemvistvarierandePersonalbyten och

fyraförsta period årUnderväxlat under åren.Socialarbetarna har om caen
tjänsternatid fick bådarelativt kort sedanskedde inga personalbyten. På nya

tjänsten harslutade samtidigt. Denefterinnehavare, vilka två år nästan enaca
tjänsten har1989. den andrahaft innehavare sedan På tre personersamma

har iblandtid och bytenVikariaten varit korta itid. harvikarierat under denna
samarbetspartnersgruppmedlemmarna ochBådeskett med kort varsel. menar,

ochLångsiktighetforvarit ondo arbetet.personalomsättningdennaatt av
med prostituerade.socialt arbeteuthållighet betonas i

kortaretvåkönad. MedskallvaritharEn policy åren att gruppen varagenom
historia.undervarit falletundantag har så gruppens

tillhörighet.organisatoriskväxlandekarakteriseratsGruppens tillvaro har av
narkotikamissbrukare.forRådgivningsbyrånTill börja med tillhördeatt gruppen

därefter tillochsocialdistriktetNordöstratillEfter flyttadesnågra år gruppen
häktesprojektet.s.k.med detorganiserades tillsammansCentrumdistriktet och

1993sedanförCitysektionentillflyttadesbörjan 1992I att marsgruppenav
tillhöra Farniljecentrum.administrativt

Emellanåtnegativ.varitorganisatoriska turbulens harpersonella ochDenna
verksamheter ochtill andraförhållandeivarit ganskahar autonomgruppen

intervjuernaVidadministrativ service.arbetsledning ochformstöd isaknat av
organisatoriskanuvarandedentillfredsställelse medsocialarbetamauttrycker

placeringen.
introduceratilllopp gåttunderhar årensdelEn att nyaresursergruppensav

Arbetetsorganisationen.densig inomorienteramedarbetare attsamt egna
ochprostitutionsmiljönetablera sig itidlångsiktig det attkaraktär är tar att-

medinnebärDettakvinnorna.medförtroendefulla kontakterbygga upp
läggasskallomständigheter såintroduktion. Till dessanödvändighet lång tids

provisorium.präglatsiblandvarit oklar ochhemvistenorganisatoriskaden avatt
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Några uppgifter prostitutionens och det sociala arbetetsom
omfattning

Gruppen skaffar kunskaper omfattningen gatuprostitutionen i Malmösig om av
framför Kellerman-gruppen vid polisen med vilken underallt årensmangenom

insatsernalopp regelbundet samarbetat. De dokumenteraregna gruppen
fortlöpande arbetsanteckningar.genom

kraftig Ökning i gatuprostitutionen,Som vi tidigare nämnde det lågvar en som
bakom nybildande. Under första arbetsår iakttogs 220gruppens gruppens
kvinnor, etablerade kontakt hälften. Under 1980-med restenvarav man ca av
talet och fram till 1992 trenden vad gäller antalet kvinnor, i stort settvar
nedåtgående. detta berodde socialal vilken mån på det arbetet givetvisär svårt

Under 1986 och 1987 berodde säkerligen fruktan för aids och hivsäga. årenatt
Årdel för 1992nedgången. antalet identifierade kvinnor i for117en var nere

därpå öka till 150. Gruppen de haft kontakt 100året medatt attca uppger ca
kvinnor år.per

Gruppens uppfattning kvinnornas situation förvärrats olikapå underär sättatt
betalnings-de två Lågkonjunkturen bidragit till köparnasåren. harsenaste att

vilja kvinnorna tid för fåpåverkats och får vistas längreatt gatan att
tillräckliga inkomster. har socialarbetarna 10 till 20 kvinnorDessutom noterat

nygamlakan betecknas dvs. de har återupptagit prostitutionen eftersom som ,under flera varit ifrån kvinnor uppgivit arbets-den. Flera dessa haråratt av
löshet och ekonomiska problem orsaker.som

Av de 100 kvinnor haft kontakt med årligen under deett senasteca gruppen
missbrukare, 5-10 bostad 10-20 haft tydligatvå åren har 40 varit saknat ochca

Oftastpsykiska problem. fåtal har varit under 20 har dessa flickorBara år.ett
varit föremål för enligt Majoriteten kvinnorna mellan 30åtgärder LVU. ärav
och 40 år gamla.

1992Antalet utländska kvinnor har ökat under Under iakttogs drygtår.senare
del20 utländska huvudsakligen från de tidigare östländema. En harmedborgare,

försorg utvisats.vistats i landet turistvisum och har polisenspå genom
haft intensiv kontakt stöd-Under de har socialarbetarnatvå årensenast av

återkommer tillocheller med 10 kvinnor vibehandlingskaraktär årca per
vilkaTill kommer 10 kvinnor med harinnehållet i detta arbete. detta manca

uppges1992 kvinnoruppföljande karaktär. För 7glesare kontakter år attav
prostituera sigmed upphört under året.haft mycket kontakter attsom gruppen

haft ringa eller ingenkvinnor, med vilka socialarbetarnaDärutöver har 10
försvunnit frånprostitutionen, alternativtkontakt, upphört med gatan.

zmllapport 1992 1993.prostitutionsgruppensarbeteunderom
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förläggninguppgifter, former ochArbetets

uppsökande ochdetinriktatsårArbetsuppgifterna har under motsenare
inriktningmedi Malmö kommun,prostituerade kvinnormedstödjande arbetet

gatuprostitution.på
kvinnorprostitution,ikvinnor, kvinnor påprioriteras vägarbetetI yngre

hördetiden dåförhållande tillkvinnor. Imissbrukandemed barn samt gruppen
breddat sinalltsånarkotikamissbrukare harförRådgivningsbyråntill man

narkotikamissbrukandemeduppsökande arbeteprioriteradesDåmålgrupp.
prostituerade.

tider dådvs. tillkvällar och helger,till eftermiddagar,schemalagtArbetet är
socialarbetarnavecka finnskvällarfrekvent. Tvåprostitutionen är utemest per

ochsäkerhetsskälpå gatan alltidsker iArbeteti gatumiljön. avpar av
uppsökandearbetstidenhalva ägnasGruppen beräknarmetodiska skäl. att ca

andrahembesök elleri formtill kontakteroch halva tidenarbete på gatan av
former stöd.av

inriktning och metoderArbetets

hör näraindelas i huvudkomponenterkan tvåarbeteMalmögruppens grovt som
för den andra:utgångspunktförstaoch där den ärsamman

prostitutionsmiüöerarbete ikontaktknytandeUppsökande och

knyts. Deprostitutionskontakternagatumiljöer därvistas i deSocialarbetarna
gatuprostitution ägeri Malmö därområdetomkring i områdetelleråker bil går

ochStockholmmotsvarande områdenjämförelse mediganskaär stortrum
sökerperson i miljönsig somsocialarbetaren etableratGöteborg. När

myckethärSocialarbetarna ärenskilda kvinnor.kontakter medknytahanhon
avsiktimedkontakt ärkvinnan desäkra attmed på utetarattatt varanoga

Deförtroende etableras.Kontakttagandet bygga påsig. måsteprostituera att ett
Det handlar gåkontakter.till fortsattakvinnan attförsöker motivera om

inseuppsökande arbete måsteVidödmjuk.mycketfram och manvarsamt vara
ochdär,domVi sökervillkor.kvinnornas ettpå påär gatan uppatt man

upp.byggasförtroende måste
kvinnorkategorivilkenutifrångivetvisvarierarFörhållningssättet manav

exempel:skall här någraVimöter. ge

nu a, s.
Ur 1994-03-22.MikaelBogarveochKarinPrambergsocialarbetameintervjumed
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Träffar socialarbetarna minderåriga flickor de offensiva i sittpå är-
arbetssätt. Ibland hjälper polisen till identifikation. tidigaremed Som

oftast föremålde flickorna for åtgärder enligt LVU.nämnts är unga

Inför kvinnor socialarbetarna sig, försöker redapå gatan presenterar tanya-
anledningarna tillpå kvinnorna vistas där, informerar möjlig hjälpatt om

och hur kontakten kan fortsätta och erbjuder sin hjälp.om

Beträffande kontakt med äldre kvinnor har lång prostitutions-att ta som-
erfarenhet kvinnor oftastär svårare. Dessa inte missbrukare. Deär ser
prostitutionen sitt yrke och har oftastockså andra yrkeserfarenheter.som

Ofta blir socialarbetarna positivt bemötta. Det hör till undantagen bliatt
Viavvisad. gatan.ganska omtyckta inteär på När socialarbetarnanog nere

varit där under period frågade kvinnorna efter trevligtdem och detatten sa var
dem igen. Kvinnorna upplever sannolikt trygghet i finnsatt attse en gruppen

där.
Är kvinnorna berusade händer det socialarbetarna kör dem hem. Det äratt

ganska vanligt de äldre kvinnorna ber socialarbetarna sig kvinnor,att ta an unga
särksilt framgårdet de missbrukar.attom

AnnaSå här kan kontakt inledas: har haft kontakt med prostitutions-en
sedan 1990. Hon fick kontakt kompis hade kontakt medgruppen genom en som

Anna blev kontaktad En socialarbetarna kom fram ochgatan.gruppen. av
presenterade sig och då kände Anna igen dem från hon träffathade dematt
hemma hos kompisen. Hon fick upplysningar fanns och vadattom gruppen om
den kunde hjälpa till med. bestämde tid för träffasDe och Anna blevatt
hemkörd. iHon dålig form då. Hon dock inte speciellt negativt inställd,var var

...3undrade vad socialarbetarna efter ellerLVM såutemen om var -
Det många kvinnor har kontakt med i det uppsökande arbetet.är som gruppen

Ibland leder det till fortsatta kontakter direkt. fleraMen det kan också gå
månader mellan inledande kontakt och fram tills kvinnan vill ytterligarehaen
hjälp och stöd. Uppsökande arbete kan karaktäriseras långsiktigt ochettsom

arbete, där det gäller uthållig och ihärdig.träget att vara

Ur intervjumedsocialarbetarenKlaesKarlsson1993-12-14.
Anna refereragivetvis jingemt liksom övrigaprostitueradekvinnorvi kommerär atten namn, namnen

fortsättningtill i rapportens
Ur 1990.referat intervjumed hahregelbundenkontaktmed sedanAnna,av som gruppen



behandlingsarbeteStäd- och

regelbundna kontakter.intensiva ochharMed 10 kvinnor år gruppenperca
10ytterligarekontakter medglesareregelbundnaTill detta kommer camen

finnas tillföruppfoljningskaraktär.kontakter ärkvinnor år. Dessa attavper
sig. iblandviktigt för kvinnorna,hands det krisa till Det ärskulleom

vända sigde kansig.upphört prostitueradeunder lång tid efter att vartvetaatt
vid behov.

följande:med bl.a.sin kontaktAnna säger gruppenom

städafick hjälpavgiftningen ochJag plats påfick hjälp med att upp
läkareTorkel påkontakt medfick jagGenomhemma. gruppen

infektionskliniken.
sitt missbruk.sjukvården för hanteramedfortlöpande kontakterAnna har att

hon:betydelseOm sägergruppens

kontakt-haviktigtHelt helt och hållet. Detmitt liv ärförändrat attatt- finns,desärskilt. Jaginte någotträffas. behöverbara Det attvetvara
förr ellerjag i dem.kanbegränsad arbetstidharde tagäven om samman.innan det brakarsig jag ringa,till kanKrisar detsenare.

månad.ungefär gångträffassocialarbetarnaochAnna pernumera en

socialbyrånoftakontakterna ävenindividuella ärintensivaBeträffande de mer
hjälpinstansIbland kan någoninkopplad.distrikt äveni kvinnans varaannan

oftastliggerFör kontaktenTill grundsjukvården.exempelvisinvolverad, en
realiteten detärsocialbyrån. Ii samråd medgjortplanering arbetet manav som

försocialbyrånmedanför kontakten,stårprostitutionsgruppenofta svararsom
docksamarbetarnödvändiga beslut. Manfattaochadministrera insatsernaatt

kvinnansfråninte hållsöverenskommelsersåömsesidigt och detär attt.ex.
ochsocialsekreterarehandläggandekontaktaprostitutionsgruppensida, kan

de haruppfattarSocialarbetarnaskallinte utgå. ettsocialbidrag attföreslå att
förslag bliruppfattningar ochderasochsocialbyråernaförhållande till attgott

respekterade.
karakteriserasskallarbetedesstveksamtdet ärGruppen somatt ommenar

stöd,intensivtganskaiblandförsta handihandlarbehandlingsarbete. Det om
andra instanser.ochsocialbyråermedkontakteri olikaexempelvis för kvinnan

leva, såsom göraalternativa sättvisagälla attkan också attDet att
tillsammans.skogspromenaderochutflykterkafébesök,

särskildinte åberopa någonvillför sitt arbeteteoriergällerVad gruppen
ilyhördförnuftsunt ochhandlar detOfta attinriktning. varaomom

Ur 199403-22.MikaelBogarvePrambergochintervjumedKarinreferatav
Ur intervjumedAnna.
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kontakterna. Att uthållig oerhörtär centralt. l många situationer harvara
socialarbetarna kunskaper kriser och teoriernytta och metoderav om av som
utvecklats för bemästra krissituationer. l realitetenatt det ingaär absoluta

mellangränser stöd och behandling främst vill karakteri-menar gruppen. som
sitt arbete stödjande.sera som

Gruppen påpekar vägen prostitutionen ofta Vägenlång:att är frånut ur ett
liv gatuprostituerad till liv vanlig samhällsmedborgare oftaett är långsom som
och mödosam. Det gäller hjälpa kvinnorna litet iatt Underatt ta ett steg taget.
denna långa kan hjälpa kvinnorna de positiva förändringarna,process att se
visa det finns andra levasätt sitt livatt och finnaspå till handsatt stöd ochsom
samtalspartner.

Den sociala problematiken kan olikartad ofta finns inslag sexuellavara men av
iövergrepp bakgrunden: De prostituerade kvinnorna kommer från olika

samhällsgrupper, det för dessa kvinnor övervägandemen gemensamma att
flertalet har blivit för incest och sexuella övergrepp barn.utsatta De har påsom

tidigt stadium lärt sig sigett från sitt underliv, vilketatt gör deseparera att
klarar sin prostitution könsakten.under själva Att kunna finnas tillav hands
för diskutera olika problematt blir viktigt. Men det finns ofta inslagtyper av
i problembilden, där det krävs terapeutisk behandling, någotmer av som

sig inte kunna klara Därför har socialarbetarna iblandgruppen menar av.
förmedlat behandlingskontakter med olika behandlingshem. l Malmö medt.ex.
Soñahemmet, arbetar med missbrukande kvinnor.tungtsom

Som vi tidigare nämnt är arbete så intrikatheltgottgruppens motsom
gatuprostitutionen. Socialarbetarna känner till rykten prostitutionattom
förekommer på andra ställen, vissa hotell. De har dock ingat.ex. resurser

arbeta med detta.att
Samarbete med andra instanser, främst för enskilda kvinnor, är centralen

uppgift. Samarbetet med polisens Kellerman-grupp är, vi tidigare påpekat,som
frekvent och byter information förtroendefullt Andrasätt. viktigaettman
samarbetspartners socialbyråernaär i Malmö, sjukvården infektionskliniken-

smittskyddsläkarenoch i Malmö vissa behandlingshem. Tidigare fannssamt-
i Malmö verksamheter i kyrkans regi för prostituerade. Med dessa hade gruppen

visst samarbete.ett
bristandePå grund har inte kunnat dokumentera sitt arbeteav resurser gruppen

Årligai någon utsträckningstörre under år. verksamhetsberättelser skrivssenare
till den politiska nämnden. Dessa innehåller uppgifter antal kvinnorom som

Ur verksamhetsredogörelsefor 1993,s.
35 3.a a, s.
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Förarbetet.uppskatta resultatenförsökmed ochhaft kontakt attatt avgruppen
ochproblematikillustrerarfallbeskrivningar,fogasarbetettydliggöra som

till redogörelserna.insatser

sociala arbetets karaktärNågot detom
i dag ka-i Malmöprostituerade kvinnormedsociala arbetetdetHur kan

huvud-till tvåarbetet koncentreratskrivit socialaSom vi detrakteriseras är
följdoftaarbetekontaktknytandeochuppsökandeinslag samt, avensom-

behandlingsarbete.ochellerdetta, stöd-
kontakt-flera syften: Attjältkaralctär haruppsökande arbetetDet varaav

karaktär. Detmotiverandearbetehjälperbjudandeknytande, ett avomge -
tiden så säga ärtill handslångsiktigt och finnas närarbetagäller att mogenatt

medvetetförsökerSocialarbetarnaprostitutionen.kvinnan vill lämnaoch då
viktigtocksåkvinnor. Det ärmellan olikaarbetssättet attvariera grupper av

insiktkönshandeln. Trotsöverblickkunskap och ha över attskaffa aktuell om
i rolleroftastkvinna ochåtminstone tvåkönshandeln parter manrymmer -
kunnaenbarti realitetensedanoch köpare kommersäljare attgruppensom -

kvinnan.medknyta kontakt
kvinnor. Arbetetför enskildastädkaralctärfrämstarbetetfortsatta ärDet av

gällerfallsocialt stöd. I mångaprofessionelltolika slagsibestår att ge
exempelvismedi kontakterhjälpa kvinnanochförmedlainsatserna att resurser

kognitivaochemotionelladetviktigtminst lika ärläkare. Mensocialbyrå eller
handlar arbetetIblandsjälvkänsla.ochsjälvförtroendestärkai syftestödet att

levnadssätt.alternativaimöjligheternavisaattom
behandlingshem,tillbehandlingsarbeteöverlämnaspsykosocialtregelrättMer

fallikvinnoperspektiv, eller någrautifrånarbetarsådanaföreträdesvis ettsom
socialbyrå.respektivebiståndbeslutDetta krävertill psykoterapeuter. avom

behandlingsarbete i någon störremedsåledes inte självarbetarGruppen
givetvisbehandling kanstöd ochGränsdragningen mellanutsträckning. vara

till andrabehandlingensjälvaöverlämnarsocialarbetarnaoklar. Men näräven
under dessastödför kunna ävenmed kvinnankontaktende ettbehåller att vara

perioder.

värderingSummering och2.3

efterkvinnor harprostitueradeprostitution och medSocialt arbete en,mot
med kortahar,Sedan 1977Malmö.tradition iförhållanden, långsvenska

För Stockholmsgmppen.avsnittetstödformer,angåendeolikaredogörelseutförligare omseen
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avbrott, socialt arbete riktat prostitutionen bedrivits, projektformförst i ochmot
sedan 1983 reguljärt. Prostitutionsprojektet brett upplagt med såvälvar
socialarbetare forskare involverade. Kring projektet etablerades dessutomsom

ochnära samarbete mellan olika enskildamyndigheter ochett engagerat
tjänstemän. Projektet kunde också uppvisa goda dokumenteradeoch väl resultat,

bl.a. visade gatuprostitutionen minskat markant. Malmöprojektet komattsom
i mycket stå modell för de socialarbetargrupper sedan komatt attsom som
etableras i andra kommuner.

Efter projektet upphört ökade åter gatuprostitutionen snabbt och polisenatt
slog larm. Ett aktionsprogram utarbetades med syfte könshandeln ochstöraatt

hjälpa enskilda prostituerade kvinnor. En samarbetsgrupp etablerades åter,att
och två socialarbetartjänster tillskapades för arbeta med prostituerade.att

nystartDenna kom i realiteten inte bli kraftfulla insatsatt motsamma
prostitutionen projektet varit. Prostitutionsgruppens tillvaro har karakterise-som

personalbyten och varierande organisatoriska hemvister. Socialförvalt-rats av
ningens stöd till förefaller ha blivit allt diffust. Gruppensöver årengruppen mer
arbete har också begränsats till uppsökande arbete med inriktning mot
gatuprostitution och stöd och i någon mån behandlingsarbete med enskilda
kvinnor.

Under den dryga tioårsperiod prostitutionsgruppen arbetat har antaletsom
gatuprostituerade visat nedåtgående trend under de första åtta åren. Dennaen

hartrend under de brutits,två åren och gatuprostitutionen i Malmö ökarsenaste
Avåter. de gatuprostituerade har haft kontakt med 100 kvinnorgruppen ca per

år intensiva kontakter med 20 kvinnor. En del dessa kvinnorvarav mer ca av
har upphört med prostitution efter intensiva och ofta långvariga kontakter.
Andra kvinnor har upphört prostituera sig kontakt med prostitutions-att utan

Sammantaget förefaller det riktadede socialarbetarinsatsernagruppen. som om
haft betydelse; för översikt och kontroll gatuprostitutionen förochstor attav
kunna erbjuda stöd till enskilda kvinnor. tillDetta relativt begränsad insatsen

storleksordningen årsarbetare.tvåav
kanHur arbetet förhållandevärderas i till dess mål och riktlinjer Vid

1983 betonades syften:två Att könshandelnstöra och bistå enskildanystarten att
kvinnor. Den arbetsgrupp skulle samordna arbetet har upphört. Polisen harsom
hela bedrivit spaningtiden brott i samband med prostitution. Socialarbetar-mot

har antagligen bidragit till könshandelnnärvaro har framförstöraattnas men
allt inriktats på knyta kontakter med och erbjuda tillstöd enskilda kvinnor.att



formulerade föroch riktlinjerverksamhetsredogörelser finns målI gruppens
arbetet

verksamhet.--- sin Det-kvinnor helt upphöra medförmå prostituerade attatt
dennaolika fasertidskrävande och långsiktigt. Iarbete mödosamt,ärta av

skilda slag insatser.tyngdpunkterna påbearbetning läggs av
framför allt kvinnornyrekryteringen,att sto av yngrepa

minderåriga prostitutionenfå med barninnor utatt ur
turistprostitutionenpolisen beträffandemedfortsätta samarbetetatt

hallickverksamhetpolisen angåendeinformeraatt
prostitueradehiv-positivasmittskyddsläkaren angående:tvtsamarbetamed

innor
asylsökandeinvandrarförvaltningen angåendesamarbeta medatt pro-

stituerade kvinnor
flickor.minderåriga rostitueradefå bortomedelbartatt

prostitutionsområdetfrånminderåriga ickoravskräcka nyfiknaatt
Framförriktlinjer.i enlighet med dessaarbetar välförefallerDet som gruppen

nyrekrytering blandförhindraframgångsrik iallt förefaller att ungagruppen
detförproblem ärmed polisen fungerar väl. Ettflickor. Samarbetet gruppen

antalproblemandra länder. Ett ärkvinnor frånökande inslaget ettattannatav
prostitutionen.flera varit ifrånåterkommit efter under årkvinnor att

medhinnaförefaller ha svårtbegränsade ochGruppen har mycket attresurser
luppsökande arbetet pådetde behov uppstår gatan.att mot som ursvara upp

arbeta medmöjligheter äningapraktiken socialarbetarnahar annatatt
påverkaarbete sökaattitydpåverkandegatuprostitution attt.ex. genomsom-

medhinnamöjligheterbegränsadeockså mycketGruppen harkönsköpare. att
sinkunskapssammanställning. Genomsystematiseraddokumentation och mer

störningar exempelvis ii arbetet,känslig förblir också mycketlitenhet den
frekven-varit deproblem har ocksåsjukdom. Ettoch vidform personalbytenav
arbetetsmotsättning tilli direkthemvist,organisatorisk ståttbytenata somav

långsiktighet.behov av

Verksamhetsredogörelsc1993, 9.s.
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3 Prostitutionsgruppen
i Stockholm

3.1 Framväxt historikoch

Svarta affärerI debatten efter boken krävde kommunalpolitiker i Stockholm
liknande kartläggning prostitutionen i staden skulle genomförasatt en av som

skett i Malmö. En kartläggning inleddes polisen och socialjouren i samarbete.av
Inom för nytillsatt statlig prostitutionsutredning företog kriminologramen en
Leif G W Persson specialstudie prostitutionen i Stockholm under årenen av
1976-79. visadeDen antal verksamma prostituerade 400-500caett stort
kvinnor prostitution.år olika formermånga Eftersom perioddennasamtper av

Prostitutionenfinns redovisad åtgärderi betänkandet i Sverige bakgrund och-
har vi valt behandla den mycket kort och översiktligt.att

Vi urskiljer fem faser prostitutionsgruppensi historia i Stockholm:

Uppbyggnads- etableringsfas 1978-1981och

Massmediadebatten hösten 1978 ledde till Stockholmspolisen inrättadeatt en
speciell spaningsgrupp könshandeln. Polismäxmen insåg efter tids arbetemot en

det också behövdes social fältetverksamhet på och kontaktade jourbyrån iatt
Stockholm. Under hösten avdelades socialarbetare för samarbetetvå i medatt

kartläggningpolisen behoven. På 1979 anställdes ytterligaregöra vårenen av
socialarbetare, fick i uppgift specialgruppbygga inomatten som upp en

forsocialjouren arbete prostitutionen. augusti 1979 börjadeI denmot nya
fyra socialarbetare sitt arbete. Från tonviktenlade påstartengruppen om man

Borg 1981 463-489.alA et s.
Zsou 1931:71.
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prostitueradetillstödjande arbete defältarbete med inslaguppsökande av
kvinnornaå

medarbetsledare besattessocialinspektör ochfyra tjänsterna varavDe en var
rullande schema.i enligtarbetadeoch kvinnor,två tvåmän ettparsom

råddevissa helger. Det5-6 kvällar veckaGruppen tjänstgjorde storsamtper
ikvinnorna80-talet medanmanliga sidan under helapersonkontinuitet denpå

januari 1981 blevintervaller. Frånväxlade med 3-4 års gruppen engruppen
arbetetill sittGruppen fick relativt godainom jourbyrån.sektion resurseregen

socialförvaltningistöd från Stockholmsoch åtnjöt förtroende och

konsolideringsfasen 1981-1985Första

kvinnorrelativt1980-talet fanns detUnder början stor somgruppenav
Till detta kom150-200 kvinnor.i Stockholm,prostituerade sig regelbundet ca

övrigaochStockholms randkommunertillfällesprostituerade frånen grupp
städerkvinnor från andradök detlandet. Speciellt somsomrarna uppom

gickberäkningarLeif G W Perssonssig i Stockholm. Enligtförsökte prostituera
kvinnas.prostitueradheltidsverksamtillfallesprostituerade varjedet påtre

mångatill Stockholm och det1970-talet kom heroinetI slutet varav
morfin-farms mångatill heroin. Detamfetarninmissbrukare gick ävenöversom

ledde80-talet. Missbruketunder börjanopiatmissbrukare i Stockholmoch av
periodensig. Mot slutetbörjade prostituerakvinnliga narkomanertill fleratt av

vilken anledning.oklartantalet kvinnor198485 minskade på gatan, av
deuppsökande arbeteaktivt medmycketProstitutionsgruppen arbetade mot

försökteGruppenmålgrupp.prioriteradminderåriga flickorna, var ensom
socialarbetarna sågSå forti prostitutionen.etablering kvinnorförhindra av nya

deminformeradekvinnorna ochdesökteansikten på omgatan uppnya
socialdistrikf.till respektiveanmälanparagrafer och gjordeiinnehållet LVU:s

oftaprostituerade hadedeutgjorde 25dåMissbrukarna procent avcasom
hjälpsökandemycketVissa narkomanerbehandlingskontakter.många som var

målgruppenandraprioriterade. Denintesig defick storatrots attta varan,man
ingahademissbrukare. Dekvinnoruppsökande arbetet dei det varsomvar

praktiskaofta hjälp. I detbehövdeSocialtjänsten ochinomkontakterandra
prioriterade dennaarbetet grupp.man

detkundernatillfällenriktades viduppsökande arbetetDet motett varmenpar
ochbilnummerundersökninggjordeGruppenfå kontakt med dem.svårt att en

°sou 111-113.1981:71,s.
Ilppgiñer 1981-1984.iOrwani arbetadefrånAgneta gruppensom
5301,; 466-469.1931,et s.
uppgmer 1994-03421.intervjuOrwardvidfrånAgneta
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fann, det tillfdllesköpare tillendast kom prostitutions-att storvar en grupp som
stråken någon En mindregång. andel kunderna vaneköpareav var som

prostitueraderegelbundet köpte Bland farmsvaneköpare medsex av personer
massiva problem, psykiska, sociala och ekonomiska. fannsDet också litenen

mycket personerknepiga blåsabrukade betalningentjejernagrupp som
eller misshandla dem. brukade knepigaDe prostituerade varandra förvarna
kunder.

Arbetet förutom det uppsökande arbetet utpräglat städ- ochettvar m0-
tivationsarbete. Varje socialarbetare hade intensiva stödkontakter med 5-6
kvinnor parallellt Stödetmed det uppsökande arbetet. bestod i lyssnadeatt man
på dem försökteoch klarlägga vad fordrades för de skulle slutaattsom
prostituera sig. Socialarbetarna försökte klargöra för dem vilka möjligheter till
alternativa sysselsättningar fanns. Ofta de praktiskt konkretoch stöd,som gav
följde med till sjukhus eller socialbyrå. handfastaDen hjälpen bättregav

.kontakt.
Främsta samarbetsparter under denna tid socialförvaltningens behandlings-var

byrå, andra socialdistrikt polisens spaningsgruppoch vid sedlighetsroteln. Andra
samarbetsparter det s.k. Spiralprojektet Söderspå gynekologmottagning,var
psykiatriska akutmottagningen, olika behandlingshem, kvinnohärbärget Hvilan

kriminalvårdens frivård.samt
Under perioden förekom konflikt i gällde behovet hand-en gruppen som av

ledning. Kvinnorna i upplevde arbetet gick identitetnäraattgruppen ens som
kvinna och väckte många psykologiska reaktioner. För bearbeta detta ochatt
kunna utvecklas i arbetet önskade de formnågon handledning. Männen iav

hade förståsvårt kvinnornas reaktioner och handledningansågatt attgruppen
inte behövdes.

Personalen i arbetade under denna tid enligt rullande schema medettgruppen
kvällspasstvå kl 18-02 eller 18-04, därefter dagpass 8-16 och sedant.ex. ett

två kvällspass igen, därefter dagars ledighet Schemat slet hårt påtre osv.
personalen och förenasvårt med familjeliv, anledning till denatt attvar en
kvinnliga personalen slutade efter 34 Schemat ändradesår. det blevså attsenare
längre sammanhängande ledigheter.

7MânssonS-AochLinders 1984, 91-94.A s.
sEnligtuppginfrån 1994-03401.AgnetaOrward



Förändringsfas 1985-1989

Prostitutionsgruppen 1985 väletablerad med invant arbetssätt.ettvar en grupp
aidsuppsökare uppgick till tioFrån 1987 utökades med rad ochgruppen en ca

1987-1989.under tidenpersoner
Inriktningen fortfarande vistas i prostitutionsmiljöerna och bedrivaatt utevar

uppsökande arbete främst kvällstid motivations- och stödarbete medpå samt
kvinnorna. dagtid det uppföljande samtal med kvinnorna, hembesök ochPå var
besök socialbyråer Huvudsakligen arbetade personalen gatuprosti-på motm.m.
tutionen platser, detkontrollerade klubbar, hotell och andra därävenmen

Stockholmförekom Centralenprostitution, it.ex.
Målsättningen identifiera känna kvinnor regelbundetoch lära deattvar som

flickorgick till vissa för prostituera sig hindra frånsamt att attgator att unga
icke-få fotfäste i prostitutionen. Prostitutionsgruppen riktade arbetet demot

sitt ochmissbrukande kvinnorna. socialarbetarna försökte informera arbeteom
förde statistik antalfå kvinnorna med till lokalen för samtal. De även över

perioden 1980-1985kvinnor identifierat och fått kontakt med. Underdesom
i Därefter började nedgång,farms fler prostituerade dag.änavsevärt somen

fortsatte under delen l980-talet.senare av
prostitutionen. Gruppenarbetet omfattade också den doldaDet uppsökande

kända lyxklubbengjorde razzior flera klubbar, dent.ex. mot mest varvarav
centrala Stockholmkolla massageinstituten iTabu. Personalen försökte även upp

med breddsig där. arbetade såledesdet mycket svårt Man storatt tamen var
inomhusprostitutionen. Vidi arbetet såväldet uppsökande mot gatu- som

gjordes oftauppsökande arbetetkvinnor fångats i detstödkontalcermed som upp
socialarbetarnahemmiljö.kvinnorna hade det i sinhembesök för huratt se

försörjningsmöjlig-prostitutionen, visa andraförsökte hitta påvägar t.ex.ut ur
ordna hotellrumskaffaIbland gällde det bostad,heter socialbidrag. att t.ex.som

kvinnor tillOfta komskaffa andrahandslägenhet.för kort tid och sedan en
försöktesig. Dessalandet för prostituerafrån andra delarStockholm attav

hjälp till platsfall gällde det pååka hem. andrasocialarbetarna påverka Iatt
behandlingshem.något

lärde känna demMed mångåriga ochhade kontaktervissa kvinnor man
kvinnor gången.stödkontakter med någraväl. Periodvis hade tätaman

komtid. Så dagytlig kontakt under långOfta det ganska enenvar en
viktigthjälp. detberedda Dåhjälp. dåbegäran De emotatt ta varvarom

omedelbart.ganskahjälpa demlyhörd och kunnaattatt vara

9Uppgiñer 19854989.arbetadeiKatarinaBietkowskarån gruppensom
uppgimr 1994-02-28.KatarinaBietkowskafrån
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Motsättningar och splittring 1989-1990

En tid hade prostitutionsgruppen handledning från Socialhögskolan i Stockholm
i form slags idégrupp, där olika diskuteradesämnen män ochav en t.ex.
sexualitet. Kvinnorna i tyckte arbetet hade i ochatt stagneratgruppen en samma
form. De ville utveckla stöd- och behandlingsarbetet med de prostituerade
kvinnorna. Bland ville någon formpröva socialt grupparbeteannat ellerman av
självhjälpsverksamhet bland kvinnorna. Det fanns ganska långtgående planer på

ordna caféverksamhet, där kvinnornaatt med i skötsel driftochen var av
kaféet.

Stockholmsgruppen deltog i de nordiska konferenserna och fick idéer utifrån
från föreningen Hydra i Berlin, där f.d. prostitueradet.ex. deltog i arbetet. Man

sökte lämplig lokal för caféverksamheten arbetsledningen planernaemotmen var
inte trodde Caféfråganpå. ledde till klyvning arbetsgruppen isom man en av

två delar med misstroende bägge håll.
Prostitutionsgruppen hade funnits i tioän ochår utvecklatmer en egen

arbetsstil. Gruppen förefaller under delen 80-talet ha varit ganskasenare av
i förhållande till övriga socialdistriktet.autonom Arbetsledaren var en av
grundare och eldsjälar. Gruppens relationer till chefer och byråledninggruppens

inom distriktet vi föga Inom byråledningen väcktes misstankarvet om. om
ekonomiska oklarheter och utredning startade 1989våren ekonomiskten om

och medelsanvändning. Utredningen fördjupade de motsättningar kringansvar
arbetssätt redan fanns inomsom gruppen.

Motsättningarna inom byråledningens utredning åstadkom dåligtsamtgruppen
arbetsklimat i under 1989. Under våren och 1989 slutadegruppen sommaren
många anställda och sökte sig andra anställningar. Konflikten medav gruppens
byråledningen trappades under hösten tills den kvarvarande sadeupp gruppen

isig december 1989.upp
I samband dettamed tömde lokaler förstöraoch lät allaman gruppens

arbetsanteckningar, statistik, verksamhetsberättelser och andra På sårapporter.
gicksätt all dokumentationnästan och rikt arbets- och forskningsmaterialett

från tolvåriga verksamhet förlorad. Arbetet i prostitutionsgruppen låggruppens
i praktiken från december 1989 till marsapril 1990.nere

Ny kunskapsuppbyggnad 1990-1994

På 1990 reorganiseradesvåren distriktsledningens försorg. Engruppen genom
arbetsledare från enhet inom socialdistriktet anställdes liksomannan nya
medarbetare. Endast tvâ varit invecklade i konflikten inompersoner, som
gamla återanställdes. Dessa fick utgöra brygga mellan de bådagruppen, en

Jfr caféverksamhetden idrivsi PresenterOslo.som
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för deden arbetsgruppenfick deBlandarbetsgrupperna. presenteraannat nya
överfördes ocksådel kunskaperkvinnorna Enprostituerade gatan. genom

till den andra.arbetsgruppentradering från denmuntlig ena
distriktetsinlemmad i1990 blevanställdesDen mergruppen somnya

tillRelationernaden tidigareadministrationverksamhet och än gruppen.
bestodFortfarandeförbättrades personbyten.byråledningen gruppen avgenom

ochCitysektionenkallas förGruppeninklusive arbetsledaren.10 tjänster
praktiken arbetari Stockholms innerstad. luppsökande fältarbetebedriver man

mänallasocialarbetareolika uppgifter. Trearbetslag medi tvånumera
SexSergels Torg.narkomanernaarbete riktatbedriver uppsökande mot

huvudsakligenprostitutionen,kvinnor arbetarallasocialarbetare mot genom
gatuprostitutionen.istödjande arbete med kvinnornauppsökande och

den tidigare.gatuprostitutionenenbart äninriktadDen är motmernya gruppen
prostitution.formersitt arbete andra1993-1994 har breddatFörst mot avman

stödjandeuppsökande ochhuvudsak desammaarbetsuppgifterna iTrots äratt -
förhållande tillgrundhållning iskillnader i ochföreligger flera synsättarbete -

prostitutionsgruppen.tidigareden
tidigare. lkonfrontativtmindre änkvinnorna sättFältarbetarna möter ett

kvinnansden enskildalära kännainsatser försökerför omedelbarastället man
ochkontaktskapande fasertill längrehjälpbehov ledersituation och Detta

. lämpligtillkvinnanför slussadjupare stödrelationer. stället överl att
relationstödjandebehållereller dyliktbehandlingshemsocialbyrä, man en

tiddetmedvetnahjälpformer. Socialarbetarnamed andra ärjämsides tarattom
sig tilllivsform ochiprostitutionen, komma ettlämna anpassaatt annanen

år.under flerastödjande kontaktdärförliv. påDe satsarnytt
allmänhet ochochförkvinnornaintemänGruppen är att pressexponeraom

ställetmassmedia. Idem tilldärför informationen uppmuntrasbegränsar om
delEnartiklar i dagspressen.skrivaintervjuer ellerkvinnorna själva avatt ge

kvinnorna.medfritidsaktiviteterocharbetetstödjande umgänge,det är samvaro
i visspersonligen,kvinnornakännatill socialarbetarna lärlederSamvaron att

och livsproblempersonligaderassig med dem, ochidentifierarmån resurserser
soli-betoning påkvinnorna ochdialog medinnebärArbetssättet etttydligare. en

förefaller hasnabba insatsermedkonfrontativt arbetssättEttdariskt synsätt.
meddialogutifrån respekt ocharbetelångsiktigt stödjandemed ettersatts mer

kvinnorna.
skaffat sig kunskaper1990-1993 har denperiodenUnder omnya gruppen

uppsökandefrän dethar utgåttsituation. Denoch kvinnornasgatuprostitutionen
till ganskarelationerstödjandegradvis utvecklatocharbetet stor gruppen

1993 har arbeteti anspråk. Förstarbetstidtagit allharkvinnor. Detta nästan
information ochförsigvända utåtkunnatpersonalenstabiliserats sä att merpass

Uppgifter 1993-12-02.gruppintervjufrån
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kunskapsproduktion, genomföra speciell kundundersökningt.ex. samten en
kartläggning massageinstituten i Stockholm.av

3.2 Arbetsuppgifter och organisation

Enligt Verksamhetsrapport, daterad 1993-06-02, är

Citysektionen kommunövergripandeverksatnhet administrativt hören som
till socialdistrikt Centrala staden. Citysektionen fáltgruppär en som
bedriver uppsökande arbete bland missbrukare narkomaner och
prostituerade i Stockholms innerstad. Citysektionen har måltvå ru per;
dels prostituerade i alla åldrar, såväl missbrukare icke misssom ru are,
dels narkomaner över 20 år och blandmissbrukare, vistas påvuxna som
Hötorget i Stockholm. Arbetet sker på såväl individuell allmän ochsom

nivå.strukturell
I arbetet med prostitutionsproblematiken urskiljs fyra huvuduppgifter

uppsökande arbete i den prostitutionsmiljönfd kunskapatt öppnagenom om-
könshandeln och dess särskilt kvinnorna i gatuprostitutionen. Detparter,

möjlighet för socialtjänsten kontinuerligt ha uppfattningattger en egen om
det aktuella läget kunskapsproduktion

uppsökande arbete kontakt med alla kvinnoriatt gatuprostitutio-genom ta-
och erbjuda dem personligt stöd och hjälp. De icke missbrukandenen

kvinnorna ofta inte kända inomär socialtjänsten i övrigt sektionen blirutan
den första kontakten, vilken då kan överbrygga rädsla och misstänksam-
het myndigheter hos kvinnorna, därigenom vågar söka hjälp förmot som

förändra sin situation individuellt motiverande och stödjandeatt arbete

förhindra nyrekrytering till prostitutionen snabbt få bortatt attgenom unga-
kvinnor från medverka till hiv-positiva kvinnor integatan samt att
prostituerar sig, dels personlig kontakt dels anmälnings-genom genom
skyldighet till smittskyddsläkaren individuellt förebyggande arbete

sprida kunskaper kring prostitution och därmed bidra till förändradeatt-
attityder. Målgrupper i informationsarbetet bland andra politiker iär
ledande ställning, yrkesaktiva inom olika vårdyrken gymnasieelever.samt
Informationsspridningen sker flera studiebesök,sätt intervjuergenom
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förebyggan-organisationer allmäntskolor och iinformationsmöten påoch
arbete.de och attitydpåverkande

arbetsuppgifter harolikadessaförfogande för lösaTill att gruppen sex
närvarandeförAlla tjänsternaarbetsledare. ärsocialarbetartjänster samt en

enkönadprincipbeslutinte fattatshar någotbesatta med kvinnor. Det om en
i uppsökande ochtidigare detCitysektionen deltogarbetsgmpp. Männen

utanförkände i arbetetsiggatuprostituerade. Men demedstödjande arbetet
Plattan.med missbrukarna påarbeta uppsökandeoch valde självapå attgatan

enkönadallvarliga nackdelar medGruppens medlemmar inga att vara enser
Övriga i Sverige harprostitutionsgrupperovanligt.dettaarbetsgrupp, ärtrots att

könsblandade.varit och är
problemområden,specifikainriktadCitysektionen tvåGenom är motatt

harverksamhetkommunövergripandeoch prostitution, ärmissbruk samt en
utbildning ochförtilldelninggodsektionen fått ganska extra resurserav
utbildning ochdelta imöjlighetmedlemmar harhandledning. Gruppens att

deltararbetsuppgifter medger. Deövrigamycketstudiebesökresor så som
Socialförvaltninginom Stockholmsolika utbildningarganska ofta i tangerarsom

Gruppenoch incest.sexuellakring missbruk, övergrepparbetsområdet, t.ex.
efterGruppen ansågfrån RFSU.psykoterapeuthandledninghade tidigare enav

sig i dagfunktion. Flerafyllt sin sägerhandledning dennatvå års att personer
ärendehandlednindiskuteras återupptaoch dethandledning i arbetetsakna att gen

lämplig handledare.och finna
våningsplanlokaler,ändamålsenligarymliga ochförfogarSektionen över ett

nackdellokaler. En ärsocialdistrikt förhyrdär 1Sveavägen 59,i RFSL-huset,
arbetetuppsökandeområde där detfrån detganska långtlokalerna liggeratt

klienter i lokalerna.besökmotverkarsker. Det spontana av
rad samarbetsparternätverk medorganisatorisktiCitysektionen ingår ett en

därrandkommuner,med Stockholmssocialtjänst delsinom Stockholmsdels
med radsamarbetarDessutomkvinnorna bosatta.ärmånga engruppenav

fick viintervjuernaStockholmsområdet. Vidiorganisationermyndigheter och
anspråk ocharbetstiden i ärdelsamarbetsfrågornaintrycket stortaratt aven

komplexitet.storlek ochorganistionsnätverketsgrundbesvärliga på av

Ur tilltillägglolkandevånArbetsuppgifternainom ir1993-06-02.Verksamhetsrapport parentes
skrivningarna.
m 59-66.1983,HasenfcldY s.
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3.3 Arbetets inriktning

förVi redogör ingående arbetet med och huvudarbetsupp-nu mer var en av
gifterna:

Uppsökande fåförarbete kunskap könshandelnatt om

kunskapen gatuprostitutionen iPersonalen måste basenattanser om vara
arbetet. finnas kontinuitet, tidenDet måste så personalen hela vadatt vet som
händer. stabil kunskap gatuprostitutionenNär har utvecklats, kanen om man

Vititta på andra fenomen inom prostitutionsområdet. fick börja från början,
tjejernabygga kunskapen och kontakten med personalen vidsägerupp en

gruppintervju.
Malmskillnadsgatan.Idag gatuprostitutionen koncentrerad till Gatan liggerär

i område med statliga verk, affärs- kontorsfastigheter,och där det pågårett
intensiv verksamhet dagtid. Kvälls- och nattetid ligger området utanför
nöjesstråken. intensiva kvällstrafiken hänför sigDen på således nästangatan
uteslutande till prostitutionen.

Varje måndag-fredag,vecka, patrullerar två socialarbetare från City-sektionen
på Malmskillnadsgatan. Under 1992 gjordes 160 kvällspass och under 1993 173

gatan.kvällspass Undantagsvis ingår också helgnätter. Ofta besökerpå
personalen eller flera Fältarbetarnatvå gånger under kvällspass.gatan samma
åker dit eftermiddagen,redan på de missbrukarna just har kommit dit,när tunga

flickornakontrollerar hur och kontakt med vissa de känner. Demår tar som
observerar också eller mycket kvinna har kommit dit.någonom ny ung

Efter till lokalen socialarbetarna kvällen föråterkommertur etten senare
besök. innefattar både observation från bilenlängre Dessa besök och pro-

menader kontakt och samtalar med kvinnorna. Ompå någonnärgatan, tarman
kvinna tillbaka till lokalen förbehöver hjälp eller ber samtal, åkerom man
samtal kopp kaffe.över en

Enligt gatuprostituerades antal varit tämligen konstantstatistik har degruppens
168 kvinnorunder 90-talet. 1991 identifierades 192 kvinnor 1992 ochpå gatan,

50-tal kvinnor1993 202 förekommer i gatuprostitutionenkvinnor. Därutöver ett
identifiera. Om jämför med början 80-inte lyckatsår, man avper som man

prostituerade.talet detta färreär avsevärt
intekvinnor har personalen kunnatAlla gatuprostituerade nämntssom ovan

oidentifierade, 1992 det 47 kvinnor ochidentifiera. 1991 blev 39 kvinnor var
får personalen ofta tillgång till andraVid identifieringen1993 kvinnor. även71

siffrornafarniljesituation Av kankvinnorna; boende,uppgifter m.m. manom

Den Östermalm 90-talet. 1994.gatuprostitutiobeb upphördei börjanpå SeLantzltidigare på
Enligt statistikfrånStockholmsgmppen.
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tredjedelar kvinnornaminstprostitutionsgruppen har nått tvåsluta sig till att av
arbetet.det uppsökandegatuprostitutioneni genom

1993.1991 till 34från 32,7 årårkvinnorna har ökat något,Medelåldern bland
sig. Detförhindras etablera ärkvinnorframförallt påDetta beror attatt unga

kvinnoridentifierat, femunder 20 årkvinnormycket percasom manunga
år.

missbrukare. Mani Stockholmgatuprostituerade ärhälften deDrygt av
25%har stigit frånheroinister. Andelenkvinnorna40%beräknar äratt caavca

missbruk16-17% med1993. Därtill kommertill 41%början 80-taleti annatav
narkotika. sigprostituerarDessaalkohol ellerläkemedel, personerannanav

nedgångna ochofta mycketMissbrukarnatill droger. ärför få utsattaatt pengar
sitter fast imissbrukarnablandprostitutionsmiljön. Enför våldsrisker i grupp

sinhallickberoende, pojkvänsamboofta försörjer sindå deslags genomett
prostitution.

iinte droger någongatuprostituerade använderhälften deandraDen av
kvinnorfinnsprostituerade. Dels mångafinns helt drogfriaomfattning. Dels

sig.prostitueraklaramedel föralkohol eller lugnandeanvänder att attavsom
ochisoleringförsörjningssvårigheter,missbruk följdeventuellaDeras är aven

socialtjänsten.tidigareallmänhet inte kändaisociala problem. Deandra är av
prostitueradedeallthar observerat störreProstitutionsgruppen att avgruppen

förefallerdel dempsykiska problem. Enallvarligahakvinnorna verkar av
olika slag iför riskertordekvinnornå. Dessamycket svåra utsattaatt avvara

behandlingskontakter,ha andraförefaller heller inteprostitutionsmiljön. De
psykiatrin.inomt.ex.

harhiv-smittade och8-10kvinnor, ärliten ettEn parpersoner,grupp
smittskyddsläkaren ochmedhar kontaktsjukdomar. Dehiv-relateradeutvecklat

behandlingsalternativ ochi olikainde intesjukvård. De känner att passarannan
deMalmskillnadsgatan måstepåde dykerisolerade. Närsocialtär upp

smittorisken.grundsigprostituera påde inte fårawisas, dåomedelbart av
försökersituation,ochisoleradederasSocialarbetarna, utsattasom ser

samtal.stödjandeemellertid erbjuda
inteprostitutionsgruppenhartill StockholmöstatskvinnorinvasionNågon av

iprostituerade ha hamnatbaltiskaryska ellerMöjligen kantill. någrasett
harhemlandet. Däremotfrånetableringsmönsterenligtinomhusprostitutionen

invandrarkvinnor istigande andellångsamtpersonalen kunnat pro-se en
ispråksvårigheter nåsvåragrund20%. Dessa på attstitutionen, är avca

arbetet.

Ur 1994-03-01.PiaJamlingintervjumed
Enligt statistik.Citysektionens
Ang S.1981, kap.hallickerelationer, Månssonolikatyper seav
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Genom kontakter och samtal med prostitueradetäta de kvinnorna har gruppen
fått god kännedom och kunskap kvinnornas livssituation och problemom
Framträdande drag i kvinnornas situation ensamhet och isolering, uppbrutnaär
sociala nätverk, låg utbildning och svårigheter arbetsmarknadenpå samt

skamkanslor.vantrivsel och Kvinnorna har ständiga planer brytaatt upp
från prostitutionen har svårt finna andra alternativ och möjligheter.attmen

Två kunstnpsxvökande projekt

För få ökade kunskaper andra sidor prostitutionsproblematiken haratt om av
Citysektionen 1993under företagit två specialstudier; dels kartläggningen av
kunderna i gatuprostitutionen dels inventering massageinstituten i centralaen av
Stockholm. Den studien har genomförts i samarbete polisensmedsenare
spaningsgrupp.

Kundundersökningen omfattade från början två delar; dels undersökningen
bilnummer på de bilar ofta förekom Malmskillnadsgatanpå ochav som

insamlande registeruppgifter deras dels intervjustudieägare, medav om en
kunderna på Malmskillnadsgatan. Den första delstudien stoppades etiska skälav

Socialförvaltningens FOU-enhet. Den andra delstudien genomfördesav av en
medarbetare under 1993.våren Intervjuer genomfördes med 50av gruppens

kunder gångtorskar.på Malmskillnadsgatan, 39 bilburna och ll Inter-
vjufrågorna behandlade kundernas och attityder till könsköp, derasvanor
kännedom prostituerade kvinnor kunskaper hivaids och desssamtom om i
smittspridning publicerats.frånEn kundundersökningen har justrapport

Resultaten visar det flera andra studier klarlagt, det finns tvåattsom grupper
kunder. En tillfällesköpare, bara något enstaka besök ochgörstorav grupp som

könsköp och mindre vaneköpare, regelbundet besöker miljön ochen grupp som
könsköp.företar Trots sin kännedom miljön uppvisade kunderna mångaom

vanföreställningar de prostituerade, de kan den prostitueradepåt.ex. attom se
hon hiv-positivär eller ej. hälftenNästan kunderna intedeattom av uppgav

alltid använder kondom vid samlag med prostituerade. Eftersom dessa män
samtidigt andra föreligger här tydlig risk för smittsprid-sexpartnersuppgav en
ning hivaids.av

Inventeringen massageinstituten företogs prostitutionsgruppen iav av
samarbete med polisen. institutDe annonserade under Kropp och hälsa isom
DN besöktes och trafiken kunder observerades. Det kunderströmav var en av
och korta besök min.oftast på 15 Fältarbetarna förhörde sig också påca

mBeträffandekvinnornassocialasituation,jämför uppgifternai 1983, 7-9.med LarssonS kap.
zlLantz, 1994.Inger
se MånssonS-AochLinders 1984, 5.kap.A
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priserna dem. Påoch påfanns köpavilka tjänsterrespektive institut attsomom
Kvinnornamassageinstituten.arbetar påobserverades de kvinnorså sätt som

föreföll40 år och mångagatuprostitutionende i caföreföll äldre änatt vara
vanligmedparallelltsexuella tjänsterinvandrarbakgrund. Oftaha massage.gavs

förekommer.prostitutionpåvisavilket det svårtgör är attattatt
behovetsocialarbetarna påvisade enligtinventeringenResultaten från attav

arbetar påkvinnorförsöka dearbetet och nåuppsökandeutveckla det som
förmodakandessa kvinnorväldigt litetmassageinstituten. Man vet manmenom

arbetsvillkor sinutlämnadeoch kanrelativt dåligade haratt vara
förstaavvisande vidställa sigsäkert ocksåskullearbetsgivares godtycke. De en

för kvinnornametoder nåHär krävsprostitutionsgruppen.kontakt med attnya
uppsökande arbetet.utveckla detoch

arbetstidsindelStockholmsgruppenSammanfattningsvis ägnar stor aven
gedigenden fåttHärigenom hargatuprostitutionen.iuppsökande arbetetdet en

livsvillkor.gatuprostitueradesprostitution och deformdennakunskap omavom
inomtill politiker. tjänstemäninformationför utåtanvändsGruppens kunskaper

Självfalletblandkategorier vårdarbetareoch olikaoffentliga sektorn annat.
kringdiskussionforarbete ochstödjandeikunskaperna ocksåanvänds gruppens

arbetsmetoder.utveckling nyaav

gatuprostitutionenikvinnornafor medStödjande arbete

till. Mankontakttagandet gårsjälvahurbeskriversocialarbetarnaEn av
Detkvinnor ärkontakt med deochpå ute.några tar somgatanvarvpromenerar

syfteikvinnan påärsäker påkontakttagandet gatanviktigt vid attär att vara
diskretperioddärförKontakttagandet föregåssig.prostituera avav enatt
börjarsig ochfram,socialarbetarnaobservation. Sedan går presenterar

broschyrsig litenmedocksåharsitt arbete. Deinformera gruppensomenom
hennesocksåupplyserkvinnansefterfrågar deDärefterarbete. ommennamn

positivt bemöttaoftastblir motsatsenSocialarbetarnarätt menatt anonym.vara
ifred. Devillkvinnorrespekterarinträffar också. De somvaravuxnaom

minderårigabeträffandebaraDet ärkontakt låterawisar som manman vara.
direkt.ingriper

dettid kankvinnor. Långmedkontaktetablerakan det årIbland nyata att
djuparehasvårtprat Det ärdåvardagligt då och när attblibara ses.man

stödjandelängrehurexempel påsocialarbetarnasamtal engatan. ger
hakontakt kan startat.

ytligaEfter tidsofta villkvinnaDet bilburen prata.är ensomen ochKvinnanlokaler.träffas idekomkontakter överens att gruppensom

Ur 1993-12-02.MarianneLöthbergintervjumed
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hennes kontaktperson inom prostitutionsgruppen har också gjort saker
tillsammans, biogått eller på Kvinnan tyckert.ex. ut restaurant. att
det viktig ha någonär med. Hon mycketär och har inteatt att prata ensam
andra med. Ofta sig tjejer.vänner det väldigtröratt prata om ensamma

En medarbetare beskriver flerårig kontakt med flicka ingickannan en en som
i ungdomsgäng, hon lärde känna på När flickan hotadesett gatan.som av
vräkning från sin lägenhet, vände hon sig till socialarbetaren for få råd ochatt
hjälp. Det resulterade i ansökan socialbidrag till hyran, socialarbeta-en om som

från prostitutionsgruppen hjälpte henne med. fickTyvärr hon endast hjälpren
till halva hyran och blev till slut ändå vräkt. Därefter följde långt ochett segt
arbete för få någon socialbyrå sig hennes sak och få framatt att ta an en
andrahandslägenhet till henne i Stockholm. Därefter har kontakterna gällt både
beredskapsarbete AF och utbildning. Det konkreta stödet vid allagenom
socialbyråbesök tillsammans byggde förtroendet och relationen mellan dem.upp
I dag har flickan efter återfall lämnat prostitutionen och genomgårett par en
yrkesinriktad utbildning. Denna utveckling ovanlig.kontakten inteärav

Gruppen mån erbjudaär kontakt, och stöd alltefter kvinnansumgängeattom
speciella behov. socialarbetarnaMen undviker övertala kvinnorna väljeratt utan

tålmodigt in dem.vänta Det uppsökande arbetet på kan därför iblandatt gatan
bli tålamodsprövande det stiltje i könshandelnnär är och kvinnor kommer
med konkreta hjälpbehov. Samtidigt det viktigt hela tiden finnasär i miljönatt

erbjudande och påminnelse finnsdet möjligheter. Stockholms-ettsom atten om
metodik finnas till hands,är den enskilda kvinnanvänta ochattgruppens er-

bjuda stöd hon behövernär det.

Exempel på stödjande arbete

När kontakt väl har etablerats gäller det finnas kvar och stödja. Personligtatten
stöd hjälpoch den andra huvuduppgiften arbetetär i jämsides med det
uppsökande arbetet. Socialarbetarna beskriver både olika former stödav
konkreta stödhandlingar och stödjande relation under flera deår,en som

kvinnorna.utvecklar till
Det femär former stod framträder i socialarbetarnas beskrivningar.av som

Dessa former förekommer istöd också de övriga arbete viav gruppernas men
har valt beskriva dem här samband Stockholmsgruppensi med arbete.att

Kvinnorna behöver ofta praktiskt stöd och hjälp med sådant annarssom
familjemedlemmar och brukar hjälpa till framträdermed. Här derasvärmer

Ur intervjumedIngerLantz1993-12-02.
se olika iformer stöd Hedin 1994, 3.u-c kap.av
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itydligt. Medarbetarnaisolerade situationsociala nätverk och gruppensvaga
fältarbete.det för praktisktkallar

flytta eller skjutsarVi Vi hjälper democh bär kylskåp.tvättar attmattor
och oerhörttjejerna saknar nätverkbehandlingshem. Många ärdem till av
påtagligt medpraktiskt ochdet någotbraDessutom är göraattensamma.

andrahur fungerarOch får dekontakten. sådem, det bygger iman seupp
sammanhang

Samtidigt umgås påpraktisk konkret hjälp.här ochSocialarbetarna manger
finnstydliga. Detklientrollerna inte likayrkes- och ärdärarena,en annan

varandra.identifiering medömsesidigt ochförutsättningar för mötestörre ett
medvetnaför sin involvering ochSamtidigt måste de sätta gräns omvaraen

Det blirviktigt inteförutsättningar. En dem ärsäger:mötets att manav
sluttampenw.iinte ställapolare, för det kankompis och uppman

Ändå delnedhur de läggersocialarbetarna i Stockholmbeskriver en av
dekvinnorna. Dels mångaoch med görarbetstiden umgänge samvaro

ochmiljö, få i lugni derasdagtid för få träffa kvinnornahembesök prataatt ro
fritidsaktiviteter tillsammansföretar dekvinnorna bättre. Delsoch kännalära

bio eller pårelationen, går påoch fördjupaför bygga kontakten utt.ex.att upp
fritids-organiseradeockså medarbetarProstitutionsgruppenrestaurant.

till-kvinnor gårochmedarbetarnaaktiviteter, några teatert.ex. en gruppav
sammans.

nätverksersätt-karaktärenfritidsaktiviteter har närmastDessa avgemensamma
med.väninnor gåoch saknarochKvinnorna isoleradening. utär attensamma

undviker kontaktochvad de sysslar meddet utanpåkvinnornaOfta atttror syns
skamkänslor. Dessakönshandelsmiljön grundutanförmed avpersoner

upplever.prostituerade kvinnandenstigmatiseringdel denkänslor är somen av
vardagligai vanliga ochde kan deltavisa kvinnornaden ochFör bryta attatt

kommerHärfritidsumgänge.ned tidsocialarbetarnasammanhang lägger
fram.personligaolika intressen ochockså kvinnornas resurser

i lokalerna ochcaféverksarnhetocksåanordnarårEtt gånger gruppenperpar
skytteltrafikikörkväll. Fältarbetarnakaffekvinnorna någonbjuder in alla på

cafékvällar hartill lokalen. Dessakvinnornaoch hämtarMalmskillnadsgatantill
vill snabbtoroliga ochkvinnordel ärblivit mycket lyckade. Enallmänheti

deharkvinnorlänge. Någrasuttit ochigen. Andra hartilltillbaka pratatgatan
därförGruppen hardettakontakt med sätt.stödjandeetablerakunnat en

formereller andracaféverksamhetenutvidgamöjlighetendiskuterat starta avatt
gruppaktiviteter.

ur 199342-02.gruppinlervju
ur 1993-1202.intervjumedIngerLantz
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En framträdande form instrumentellt stöd förär nå kvinnornaatt resurser som
behöver, socialbidrag till försörjningen, hjälp med bostad eller utbildning.t.ex.
Senare i stödprocessen kan det gälla andra remiss till psykoterapi.t.ex.resurser,
Det instrumentella stödet både direkt oftaär indirekt. Socialarbetarnamen
beskriver själva ledsageri.denna form stöd De följer med kvinnan tillav som
socialbyrån eller bostadsförmedlingen. En erfarenhet kvinnan fårär dåatt ett

bättreavsevärt bemötande då honän går Socialarbetarna förbereder oftaensam.
besöket telefonsamtal, underlättar kontakten i besökssituationen forochgenom
ibland talan för klienten advokat. sambandl med dessa besöksortssom en
förekommer mycket emotionellt stöd, råd och information.

Den vanligaste formen instrumentellt stöd förefaller kontakten medattav vara
respektive socialbyrå, kvinnannär skall söka ekonomiskt bistånd till uppehälle
och hyra. En socialarbetarna beskriver ingående byråkratiskt trassel, närav en

hennes klienter bollades fram och tillbaka mellan två socialdistrikt iav
Stockholm, båda försökte bli kvitt ärendet. Här kommer problemen medsom
det omfattande organisatoriska nätverket fram. Gruppen samarbetar med ett ston
antal socialdistrikt, byråer och tjänstemän, har kunskapersmåsom om
prostituerade kvinnors livsvillkor. Många fördomar florerar, det.ex. att
prostituerade har inkomster från sin verksamhet de undanstora gömmer påsom
bankkonton och de lurar socialtjänsten. En del det indirekta stödetatt stor av
handlar således överföra kunskaper från Citysektionen till andra enheterattom
och socialarbetare i Stockholmsområdet.

Vid vissa myndigheter har skaffat kontaktpersoner fåttgruppen som mer
information och kunskaper kvinnornas situation och bakgrund. Påom
arbetsförmedlingen i Stockholm finns sådan kontaktkvinna mycketen som
smidigt slussar kvinnorna till utbildning ellerrätt arbete fråga så mycketutan att
efter betyg eller arbetslivserfarenhet.

En form ligger mycket det instrumentellanära stödet detärannan som
kognitiva stödet; informera kvinnorna olika hjälpmöjligheter och dematt om

överväga och förstå hur prostitutionenvägen kan bli möjlig.att Kvinnornaut ur
oftagår och bär på planer hur de skall kunna sig könshandeln. Enta ur

socialarbetare beskriver detta:

Jag det är något i dem hela tiden. Men dom kanske intetror att som gror
vågar. De planerar ofta: sju månader eller år, jag fått ihopnär såettom

cket eller betalat den skulden. Då skall jag sluta. De läggerm upp
splaner. De skall sluta, frågan bara kanär när. Man mycket medprataSåtjej. honsäger vacker dag: Tror du jag skul få socialbidraen atten e

Tror du det finns jobb för mig Det kan komma helstnäratt ett som .

Ur intervjumedPiaTuresson1992-1202.
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sådanalyhörd idetviktigt ärhurbeskriver attsocialarbetarnaAlla vara
informationkonkretoch hauppmuntrande att gede måstesituationer, att vara

början.tillorealistiskaförefallakanavvisa planerinteoch enatt som
delproblemined situationenbrytahandlar ävenstödetkognitivaDet attom

påkvinnan. pekarSocialarbetarnaförhanterligaochbegripligablirsom
feed-innehållaocksåstöd kanKognitivtkvinnorna.realitetsanpassabehovet att

försökerDeförhållningssätt.ochhandlingsmönsterkritikvärderingback och av
självförtroendetoch förbättrahandlingsmönstergodaunderstrykastödetgenom

handlings-destruktivasällanangriperdefeed-back. Menrikligkvinnan medhos
kvinnorna.bortochsåra stötaräddadeförefaller ärdirekt. Det attmönster som

ideremitterasproblempersonligabearbetaforkvinnorna är öppnaNär att
Naturligt-behandlingpsykoterapi.regelrättforpsykoterapeuttillstället någon

socialarbe-Menarbetet.stödjandemed detsambandipåverkanvissvis sker en
be-regelrättbedriversällandedeklareramedi Stockholm attär atttarna noga

enskildai dethårñndockGränsdragningen ärkvinnorna.medhandlingsarbete
fallet.

heltstödform,speciellstödemotionelltintebeskriverSocialarbetarna ensom
stödjande relation. Deinaturligt elementingårdetdärförenkelt ett enatt som

i flera år.oftarelationerstödjandelångvarigabeskriver vararsom
slagsföljerRelationernarelationer. ettlångvarigahar någramedarbetareVarje

Därefterförst.kontaktvardagligetableratsharDe gatanmönster. ensom
medhjälp någotsökerKvinnanhembesök.ochlokalensamtal itilldeutvidgas

socialbidrag.behöver,hon t.ex.förellerproblempraktiskt att somresurser
Samtidigtstödet.instrumentellaellerpraktiskakring detbyggsKontakten upp

identifiering sker.ömsesidigochhandunderrelationernafördjupas en
får hjälpprostitutionen ochlämnakvinnanbeslutarkontakttidslängreEfter en

socialbidrag,tillakuthjälpvanligaste ärsysselsättning. Detförsörjning ochtill
komplette-studiebidrag ochmedLänsarbetsnämndenutbildningsedan genomen

ochskolkompetensenkompletteringdet förstOftasocialbidrag. är avrande
medstudier2-3 årsbetyderDetslag.någotyrkesutbildningdärefter av

prostitutionigångtid någonunder dennaåterfallerkvinnorstudiebidrag. Många
stamkundermedkontakterbehållerdelEnsvacka.ekonomisktillfälligvid en

socialbidraget.utöverextrainkomstertillmöjlighetsom
fårManåterfall.de fårbesviken närVisst blirsäger:socialarbetareEn man

ide hamnarsig Närlättinte gårdet taoch fatta attdet ur.attacceptera
tillbaka.klivatidoch detspärrar attmånga tarklivit överhar deprostitution

harinte. socialarbetareEndet gårdem,moralisera överinte annankanMan
könshandeln.lämnatkvinnansedanocksåkrisperioderkommerdetattsett,

l och1991. kap.JFörmågan Eckenrodenätverk,socialapåverkas seproblemhantera personensavettatt

ur 1993-12-02.medIngerLantzintervju



47

En del demår slutar. De lever vidsämre när sidan När de lämnar denav.
världen de känner till och behärskar, plötsligt har dom inte den ochsom

mark.befinner sig osäker dennapå I marginalsituation mellan världartvå är
kvinnorna i behov mycket stöd.av

För förefallernågra kvinnor normaltövergången från könshandeln till ett
liv förhållandevisstuderande gå snabbt och smärtfritt. Men for de flestasom
blir det marginalsituation under flera deår, när periodvis känner sigen
isolerade och normala kamratkontakter. Under dessa perioder det vanligtärutan
med depression självmordstankar, beskrev.och vilket klient tydligten

En del kvinnor väljer bearbeta gammal problematik, i barn-övergreppatt
domen och i psykoterapi rehabilitering-går under den delenm.m. senare av
en. Terapin river förträngda upplevelser och går bakom etablerade försvar.upp
Kvinnorna mår därför psykiskt dåligt under perioder i terapin och behöver
fortlöpande stödjande samtal. Deras kontaktperson inom håller därförgruppen
stödjande kontakt under rehabiliteringstiden.även

Vägen prostitutionen innehålla flera faser:ut ut attur ser

l Vardaglig kontakt på under ganska lång tid.gatan

2 lgelationsuppbyggnad med samtal, hembesök och annan samvaro.
Omsesidig identifiering.

3 Praktisk och akut hjälp kring specifika problem med arbete och försörjning.
Kognitivt och instrumentellt stöd.

Försök4 lämna prostitutionen och formermånga stöd. Ofta återfall ochatt av
flera med olika stöd- och hjälpåtgärder.varv

5 Rehabilitering normalt livoch tillövergång utbildning, arbete ochgenom
Återkommandepsykoterapi. stöd och avlastning under krisperioder i

rehabiliteringen. sista fasenDen kan sträcka sig fleraöver år.

Hela förloppet omfattar 3-4 i de exempelår socialarbetarna redovisar. Desom
formernaolika stöd beskrivs ganska tydligt medan och kvaliteten i denartenav

stödjande relationen inte framgår beskrivningen. Relationernas karaktär ochav
innehåll borde därför utforskas ytterligare.

Individuellt förebyggande arbete

I detta fleraarbete finns det målgrupper:
Angående med flickor under 20arbetet år medarbetarna:sägerunga en av

ur intervju Pia 1993-1202.med Turesson
Ur intervju fungerat 1994-02-28.medLem namn
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tillochfråntjejer bortauppgift hållaVår viktigaste är gatan seatt unga
hårt påarbetade mycketgamlasig där. Denetablerarde inte gruppenatt

det. Demedlyckades braOch defrånde bortahålla ungagatan.att unga
deFör ärarbete. närberodde deraspåsig och detinte etableralyckades

chans,har störstdem. Dåbortdet lättastosäkra, dåoch är att manunga DåMalmskillnadsgatan.påfungerar därosäkra hur detde ärnär uppe
defår ofta hjälpManhemskt detfarligt och är.hurtalaskall avomman

sysslaväl inteskallvad Duinte duDu gör.kvinnorna också:äldre vet
mig.Semed här. pådet

uppgifterviktigaste ärframhåller attarbetsledareGruppens att gruppensen av
enigheltärprostitutionen. Inomnyrekrytering tillförhindra ommangruppen

varjedykt påunder 20 årfem flickorhar gatanårendetta. De uppsenaste ca
OmhändertagnavaritFlera harsocialtjänsten.kända inomvaritSamtliga harår.

defamiljehem,eller närbehandlingshemfrånochenligt LVU rymmen
erfarenhetflickor haftredangarvadevarit2-3 dem harpåträffats. avsomav

aktivitet.kriminellprostitution och
fortSåflickorna.med dearbetssättallabeskriverSocialarbetarna ungasamma

Honsocialarbetarna.honkontaktasflicka dyker gatan, avuppen ung
förpolisenkontaktasOm hon vägrar,och adress.legitimation,avkrävs nanm

honochlagreglergällandeocksåinformeras attidentifiering. Honmedhjälp om
kommerkontaktinformeras attkönshandelsstråken. Hon attinte får på omvara

medsamarbetemycketharGruppenåtgärd.socialdistrikt förrespektivemedtas
frånofta kommerflickornadei landet, dåsocialbyråer annanandra ute unga

familjehem.behandlingshem ellerfrånoch är t.ex.ort rymmen,
direkthänvisaskontakt medstödjandeinteerbjuds utanFlickorna gruppen

deaktuell närbehandlingsformdensocialdistrikt ochsitttilltillbaka som var
arbetsupp-vid dennareglertydligaochråder klaraDetobserverades på gatan.

myndighetsutövning.med karaktärgift av
individuelltframgångsrik i dettavaritharArbetsledaren att gruppenanser,

prostitutionennyrekrytering tillförhindralyckatsharförebyggande arbete. Man
för allaflickorbeträffande är gemensamtArbetssättetår.under ungasenare
mellansamarbeteiframdiskuteratsoch hari landetprostitutionsgrupperna

förhållningssätt.ochreglermed klarakonsekvent gemensamtDet ärgrupperna.
prostitueradedesmittspridningforriskenArbetsledaren genomattmenar,

medmissbrukare ärinte attärkvinnorDeinte såärkvinnorna nogastor. som
förriskgrupperfinnsdetkondom. Menalltid användaoch tresigskydda

till sittbehovdesperati storaHeroinister ärsmittspridning: summoravsom
påkvinnormed andrakontaktglesmissbruk, harkvinnorpsykisk sjuka som

ur 1993-12-02.PiaTuressonintervjumed
ur 19944301.PiaJarnlingmedintervju
Arbclsleda för inköp droger.dygn500-2000krheroinistbehöver avJamling perPin attuppger ene.. ochinbringarbetalasbättrekondomsamlag pengar.meruun
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information kunderna,och kanske undgår all ofta köpergatan samt som sex
utomlands och inte tillräckligt medvetna smittoriskerna kanär utansom om
betala för samlag kondom. Genom dessa smittspridningkanutan tre grupper en

Via kundernas hiv-smittanske. andra kan spridas vidare till detsexpartners ut
samhället.övriga informationsområdeheterosexuella Ett angeläget såledesär

tillhiv-aidsupplysning kunderna kanske via de prostitueradepå gatan,
kvinnorna.

hiv-positiva kvinnorna hjälpbehov,De har prostitutionsgruppensstora som
hiv-positivamedarbetare har tillgodose.svårt Det finns tjejer, haratt som

utvecklat hiv-relaterade sjukdomar och dåligt. Fältarbetarna sig kringmår rör
Hötorget och kommer i kontakt dem där.med Många har kontakt med läkaren

med.Socialarbe-metadonmottagningen.på Men de har ändå ingen att prata
beskriver kvinna börjat hiv-relaterade och upplevertaren symptomen som

ingen vill med henne hennes dödsångest och andra problem. Honatt prata om
finnsdet mediciner ingen samtalskontakt mottagningen därsäger honatt men

Kvinnangår. känner behov individuella samtal med och tillnågon kommerav
prostitutionsgruppen. hiv-positiva kvinnorna inte till antaletDe mångaär men
det hjälpa dem Socialarbetarna behov speciellär svårt på kännerrätt sätt.att av
handledning i arbetet med dessa kvinnor.

Beskrivningen visar, det finns flera arbetsuppgifter i samband medatt
hivaidsproblemet; dels finns informationsbehov hos de prostitueradeett
kvinnorna och deras kunder, dels finns förebyggandebehov arbete förett attav
avvisa enskilda hiv-positiva från finnskvinnor Dessutom behovgatan. av
långvarig stödkontakt for de hiv-positiva kvinnor utvecklat sjukdoms-som

det fallet sjukvården förI behövs samarbete med utvecklasymptom. attsenare
den psykosociala för kvinnliga patienter. Hivaidsvården haromsorgen
utvecklats i förhållande till manliga homosexuella patienter och stödet sker ofta
via deras frivilliga organisationer, RFSL och hiv-Noaks ark. Ett stöd tillgott
positiva kvinnor återstår utveckla. Här krävs metodutveckling inomatt gruppen

tillsammansoch med andra samarbetsparter, sjukvården.t.ex.

Allmänt förebyggande arbete

informationsarbetet sprida prostitutionsgruppens kunskaperEtt syfte med är att
till befolkningen i sin syftedels till vissa målgrupper dels helhet. Ett annatut

förändra attityder till könshandeln, siktpåverka och helst så påär attatt man
och möjligt bort företeelsen. lnformationsarbetet skerkan begränsa om

studiebesök, medverkar i föreläsningar och debatteratt tar emotgenom man
liksom i och andra massmeda.press

Denna 1994.smitloriskframkommertydligti Lantzl
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arbetsuppgift. Personaleninformationsarbetet viktigGruppen äratt enanser
vårdutbildningarfrån gymnasier, polishögskolan,studiebesökmångatar emot

socialbyråer. Studiebesök från andra länderkollegor från andrasamt av
prostituerade förförekommer velat lära sig hur arbetar medockså. De har man

med dessa problem i hemländerna.kunna börja arbetaatt
beskriver informationsarbetet:medarbetareEn

Det med attitydföränd-tycker jag väldigt viktigt. Jag det härär tror
killarnaringar. hoppas de generationerna. De harJag på unga enyngre

med kunskaper ochkvinnosyn. Det viktigt vi delar våraär att oss avannan
gickskulle vilja utåtriktade ochspräcker alla Jag att utmçerz var mer

studiebesök.folk tillskolorna det kommer påt.ex. mest som ossi aru
informationsarbete förändraSocialarbetaren betonar möjligheterna att genom

förkönshandeln. betonar också värdet denattityderna underhåller Hon egnasom
föra dem i olika sammanhang.systematisera sina kunskaper och utattgruppen

svårigheter i informationsarbetet.hon del risker ochMen pekar påäven en
intervjumaterialet vill vi punkter:Efter någragenomgång ta uppav

vilka bör in-systematisk planläggningFör det första sker ingen somav
intresseradeprioriterar studiebesöken sig självaformeras. Snarare attgenom

studiebesök ochtid. jämnringer ooh beställer Det strömär gruppenen av
målgrupper,verksamhetsbeskrivningen vissa prioriteradetvingas l angessovra.

beskriverSocialarbetarnai vårdyrken.ledande politiker ocht.ex. personer
blivande poliser ochkunskaper lärare,också behöverandra t.ex.grupper som

deltroligtolika myndigheter och lärare. Detsamarbetsparter ärpå att en av
försvinnaorganisationsnätverket skullesamarbetsproblemen i om gruppens

infor-detta kräverinformerades regelbundet. Mensamarbetsparter storen
medarbetare.mationsinsats allaav

återkommande in-årligeninte arbetat medharFör det andra gruppen
högprioriteratförefaller inteInformationsarbetetformationskampanjer. vara

räddförefaller ärarbetsuppgifter. Detbland attgruppensomgruppens
arbetet.stödjandeuppsökande ochdetkan inkräkta påinformationsarbetet

arbetsledaren iföreträdesvisligger påInformationsarbetet targruppen, som
prostitutionsgruppenockså handlaDet kanövriga medarbetare.hjälp attomav

kunskaps-ny under år byggtStockholm ganskai är tre upp engrupp somen
arbete.informera sittochbörjatförst nyligen gåbas och ut om
med massmedia. Härsamarbetetproblem medspecifikttredje finnsFör det ett

försälj-informationen iofta vinklarjournalisterdelssvårigheter;finns två att
och försvårakvinnornadrabbainformationen kanningssyfte, dels gatanatt

medbra samarbetahittatGruppen tycks ha sättuppsökande arbetet.det attett
massmedia.medverka ifå demkvinnorna och att

ur 1993-12-02.intervjumedPiaTuresson



Sammantaget visar uppgifterna kring informationsarbetet det äratt en
arbetsuppgift litet lägreär prioriterad de övrigaän uppgifterna. In-som
formationen har inte specialiserats olika målgrupper och Manmot ämnen.
genomför heller inte planmässiga informationskampanjer. Däremot finnsmer

tydligt intresse bland medarbetareett utveckla informationsarbetet.attgruppens

3.4 Sammanfattning och värdering

Historik

Prostitutionsgruppen i Stockholm inrättades reguljär sektion inomsom
socialjouren från hösten 1979. Den omfattade fyra tjänster, arbetsleda-varav en

för Gruppen hade från början stöd från förvaltningsledningenre gruppen. gott
för sitt arbete. Huvudinriktning uppsökande fältarbete och stöd- ochvar
motivationsarbete bland de prostituerade kvinnorna. Gruppen inriktade sig inte
enbart gatuprostitutionen bedrev ocksåmot uppsökande arbete i den doldautan
prostitutionen. En viktig uppgift förhindra nyetablering flickorattvar av unga
i könshandeln.

Under tioårsperiod, 1979-1989, arbetade sektionen med uppsökandeen arbete
i gatuprostitutionen, då omfattandeavsevärt i dag. Gruppenänsom var mer
hade nära och samarbete med polisensett spaningsgruppgott prostitutionen.mot
Från 1984 började nedgång i gatuprostitutionen med färre inblandade kvinnoren
och kunder vilka fortsatte till 1990. Det oklart hurär mycket polisens och
prostitutionsgruppens arbete bidrog till nedgången. Man kan på goda grunder

deras effekt.arbeteanta att gav
1987 utvidgades hiv-uppsökaremed till tio socialarbetartjänster.gruppen

Efterhand kom utvecklingsbehov i arbetet ledde till motsättningar inomsom
Vi kan urskilja slags inneboende dynamik i arbetet leder tillgruppen. en som

fältarbetarna efter några villår kompletteraatt det uppsökande arbetet med
andra inriktningar och metoder. Denna dynamik, leder till pendlingsom en
mellan olika inriktningar i arbetet beskrivs alla fyra prostitutionsgruppernaav
i landet.

Efter akut konflikt med byråledningen på hösten 1989 slutade helaen gruppen
sina anställningar. förstördeDe alla anteckningar, statistik och dokumen-arman
tation. Detta ledde ficktill den anställdes i 1990att nya gruppen som mars

med händer och bygga verksamhetenstarta fråntomma grunden. Dennaupp
förlust dokumentation och praxisbaserat vetande har präglat denav nya

arbete under lång tid. Prostitutionsgruppemas arbete förefallergruppens vara

BeträffandeMalmöprojektetsgodaresultat, Larsson 1983,S kap. ll.se
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metodutveckling.kunskapsuppbyggnad ochlångvarigmycket beroende av
turbulens.organisatoriskochkänsligt för personbytenverkarArbetetetet vara

Organisation

Stor-Stockholm.iorganisatoriskt nätverkkomplextingår iCitysektionen ett
ochrandkommunersocialdistriktsåväl andrasamarbete medSektionen har som

bostads-arbetsförmedling,sjukvården,polisen,offentliga myndigheter;andra
behandlingshem,medsamarbeteocksåförekommerförmedling Därutöveretc.

Samarbetetorganisationer.frivilligas.k.olika slagprojektverksamheter samtav
oftauppstårställetfriktionsfritt. linteflyterorganisationsnätverkdettainom

arbetstid åtmyckettvingasoch ägnaorganisatoriskt trassel orga-gruppen
fordrasräkning. Detkvinnornasföradministrativt arbete ettnisatoriskt och
samarbetetförbättraförorganisationsarbeteinformations- ochplanmässigt att

i nätverket.enheternade olikakontaktkanalerna mellanoch
harenkönad. Menprostitutionen ärarbetarGruppen manmot numerasom

sektionenmanliga delendendaglig kontakt med gemensammagenomav
Vienkönad arbetsgrupp.fråganfinns olikapersonalträffar. Det synsätt om

nackdelar:fördelar ochvill peka på

ochåtföljande begreppmedperspektivfördelEn är gemensamtatt ett-
framhållitsharbehandlingshemmenfram. attFråntillåtskunskaper växa

personal-enkönadiframlättare växaperspektiv har att engemensamtett
ocharbetssättfördjupningtillledaperspektiv kansådantEtt avgrupp.

arbetet.imetodutveckling

kvinnornaprostitueradedeärenkönad arbetsgruppnackdel med attEn en- till mänrelationerochförhållningssättmanligamodeller forandrabehöver
samspel.snedvridnamed dessprostitutionenfår ideän

förutvecklarenkönad arbetsgrupp ettnackdel kanEn attvara enatman- könshandeln.ikvinnornasig medsolidariserarenbartperspektiv ochsnävt
törbisedda.blikanhjälpbehoveventuellaMännenskundernas

imetodutveckling hosochhandledningbehov gruppen somVi kan ett avse
förnyadbehöverGruppenfinns.tillgodosettdag inte är atttrots resurser

Handledningenperspektiv.teoretiskttydligtutifrånärendehandledning ett
metodutveckling.ochprocesshandledninginslaghabehöver både av

1993.m TrulssonKimissbrukarekvinnligataibehandlingshemenkönadediskussionenom



Arhetsinriktningar

betoning uppsökande fältarbeteStockholmsgruppen hittills haft starkhar påen
flera syften; fåuppsökande arbetet har hafti gatuprostitutionen. Det att

stödja prostituerade kvinnornakönshandeln, kontakt och dekunskaper nåattom
och förhindra nyrekrytering bland annat.att

förändring i förhållningssätt till de prostitueradeDet har skettäven en
övertalninginte kvinnorna med konfrontativkvinnorna. Socialarbetarna pågår

arbetar deeller insatser för slussa dem till andra myndigheter. Idagsnabba att
enskilda behov och situation. De har ocksålångsiktigt utifrån den kvinnansmer

med kvinnorna.utvecklat och fördjupat det stödjande arbetet
arbetenyetablering flickor i könshandeln harNär det gäller gruppensungaav

aktiva insatserdirekt. arbetet gäller klara regler ochvarit mycket aktivt och l
till stöd ochför från könshandeln och hänvisa demawisa flickornaatt

har samarbete med polisen ochomhändertagandeinstitutioner. Gruppen gott
visat sig framgångs-andra socialdistrikt. förebyggande arbete har mycketDetta

rikt och nyetablering har i kunnat förhindras.stort
gruppermed speciella hjälpbehovBeträffande det stödjande arbetet urskiljs tre

förpsykiskt sjuka kvinnor i könshandeln ochväxandeär utsattagruppen
socialt nätverk.risker samtidigt de nå och saknarmånga svåraär attsom

vårdmodeller i samarbete mellanHär behöver utvecklas adekvata
förCitysektionen speciellt behandlingshemoch psykiatrin, någott.ex.

denna grupp.

dålig hjälp medhiv-positiva får i kontakt med sjukvårdenkvinnor dag trots
sökersin psykosociala situation. sig liten kvinnorDet rör somom en grupp

stödmöjligheter. Lämpligastöd hos Citysektionen i brist andrapå
samarbete med sjukvården och eventuelltvårdformer behövs utvecklas i

frivillig organisation.någon

med prostitution behövericke missbrukande kvinnor vill lägga enavsom
kontakt innefattarbehandlings- rehabiliteringsenhet för flerårigoch som

i självhjälps-både behandling socialt arbeteindividuell och t.ex.grupp,
förpåtalades klient,sådan enhetBehovet en somavav engrupp.

undertjänstemän fyra olika enheternärvarande hade kontakt med fem
rehabilitering enhet kunde olikasin Vid sådandet tredje året enav

rehabiliteringsarbetet samordnas.ochspecialresurser samlas

lågattityder till könshandeln halnformationsarbetet för förändraatt synes
utför mycket informationsarbetearbete. Andáprioritet i genommangruppens

massmedia.och intervjuer tillföreläsningar, informationsmötenstudiebesök,

°°ur 1994-02-28.intervjumedLena
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Dock systematisk planläggning informationsinsatserna behövas.synes mer av
Gruppen behöver också utveckla metoder i informationsarbetet.nya

Resultat

Genom uppsökande fåttarbete har mycket kunskaper könshandeln,gruppen om
främst gatuprostitutionen och i bör siktden. Denna kunskapgrupperna
breddas andra i könshandeln. Man bör också fundera till vilkaövermot grupper
och hur denna kunskap skall överföras.

Genom det uppsökande arbetet har kontakt med 75% kvinnornagruppen avca
i gatuprostitutionen. stödjande relationer har 50-talLängre utvecklats med ett
kvinnor, 25% de gatuprostituerade. får former stöd.Dessa många Enca av av
fråga det går andra metoder, socialt grupparbete, fångaär att t.ex.om genom

och stödja kvinnor fråga hur kvinnornaEnännu större ärupp en grupp annan
inom den dolda prostitutionen skall nås.

Gruppen flickor i gatuprosti-,har lyckats förhindra nyetablering av unga
dock intetutionen, vilket mycket viktigt resultat. En undran finnsär ett om

nyrekrytering former förhindrassker via andra könshandel och hur detta kanav
saknas uppgifter prostitutionen medTyvärr hur många kvinnor lämnatom som

hjälp från prostitutionsgruppen. Vid redovisning enskilda exempel beskriverav
rehabiliteringmedarbetarna från prostitutionen kan till ochhur uppbrottet gå en

verkar saknas.genomföras. Men systematiserad kunskap detta attmer omen
förändra enligt uppfattning iInformationsarbetet för attityder bedrivs våratt

kunskaperlägre nödvändigt. Gruppen viktiganågot omfattning harän om
skulletill olika kunna blikönshandeln behöver föras målgrupper. Denutsom
planerings- ochoffensiv med sin kunskap. Här återståroch gå ettutmer

organisationsarbete for ökade informationsinsatser.



4 Prostitutions gruppen
i Göteborg

4.1 Gruppens framväxt och historik

Prostitutionsgruppen i Göteborg inrättades 1981. inrättandet hade föregåtts av
ganska lång offentlig debatt. l syfte fram kunskap prostitutionenen att ta om

i Göteborg startades kartläggning vid socialbyrå centrum.l I frånen rapporten
kartläggningen föreslogs socialförvaltningen skulle tillsätta arbetsgruppatt en

fyra medarbetare, skulle arbeta med prostitutionsproblematiken efterom som
modell från Malmöprojektet.

År 1980 beslöt socialnämnden 300 000 kravsätta socialförvaltningensatt ur
budget för arbete prostitutionen. Denna dock helt otillräckligmot summa var
för bedriva arbete enligt Malmöprojektetsatt modell. Inom socialavdelning
Centrum beslöts därför skulle skjuta till såatt attman resurser en grupp om
fyra socialsekreterare skulle kunna tillsättas och sitt arbete från höstenstarta
1981.

tjänsteskrivelseI inom socialavdelning Centrum från 1981vårenen angavs
malen för femarbete i punkter:gruppens

1 Påverka gatuprostitutionen denså helt försvinner.att

2 Genom sociala insatser tillbidra de prostituerade och deras barnatt ge
möjligheter skapa livssituation.att en annan

3 Effektivisera de insatser socialförvaltningen och andra myndigheter förgör
de prostituerade.

Öka4 och strukturera kunskaper prostitution, särskilt prostitutionen iom
Göteborg sprida information till myndigheter,berörda politiker ochsamt
allmänhet.
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sociala förändringsarbetetoch utvärdera sina metoder i det5 Att pröva
uppföljning kontakter med prostituerade.genom av

till vid socialbyråskulle organisatoriskt knuten kretsArbetsgruppen vara en
l. forskning kringmöjligheter till utvärdering ochskrivelsenI ävenangavs

socialt arbete vid Socialhögskolan.arbete kontakter med ämnetgenomgruppens
Beslutförslag inrätta fyra socialsekreterartjänster.Skrivelsen utmynnade i ett att

1981. Kretschefen, lett denfattades kommunfullmäktigedetta våren somom av
nyinrättade Honkartläggningen, blev arbetsledare för dentidigare gruppen.nu

anställning detämligen vid utarmonsering tjänsterna ochfick fria händer avav
befattningsbeskrivning förutformadefyra socialsekreterarna. ocksåHon ennya

fortfarandetjänsterna gällande.ärsom
huvuduppgijäerl:arbetets mål ochHär angavs

prostitutionsmiljöernaProstitutionsgruppen uppsökande iska arbeta dels
de prostituerade.behandlingsarbete blandi Göteborg, dels med stöd och

könshandeln inyrekrytering tillverksamheten motverkaMålet med är att
de prostituerade.alternativ livssituation förerbjudaGöteborg samt att en

förpoliti verkamyndigheter ochGru ska allmänhet,gentemot erpen
ska skemotarbetas. Dettaattningen prostitution aktivt skaatt genomupp

informationsarbete.målinriktatbåde brett ochett

huvuduppgifterSom angavs:

Uppsökande arbetefältarbete

vilkahålla sig underrättadprostitutionsmiljön ochvistas i om personeratt
och förändrasden fungerarvistas i miljön och hursom

kontakt med defåolika tider dygnetförlagt till påfältarbete ärsomgenom
motivationsarbetetpåbörjaprostituerade och

gällerfrämst vadtill könshandelnnyrekryteringförhindrafältarbetegenom
ungdomar

medkontaktervid sexuellagällerlagreglerdeinformera män ungasomom
för inblandademedförprostitutionende konsekvenserflickor samt somom

parter.

arbetar.socialarbetaredäri kretsarsocialbyrâdislriktenindelasGöteborg en grupp
underinfördes i GöteborgdelvisElberfeldsystemet,frånhärstammarKretsbegreppet som

97-112.1993,Jfr SwednerG1870-talet. s.
Ur 1981.befattningsbeskrivningfrånseptember
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behandlingsarbeteStöd- och

till prostitueradeoch stöd i sociala angelägenheterrådge-
andra myndigheterkontakter medoch medverka iförmedla kontakt-

ekonomiska behovutreda och avhjälpa-
behandlingsrelationförsöka skapaförändringsarbetei psykosocialtett en-

klientenhandlingar medvetandegöramöjliggör via samtal ochatt omsom
förändringtillbehov och möjligheterlivssituation och henneshennes av

och páverkansarbeteInformations-

dess kon-könshandeln ochverka för sprida kunskaperaktivt att om-
i debatter,deltaför individer samhälle. Detta skersekvenser och attgenom

andra tjänstemän,studiebesök, föreläsningar, informerahållaemotta
i massmediamedverka

förändringsarbete.samhälleligtoch utvärdera metoder förpröva-
sitt arbetekvinnor börjadeProstitutionsgruppen ochbestod två tvåmänavsom

fick lägenhet1981. Sommed entusiasm i september extrastor man enresurser
förförhyrd tjänstebil detkvinnorna ochutanför socialbyrån för samtal med en

vid socialbyrå lknuten till kretsuppsökande arbetet. För övrigt envar gruppen
kretsenarbetsledning och kontorsservice frånmed

historikEn kort

Delsetableringsfas i arbete.1981 och 1982Hösten våren gruppensvar en
prostitutionsmiljönkartläggning för lära kännastartade intensiv attgruppen en

beskriver densocialarbetarnai den. Enoch verksammaärgrupperna som av
första kartläggningen:

ViProstitutionen kvällstid idagtid och Vasastan.fanns då utevaruppe
bil. Vi hademiljön, både gick och åktedygnet och kände in irunt passoss

och påkvart på Teatergatan nästakvart Storgatan,på på nästa var Vlen
Vii veckor.tiden. gällde någraEngelbrektsgatan. hela DettaKvartar

boende Föraffärsinnehavare ochpratade också kvarterspoliser,med att
oss.förhelt främmandemiljökunskapkänna och som varom en

kvinnornakontakterna medde förstamed kartläggningenRedan i samband togs
olika förvaltnings-medi Dels försökte mötenprostitutionen. genomgruppen

med deanvändas i arbetetkundeframledningar få nätett av resurser som

;Uppgifter telefoninlervjumedElisabethOlaussoni
1994-04-12.
ur gruppinlervju1993-11-03.
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prostituerade kvinnorna. Gruppen hade stöd socialbyrå- och förvaltnings-av
ledningen när träffade sjukvårdsdirektören, länspolismästaren mfl. Delsman
inleddes erfarenhetsutbyte och samarbeteett med prostitutionsgrupperna i
Malmö och Stockholm, redan hade fungerat i flera år och hade rikasom
erfarenheter prostitutionsbekämpning. Den första samarbetskonferensenav
mellan hölls i Stockholm i november 1981,grupperna månader efterett par
Göteborgsgruppens start.

Från etableringsfasen får bild arbetsgrupp med entusiasmman en av storen
och prostitutionen mycket konfrontativmot arbetsstil. Dettaen sigavspeglade
också i kontakten med de prostituerade kvinnorna. En socialarbetare beskriver
ambitionen:

Vi skulle alltgöra för dem tänka tillatt och avslutaatt stanna upp,
prostitutionen. Vi närmade henne utifrån uppdraget och målsättningenoss

vi skulle minska och få bort prostitutionenatt i Göteborg. Vår ambition var
styrande individensän behov. Prostitutionennolg måste allamer på sätt

be ondo.ämpas, den enbartär av

Intensiv arbetsfas

Under perioden 1982-1985 det högkonjunktur i gatuprostitutionen ivar
Göteborg. Man observerade 400-500 kvinnor årligen på och tillström-gatan
ningen tillfällighetsprostituerade ökade. 1984 fanns det 427 kvinnor iav
könshandeln på och 257 dem ansikten enligtgatan internaav var nya gruppens
statistik Genom aktion inflytelserika boende i Vasastaden ochen av en
blixtsnabb polisuppföljning flyttades gatuprostitutionen 1983 från det centrala
och offentliga Vasastaden till undanskymda kontorskvarter i Rosen-mer
lundsområdet. Gatuprostitutionen kom då geografiskt närmare den doldaett av
prostitutionens med sexklubbar och porrbutiker Järntorget.centra nära

Gruppen ägnade huvuddelen sin tid uppsökande arbete ochgatanav att
försöka förhindra nyrekrytering flickor till prostitutionen. I sambandav unga

fáltarbetetmed blev det också mycket stöd- och behandlingsarbete med de
prostituerade kvinnorna. Socialarbetarna bedrev aktiv förpåverkan fåatt
kvinnorna sluta prostituera sig och fram för alternativatt ta resurser en

Ävensysselsättning for dem, arbete, utbildning och socialbidrag.t.ex.
bostadsfrågan få fram lägenhet kvinnan gick ofta smidigt lösa.att atten- -

Genom delegation beslutarätten socialbidrag duktigaatt samtav om
kontaktmän arbetsförmedlingpå och bostadsförmedling blev denna resursmobili-
sering för kvinnornas räkning ofta framgångsrik. Enligt statistik fickgruppens

62 100 kvinnor sluta med prostitution under 1983. I några fall blevattman av

SurintervjumedJanLarsson1993-11-18.
Jfr uppgifterna statistikenfrånmed prostitutionsgmppeni Stockholm. kap.3.Se
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dessaför allapsykologiskt beredd, inteåterfall kvinnan yttredådet dock var
förändringar.

kunskapsproduktionprostitutionsgruppenpåbörjadeperiodenUnder en egen
informationsinsatserianvändaskundeuppgifter. sedanframatt ta somgenom

förmed institutionenallmänhet. samarbeteIochpolitiker, vårdarbetaretill
prostitutionenutforskningomfattandestartadesi Göteborgsocialt arbete aven

frånforskningsrapporterFleralevererade.materialbasispå gruppensomav
journalistproducerades7. medi samarbeteframställdes1986 ävensamarbetet en

prostitutionen sedananvändesDettaikvinnornainformationsmaterialett om
informationsmöten.studiebesök ochvidmedlemmarav gruppens

fortsatte ochi SverigeprostitutionsgruppernaövrigaKonferenserna med de
torskvecka, med olikadåi alla storstäderna1984 anordnades tre manen

konsekven-och desskönshandelnallmänhetiförsökte informeramedel män om
ser.

Nedgång i könshandeln

gatuprostitutionensminskningstark1986-89 skeddeperiodenUnder aven
gatuprostitutionen,i182 kvinnorendastobserverades1989omfattning. t.ex.

foransikten55 gruppen.var nyavarav
situation påbåde bättrefaktorer;flerabero påMinskningen torde en

prostitutions-insatsernatidigarekvinnor och deförarbetsmarknaden som
detkringmassmediadebattenpåverkadeTroligengenomfört. nyagruppen

dödlig sjukdomsmittspridningförriskenochhivaids-problemet en nyav
förperiodenkallavårdslöst kanLitetkönshandeln.ocksåkönsköp mangenom

könshandelnitid°. situationen bådeförändradeDenden aidsskräckensstora
arbete.prostitutionsgruppenspåverkadesamhällsdebattenoch i

ochprostitutionkringinformationmed1987 arbetadeUnder engruppen
ñlmförevis-Skymningvöreteelser genomfördes medkulturkampanj kallad

UppdragbokenutkomSammautställningar. årföredrag ochningar, pro-
uppmärksamhet.stitution, hel delväckte ensom

könshandeln.våldet ikampanjtillmedel1987 erhöll motextra engruppen
våldetDetstyckmordsrättegången.den skefterdyningarnaiDetta grovaavvar

många.förblivit uppenbarthadekönshandelni

75e 1984.KihlströmAt.ex.
omsam 1986.M
glfr period förmotsvarandekallar17-20. Författarna1990,Hille MochS-AMånsson s.

panikensår.moraliskaden
omsam 1987.M
m 1988.OlssonH
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1988 utarbetades olika informationsmaterial ityper samarbete med Miljö-av
och Hälsoskyddsförvaltningen. Gruppen genomförde riktade informa-tre

tionskampanjer angående spridningen hivaids dels till kvinnorna påav gatan
dels till deras kunder. Prostitutionsgruppen reagerade Aidsdelegationensmot
informationsaffrscher, I afton aids, tycktet.ex. stämplade desom man
prostituerade kvinnorna smittspridare. l stället ville rikta uppmärksam-som man
heten männenskundernas delaktighet i problemet. Gruppenmot försökte särskilt
informera riskernamännen med könsköp och påverka dem avstå.om att

Projektperioden 1989-1993

En oförutsedd bieffekt aidsskräcken blev alla de till kun-av resurser
skapsutveckling och information tillfördes den sociala sektorn. 1989 söktesom
prostitutionsgruppen medel hivaidsanslag och erhöllextra förur resurser
genomförande inte mindre fyra specialprojekt.än Vi har karakteriseratav
perioden projektperioden, då del arbete harsom stor ägnatsen av gruppens

kunskapsutveckling. Specialprojekten ocksåär unika för Götehorgsgruppen
och tillsammansutgör med Malmöprojektets grundforskning del denstoren av
kunskapsutveckling inom området skett i Sverige. Härsom presenteras
projekten mycket kort, de refereras utförligare i avsnitt.ett senare

Ett medarbetare i prostitutionsgruppen hade tidigare arbetat med ungdomarpar
i andra former. De intresserade hur flickor rekryterades tillvar av unga
könshandeln och vilka motiv och bakgrundsfaktorer förde dem dit. Desom
startade projektet Unga flickori riskzonen prostitution,för där samladede
och dokumenterade såväl forskningsrön klienters och olika kategoriersom
ungdomsarbetares erfarenheter området. Kunskapsinventeringen utmynrmade
i Flickor sig,inte någotrapport ladegör grund förväsenen som av som en
fördjupat behandlingsarbete flickor.med unga

Inom hade länge funnits intresse för kunderna i könshandeln, derasettgruppen
sociala situation och motiv för könsköp. På området farms föga kunskap,
däremot florerade mängd i massmedia. Endast två forskningsrapportermyteren
beskrev utförligare olika kunder könsköp.och deras motiv för Förgrupper av

få kunskap kunderna startade Mansprojelaef1990att mer om gruppen som
har inbegripit omfattande datainsamling, omfattande djupintervjuer meden .a.

40-tal kunder. Forskningsrapporten från mansprojektetett har nyligen
fardigställts.

se SorterH ochSvenneckeB 1992.
se Höigårdc ochFinstad141990 ellerMånssonS-AochLinders 1984.A
Se K- J 1994.elusmanen
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Hälsoskyddsförvalt-Miljö- ochmedi samarbetefortsattemedarbetareEn
tidigaredenhivaids. Honkring övergavinformationsarbetetutvecklaningen att

ochhiv-informatöreroch socialarbetaresjukvårds- gatanmedlinjen som
sininomhiv-informatörertillprostitueradeutbildabörjade egengruppen

prostitueradelät deframgångsrikt. Honmycketvisade signågot somgrupp,
Hiv-infonnationsprojekt successivtutvecklandetdel isjälva ett ,somta stor av

Hiv-informationsprojektet pågårsjälvhjälpsprojekt.tillutvecklatshar ett
prostitutionsgruppen.verksamhet inomfortfarande separatsom en

omkring dengenomförtsprojekt harkunskapsinventerandeYtterligare stortett
Arena-projektet efter dekallasGöteborg. Detinomhusprostitutionen idolda

annonsprostitution,omfattatundersökningen harprostitutionsformerolika som
sexklubbarocheskortservice,hotellprostitution, samtoch natt-restaurang-

massageinstitut.ochateljéer
publicerats.harkunskapsinventeringenfrånEn rapport

detinneburitnaturligtvis1990-1993 harunder attprojektarbete årenAllt
funnitshar ocksåDetmindrehar fåttfáltarbetetuppsökande utrymme.

allafoten förstrykaklientarbetet har fått påinomdiskussioner attgruppen om
detfördjupningochutvecklingprojekt. Samtidigt har det skett aven

följande.i detframgårindividinriktade arbetet som

1994-fördjupningsfasNy

uppsökandeinriktning påmed ökadperiod1994 kanVåren att en nyman se
tillförtharProjektenbörjat.just harbehandlingsarbeteochfältarbete och stöd-

sittvidareutvecklatförändrat ochi dagkunskaper, gör att mansomnya
arbetssätt.

Göteborg. Frånigatuprostitutionen återomfattningenökarSedan årett avpar
könshandeln1989 harunder189 kvinnorbottennotering på gatanen

138och demkvinnor1993 291sågssuccessivt ökat igen. gatan nyavarav
Ökningen arbetslöshetochgruppen. lågkonjunkturtorde bero påforansikten

tillfállesprostituerade och kvinnorbådenytillkomnakvinnor. De ärfor nya
krissituationsocialekonomisk ochiprostitutionserfarenhet,tidigaremed ensom

återigennyrekrytering krävsdennamotverkatill Förtillbakasöker sig attgatan.

Uppgifter 1993-12-07.UngerfiltSonjamedi intervju
se 1992.smanenJk...
Ur 1993, 2.prostitutionsgmppenfrånverksamhetsberättelse s.
kategorierna 463-489.1981BorgLeif W Persson,utvecklats Ghar e s.seav
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aktivt uppsökande arbete ochett intensivt motivationsarbeteett med kvinnorna.
Det sker således svängningar i prostitution och samhällsförhållanden starktsom
påverkar prostitutionsgruppens arbete.

4.2 Organisation och samarbete

Vi urskiljer fyra faser i historia med avseende på organisatoriskgruppens
tillhörighet och inplacering i förvaltningsstruktur.en

Startperioden 1980-1981 då politiska beslut fattas skall inrättasattom gruppen
Ävenoch hur den skall arbeta. det finns kommunfullmäktigemotion iom en

botten förefaller tjänstemän inom socialavdelning Centrum ha varit pådrivande
för till stånd. Man kanatt triumviratgruppen starka kvinnor medettse av
goda kontakter till förvaltningsledningen aktionsgrupp. Tjänstemännensom en
har varit avsevärt pådrivande politikernaän vid inrättandet, detävenmer om
funnits viktigt politiskt beslut.stöd för dessa

Det fanns intresseradeäven tjänstemän andra håll i förvaltningen, t.ex.
inom Kuratorsbyrån, där tidigare gjort utredning ungdomspro-man en om

City.stitutionen i Socialsekreterarna kände detta vid kontakter med massmedia
och upptaktsmöten. Vi spjutspetsen i det sociala arbetet sägervar en av
medarbetarna

.Gruppen fick även positivt bemötande ochett från andra förvalt-gensvar
ningar. Den upprättade snabbt sarnarbetskontakter med arbetsförmedling,
bostadsförmedling, kriminalvård och sjukvårdsförvaltning. Det endastvar
polisledningen ställde sig kallsinnig och awisande. fickDäremotsom
socialarbetarna ganska omedelbart samarbete med enskilda poliser pågott
basplanet. Gruppen inledde på tidigt stadium samarbete med prostitutions-ett ett

i Malmö och Stockholm. Med Malmögruppen fanns goda kontaktergrupperna
alltsedan kartläggningen tidigare.

Första arbetsfasen 1982-1986 då tillhörde krets inom social-gruppen en
avdelning Centrum fickoch arbetsledning, kansliservice och andra frånresurser
kretsen. Den organisatoriska knytningen till kretsen innebar hadeatt gruppen
delegationsrätt vad gällde socialbidrag och så snabbt kundesätt erbjuda
försörjning till de klienter ville sluta med prostitution.som

Första kretschefen mycket intresserad och aktiv del i arbete.togvar gruppens
Hon medverkade bl.a. i upptaktsmöten med olika förvaltningar och utformade
skrivelser och befattningsbeskrivning. Hon tidigt inne knytapå attvar

Uppgiñer frånElisabethOlaussoni intervju1994-04-12.
mUrintervjumedTorbjörnJohansson1994-02-08.
uppgifter frånJanLarsson1993-11-18.
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1984flyttade från Göteborghonarbete. Närforskningsresurser till gruppens
intresserad ochkretschef,arbetehennesövertogs som var enannanav en

ledningUnder hennesstridbar framtoning.med mindrearbetsledarekunnig men
prostituerade kvinnornatill debehandlingsarbetetstöd- ochutvecklades

genomfördes.informationsinsatserochdel kartläggningarsamtidigt som en
prostituerade kvinnorna, blevtill dearbetade med intensivt stödEftersom man

resursmobilisering från andrasocialbyråer ochmed övrigasamarbetet
systematiskagenomförde mycketGruppenförvaltningar mycket viktigt.

personalenträffade blandförvaltningen ochinformationsinsatser helaöver annat
tidigtskaffade sig ocksåi staden. Gruppensocialbyråkretsarvid samtliga

arbetsmetoder.för utveckla sinahandledning att
S-stånd omorganisationen1986-1990 tillperioden komAutonoma genom

hamnadesin tidigare krets och86, löskopplades frånprostitutionsgruppendär
direktCentrum. Gruppen stodsocialavdelningdirekt under utannu

gickmedlem iarbetsledning. Arbetsledarfrågan löstes att gruppenengenom
organisation medför sina kollegor. Dennaarbetsledare halvtidpå ensom

Chefen fördess.teamledare haft sedanprostitutionsgruppenhar
i arbete ochintresserad och insattdocksocialavdelningen gruppensvar

lägen.försvarade den i kritiska
olika lokaler.flera mellanflyttade gångerUnder denna period gruppen

andra gjordekollegor inomtill högre chefer ochAvståndet att gruppengrupper
sammanhållning inåt och mycketstarkarbetsstil medutvecklade etten egen

informationskampanjer.kultursatsningar ochmeddynamiskt utåtriktat arbete
regelmässigt besökasocialarbetarna måsteförändradesDelegationsrätten så att

socialbidrag till henne. Närför fåmed klientenrespektive socialbyråkrets att ut
med kvinnorna.hinder i stödarbetetinfördes upplevdes detdetta stortettsom

sig till detta arbetssätt. Re-uppfattning ochSenare har ändrat anpassatgruppen
behandlingsarbetet.stöd- ochviktig del isursmobilisering dåsågs som en

socialbyrånsocialsekreteraren påarbetsfördelning mellanoftaNumera görs en
resursmobilise-Ofta fallermed klienten.i samarbeteprostitutionsgruppenoch

förprostitutionsgruppen stårmedansocialbyrånoch praktiska insatser påring
arbetsfördelningensamtalsbehandling med klienten. Menbedömningar och ser

ärende.varje enskiltolika iut
Sjukvårdsförvalt-medframför allt samarbetetutveckladestiddennaUnder

informations-GemensammaHälsoskyddsförvaltningen.ochningen Miljö-och
genomfördes.hivaidsfrågorkampanjer kring

tungarbetat, dåblevStockholm och MalmöiSamarbetet med mergrupperna
kontinuitetfick stå förGöteborgsgruppenpersonmässigt.byttesdessa utgrupper

fick stöd deDärvidtill dekunskaperoch överföring avmangrupperna.nyaav
liknandepersonkontinuitet ochhafti Oslo,prostitutionsgruppernatvå storsom

nUppgiñer 1994-04-20.frånElisabethPettersson



arbetssätt Göteborgsgruppen. De nordiska konferenserna hade svälltsom utnu
till mycket tillställningar deltagare.med både forskare och praktikerstora som

Organisationen innebar hel del problem varfor prostitutionsgruppen infören
stadsdelsnämndsreformen 1990 väckte frågan cityenhet for alla deom en
filtverksamheter, drev uppsökande arbete i city. Resultatet blev ocksåsom en
cityenhet hade eftersträvat.som man

Cityenheten 1990-1994.I januari 1990 bildades Cityenheten bestårsom av sex
arbetsgrupper med chef och kansli. I varje arbetsgrupp arbetar 5-1 lgemensam

tillsammans med arbetsledare. För närvarande det femärpersoner en
socialsekreterare i prostitutionsgruppen, avlönas helt medel.externavarav en av
Under den omtalade projektperioden fanns fler anställda i antalet hargruppen,
varierat mellan 5-7 anställda.

Fortfarande fungerar medarbetarna i arbetsledare påen av gruppen som
halvtid. den häftenPå andra hon socialsekreterareär med uppgiftersamma som
övriga i Som arbetsledare deltar hon i träffar med övrigagruppen. gemensamma
gruppchefer hos byråledningen. Dessa träffar handlar oftast ekonomi,om
personalfrågor och arbetsuppgifter mellan Cityen-gemensamma grupperna.
hetens chef har varit mycket intresserad prostitutionsgruppens verksamhetav
alltsedan bildande. Han stöder arbete och deltar igruppens gruppens gruppernas

år.interna möten gångerett par per
Arbetsledaren det splittrad roll både forär arbetsledareatt attanser en vara

samtidigtoch ha klientarbete. förHon verksamheten ochegeten grupp ansvarar
har budget- och personalansvar. Hon för dokumenta-ävenansvarar gruppens
tion, verksamhetsberättelser och statistik. Varje vecka interngörst.ex. en
arbetsplanering, då igenomgår aktuella klienter fördelaroch demman

medlemmar planerar lämpliga insatser. Dessutom honärsamtgruppens
arbetsledare för de projektverksamheter finns, Hiv-informations-t.ex.som

Däremot finns handledare metod- processhand-ochexterngruppen. en som ger
ledning till På arbetsledaren faller företrädaäven utåt,attgruppen. gruppen

i diskussioner ledningenmed för Cityenheten. För övrigt delart.ex. man
solidariskt på andra uppgifter, det utåtriktade informationsarbetet.t.ex.

Gruppen mycket nöjd med den nuvarande organisatoriska Efterär lösningen.
sammanslagningen till Cityenheten har successivt börjat läragrupperna av
varandra och utveckla kringarbete olika målgrupper, dengemensamt t.ex.

pojkprostitutionenhomosexuella i city, ungdomar i riskzonen eller missbrukande
kvinnor. förekommer utbyteDet praktiserar hos varandra ochett attgenom man

sig arbetsmetoder.lär varandras Inom enheten också forsknings- ochpågår ett

Antara intervju19940140.
A 19940120.i
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institutionen församarbete medii faltarbetet,metoderkringutvecklingsarbete
universitet.Göteborgssocialt arbete,

inriktningArbetets4.3

arbetefältarbeteUppsökande

deninriktning på Öppnahafthela sin existensunderharProstitutionsgruppen en
iprostitutionsgruppernaövrigaför devilket gällergatuprostitutionen, även tre

prostitutionen pådoldadenkommavarit svårtlandet. Det har sex-att mer
hjälp till deerbjudaochhotell ochmassageinstitut,klubbar, attrestauranger

samlaned påarbete har lagtsomfattandedär. Ettverksamma attkvinnor ärsom
ochhotell,verksamhet. Påsexklubbarnasoch åtgärdakunskap restaurangerom

Arenaprojek-s.k.inom detgjorts,punktinsatsermassageinstitut har endast t.ex.
tet.

arbetsuppgifternaden förstamycketavsnitt skall vi inte orda sådettal om
EftersomGöteborg.prostitutionen iaktuell kunskapha god och pro-amen

informations- ocharbetstidsin påmycketsåstitutionsgruppen satsat av
arbetsuppgift i detdenna närmastekunskapsuppbyggnad ärpåverkansarbete samt

färdigställamedintensivtarbetatperioder dåi desjälvklar. Endast attgruppen
det uppsökan-dragit nedtillfälligtgruppmedlemharprojektrapport någonen

kvällargenomsnitt tvågruppmedlemmar iingår för allaarbetet.de Annars per
förlagd till tidenArbetstiden ärarbetemed uppsökandevecka gatan.

mindre delellerhar kunnat störrevarför medlemmarna ägna08-00.30, av
uppsökande arbetet.arbetstiden det

nyrekryteringförhindrauppgiftenallvarligttagit mycketGruppen har att av
varit starktharDettaprostitutionen.demfrånsnabbt fd bortflickor och enunga

medsamarbeteocksåHär haruppgift i verksamheten.prioriterad gottgruppen
polisen.

med deuppsökandearbetarfáltarbetarnabeskriver hursocialarbetareEn unga
snabb20under år görsförefallerflickaflickorna. Om de att envarasomser en

sig. Deochde framfallkontaktbar. I så gårhon presenterarbedömning ärom
sedanupplyserochochför ålderlegitimationflickansfrågar efter att namn
henneoch berLVU-lagstiftningeninformerarfår gå där,intehon omattom

Om flickan vägrarlokaler.Cityenhetenssamtal ifölja med på uppgeett uppe
identifieringpolisen förmedkontaktsamtal blir detfölja med påsitt ellernamn

socialbyrån.tillanmälanoch senare

BUr 1993-11-23.medHelenaSotterintervju
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Det första samtalet i prostitutionsgruppens lokaler utredande samtalär ett om
arbete, bostad och socialt nätverk. Socialarbetaren informerar flickan honattom
inte får i Rosenlundsområdet kvällstid, och vistelse där kan grundattvara vara
för omhändertagande enligt LVU. Därefter erbjuds vidare samtalskontakt med

inom prostitutionsgruppennågon alternativ till anmälan till socialkontoret.som
flesta flickornaDe väljer samtalskontakt med prostitutionsgruppen hellre änen

kontakt med socialbyrån.
Gruppen samarbetar mycket med polisen i dessa polisenärenden, kan t.ex.

kontrollera flickan ifråga efterlyst från be-ellerär på någotom rymmen
handlingshem, vilket relativt vanligt. i fall polisens uppgiftDet sådanaär är att
föra flickan tillbaka till behandlingshemmet. flickan under 18När årär
förekommer alltid kontakt med jourbyrån, ofta också hem tillåker man
föräldrarna och talar med dem.

uppsökande ändrat karaktär efter kvinnorDet arbetet har allt de som man
yrkesutveckling.arbetar med också med hänsyn till socialarbetarnasmen egen

bliEn socialarbetare minns hur han i början vistades i miljön och kundemycket
en kompis tjejerna.slags med Fältarbetarna kunde Sommarkväll ochstå en

möjligtmed 5-6 prostituerade allt På det fick de mycketsättetprata om
speciell roll ikunskap det aktuella läget i gatuprostitutionen ocksåom enmen

formförhållande till kvinnorna. Senare har de börjat ifrågasätta denna av
differentieras kontakten med kvinnorna efter denuppsökande arbete. I dag

medrelation socialarbetarens ambitionerenskilda kvinnans behov, ochtypen av
för kontakt ochkontakten. Fortfarande förekommer mycket nåattsamvaro

erbjuda hjälp.kunna
äldre ofta följermed de kvinnornaGruppen kontaktenatt sammamenar

arbete med inslaglång period uppsökandeDet förekommermönster. aven av
specielltklienterna,har oftamotivationsarbete. Personalen svårt väntaatt ut

förSocialarbetarna kännerdåligt och ned sig.de mår gåratt orosom man ser
kondition. Ofta harde i dåligvad hända dem i könshandelnkan när ärsom

visitkort med telefonnum-gruppmedlemmarnaskvinnorna tagit någonemot av
trygghet.plånboken i flera åroch burit det i som enmer

hartill i Deteller ringer någonSå plötsligt de kontakt på gatantar gruppen.
ställa påde bereddaförändring hos dem, ärskett någon gör att att upp ensom

inträffattraumatisktbehandlingskontakt. Ibland det någotstöd- och är somsom
förändringar isigomsvängning, i andra fall detrörmedverkat till denna om

finnsdet viktigtförändringen kommersociala nätverk. När ärderas att gruppen
kvinnan behöver.olika slagerbjuda stödtill hands och kan somav

med olikabehandlingsarbeteperiod stöd- ochföljer ofta långSedan aven
yrkesutbildning. Detstudier och ärsamtalsbehandling tillfråninsatsertyper av

bryter dåtid. Kvinnornaprostitution under dennamed återfall iinte ovanligt

Ur 1993-12-06.SvenneckeintervjumedBo



67

kontakten med och går igen. gällerpå Detut gatan att accepteragruppen
återfallet snabbt dem tillbaka in i återupptagen stödkontakt. Nu kanmen suga en

Återfalletde berätta saker de burit tidigare.på leder ofta tillom som en
fördjupad relation. Så kan fleradet med stödinsatser, återfall ochvarv

situation.samtalsbehandling innan stabilitet i kvinnans inreuppnås och yttre
Det uppsökande arbetet kan periodvis upplevas och litet enformigttungtsom

personalen. Förändringar i prostitutionen påverkar arbetet liksom förändradeav
attityder inom Socialtjänsten.

Man blir också erbjuda motiveratrött och ständigt. dag harIattav man
inte mycket sig själv erbjuda. Detän mycket få tidär svårareatt attmer

byrå och få frampå till tjejerna. Man känner det kom inteen resurser som
med för det redan.är på Förr kunde få tidgränsenmera, man samma
eftermiddag för tjej, det veckorsär väntetid byrån. Detpå gören nu sex
jobbet tjej motiveradnär förändras och vill haär atten

J P -
Förhållandena i prostitutionen och i de organisationer samarbetarsom gruppen
med påverkar hela tiden arbetet och förändra arbetssättgör, måste ochatt man
utveckla metoder för det uppsökande arbetet. Samtidigt detta arbete viktigtär
då det bas ochutgör utgångspunkt för övrigt stöd- och behandlingsarbete med
kvinnorna i prostitutionen.

Stöd- och behandlingsarbete

förMålet stöd- och behandlingsarbetet få kvinnanär bryta frånatt att upp
prostitutionen och komma i konstruktivt livsmönster.ett mer

I uppgiften förefaller stödinsatserna dominera i omfattning. prostitu-l
tionsgruppens verksamhetsberättelse för 1993 har haftattuppges, gruppen
kontakt med 189 de 291 kvinnor, i prostitutionen under året.settav som man
Det kontakter beskrivs:är tre typer av som

1 Kontaktskapande motivationsskapandeoch kontakter, samtal i miljön,t.ex.
rådgivning och information. 103 kvinnor har nåtts dessa kontakter.av

2 Stödjande kontakter med 48 kvinnor, innefattande stödjande samtal,
slussning till myndigheter, nätverksarbete, vägledning och rådgivning.

3 Behandlingskontakter med 38 kvinnor, innefattar jag-stödjandesom
ocheller bearbetande samtal.

behandlingskontakter torde fler i Göteborgsgruppen övrigaAntalet änvara
inom övriga beskriver stödinsatseri landet. De intervjuade hurgrupper grupper

Ur intervjumed 1993-11-18.JanLarsson
ur 199401-20.intervjumedElisabethPettersson
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behandling överlämnas till ocholika slag ochöverväger terapeuterattav
psykologer.

mycket aktiva stödinsatserTidigare under 1980-talet arbetade medgruppen
kvinnorna lämna prostitutionen. Socialarbetarnaoch påverkan för att att

försörjning för dem. Detförsökte snabbt hitta alternativ sysselsättning och
arbetsförmedlingeneller utbildning kontaktpersonen påordnades arbete genom

socialbidrag försörjning den första tiden efter uppbrottet.och som
delegationprostitutionsgruppen exempelvisUnder perioden 1982-1988 hade

ekonomiskt bistånd såbetala socialbidrag och kunde erbjuda kvinnornaatt ut
naturligtvisfort de hade fattat beslut lämna prostitutionen. Dettaatt envarom

slutetsamtidigt påverkade relationen till kvinnorna. lviktig i arbetetresurs som
social-80-talet handläggningspraxis. dag kvinnorna sökaändrades I måsteav
hjälpervanligtbidrag socialbyrån i det distrikt där de bor. Detpå är att gruppen

före ellerolika ringerdem och underlättar kontakten med byrån sätt, t.ex.
följer vid besök.med

efteraktiv resursmobiliseringTidigare arbetade mycket med sammagruppen
arbetsförmed-kontakter medMalmöprojektet. Gruppen hade godamodell som

mobiliseraofta snabbtvuxenutbildning och bostadsformedling och lyckadesling,
kvinnorna.möjliggöra förändring förkrävdes förde attyttre enresurser som

utbildning,i arbete ellerSocialarbetaren erbjöd stödäven t.ex.starten genom
jobbet.och tillkvinna 06.30 varje köra hennehämtaatt morgonen

desituation, därkvinnorna pressades in iGruppen arbetade tidigare så att en
dettalyckadesförändringar. Förvånandeöversköljdes med många yttre nog

och inte isågskvinnor, fortsatte denarbete med många vägennyasom
kom,för alla förändringarinteprostitutionen Men många sommognamer. var

prostitutionentillbaka iefter tidi arbetet och någonklarade inte kraven varav
misslyckande.erfarenhetigen med ett nyttav

takt,i närförändringar fram lugnarebeslut ochdag låter växaI enman
vill kommakvinnordå mångaför det. Detta svårt,kvinnan själv ärär mogen

förändringarocksåambitioner. Nusnabbt och harigång tarstora merman
återfall.tillfälligaaccepterandestegvis och är mot

stödinsatsstöd ochdefinierar vadsocialarbetarna ärfråga hurPå somen
behandlingsarbete. Stödråd ochstöd ligger mellanmedarbetare, attensvarar

eller skjutsa någontill med flyttninghjälpapraktiska sakerkan att ensomvara
ocksådefinieras stöd. Det ärinsatserakuta och kortatill läkare. Mer som

imedsituationen arbetarsocialaproblem i denavgränsade ensom man
elleri längrebehöver inte stå någonsocialarbetareKlient ochstödkontakt.

varandra.kontakt meddjupare

ur 1993-11-13.intervjumed.lm Larsson
Antara 1993-11-18.intervju
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En medarbetare definierar stöd liknande skiljerHan mellansätt.ettannan
viss stödkontakt innebär träffasde och lotsar kvinna tillatt t.ex.som en
socialbyrån. Kvinnan kommer besök ellerpå ringer och diskuterar igenomman
problemet och möjliga lösningar. Det forberedelsefasär fore samtalsbe-en en
handling kan också del uppföljning efter sådan. Det ärmen vara en av en en en

kvinnorrätt har denna avgränsade och ytliga kontaktstor grupp som gruppen
med.

Stödet kan också insatser i traditionellt psykosocialt arbete,typ ettvara en av
socialarbetarna försökernär kvinnan prostitutionen och hitta andraur

alternativ för henne, socialbidrag, arbete eller studier. Gruppen ingent.ex. gör
uppdelning i olika former syften.stöd med olika Stödet för kvinnanattav ges
skall hantera problemnågot bättre och hjälp till Självhjälp.som

Behandling däremot enligtär långvariga insatser, där helagruppen mer
livssituationen bearbetas. Behandlingssamtal innebär socialarbetarna gåratt
djupare i kvinnornas problem och behandlar psykologiska problem liksom
relationsproblem. Dessa samtal har ofta jag-stödjande karaktär. Enligten
statistiken det 20%är de kvinnor haft kontakt medca av som gruppen som
kommer till behandlingssamtal.

Enligt socialarbetare blir samtalskontakten beroende i prosti-en av var
tutionskarriären kvinnan befinner sig socialarbetarnanär kommer in. Hansom

karriärentycker sig faser i Först förälskelsefas allt positivtnär ochtre ärse
spännande. Flickan blir sedd kvinna och uppvaktad. Miljön spännandeärsom
och upphetsande. Hon kan kontrollera sina känslor och inget negativt allsser
med prostitutionslivet. Då det kommaär svårt och erbjuda hjälp. Omatt man

verktyg,skall komma då krävs kanske hot LVU eller andra lagregler.om
Efter månader mäkommer kvinnan fasen,i dåligt honnärett par

horaupplever det står stämplat i på henne och alla vad honatt att vetpannan
sysslar med. Känslorna integår bort längre.tränga Hon känner äckel ochatt
skäms. Hon får svårt börjar kanske använda sprit eller tabletter elleratt sova,
får stark ångest. Kvinnan får ofta störda relationer till och börjar dra sigmän
undan sitt normala nätverk. I denna fas kvinnorna lättast då deär nå, äratt
hjälpsökande och vill sig det hela. De då ofta motiverade tillär samtalsbe-ta ur
handling.

Om intekvinnan får hjälp i denna fas och lyckas bryta sig inträder såut.
småningom likgiltighet,fas hon inte några alternativ tillnären av ser pro-
stitutionslivet och alla känslor förstänger överleva. Hon fortsätterattav av ren

Ur intervju 1993-12-06.medBoSvenneckc
forskningen kring socialt stöd finns utförliga formeranalyser olika stöd ochav av

funktioner.dessolika Vauz 1988.Se ALex.
ur intervjumedBoSvennccke1993-1206.
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försörjaslentrian oförmåga hitta andra sig. Kvinnan haroch sätt attatt nu
kontaktnät inom prostitutionen, hon har svårtutvecklat gör att attett stort som

stamkunder andra bekanta. l denna fas detslita sig loss från väninnor, och är
finns motivation hoskomma in socialarbetare, då det inte någonsvårt att som

i dennabli motiverad läggakvinnan ifrån. Kvinnan kan ändå ävenutgå attatt av
inträffar for eller väninna.fas, traumatiskt henne någonnågotom

stödjandemed i första hand ochHär kan socialarbetarna komma pro-
etableratblemlösande insatser kvinnan vill lägga Livsmönstret såärnär av. pass

förbehandlingsrelation och få kvinnan motiveraddet tid nåatt tar att en
självhjälpsprojek-samtalsbehandling relationsproblem och identitet.kring Inom

fasen, dethar socialarbetaren dock kunnat hjälpa kvinnor i tredje dvsmångatet
finns dem imetoder nåatt grupp.

prostitutions-de fyraVi konstaterar Göteborgsgruppen den endaäratt av
prostitueradevidareutveckl behandlingsarbetet med dei landet atgrupperna som

behandlingssamtal, därkvinnorna. Socialarbetarna arbetar med långa serier av
relationsproblemnätverk ochkvinnornas psykologiska problematik, samt

ligger tyngdpunktenidentitet självbild bearbetas. övriga påoch I grupper
för få kvinnornamed stödjande kontakter och stödinsatseruppsökande arbete att

till andrabehandlingsarbetet överlämnasfrån prostitutionen. Det renodladebort
yrkeskategorier, psykologer och psykoterapeuter.t.ex.

påExempel behandlingsarbete

lärutredningsfas, bådaföljerEfter beslut samtalskontakt när parterett enom
flickans aktuellautifrån kvinnans ellerArbetet läggskänna varandra. upp

aktuellaigenom flickansibland arbetar ibehov. Socialarbetarna, gårpar,som
socialt nätverk.ekonomi ochboende, arbete eller studier,situation, t.ex.

Oftavikt.kamrater rörrelationer till föräldrar, syskon ochHennes är storav
det sig om

blivit oerhörtdjupare plan har... tjejermycket på ettensamma som
då derasinte litatagit beslut i barndomen någon,svikna. harDe attett

anskapositivt. Ofta berättar deinte erbjudittidiga relationer något snart
vi iblivit för. Då detsexuella deövergrepp attutsatta mansomom

upplevelsetjejen, hennes ärsignalerar är etattatt tror ensann.man
upplevelse,flickansi inledande stödkontaktvi punkt accepteraatten

allvarwOch detberätta.och höra vad hon harstå att att taatt ut
oftasinai kontakt medflickan skall kommasamtalskontaktenMålet med är att

svekochSorgearbeteoch igång försenat över övergreppavstängda känslor ett
oftahandlar detSkuld- skamkänslorblivit för. ochhon utsatt om.som

Ur 1993-11-23.Helenasomintervjumed
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Flickorna har ofta läst övergrepp och intellektuellt det inte derasärvet attom
fel. Men känslomässigt känner de ändå skuld och behöver bearbeta detta.

En socialarbetare beskriver typiskt behandlingsärende med flicka.ett en ung
Han det inte terapipoängterar är bedriver däremot skapasatt som man men en
terapeutisk situation, detgör möjligt arbeta med de relationsproblemattsom

de flesta flickornakvinnorna har. Flickan 18 år de såg hennenärsom av var
vid Rosenlund och plockade henne. De tvingadenästan henne tillnere upp

lokalen valdeför samtal. Hon ha kontakt med och komma tillatt gruppen
samtal gång vecka, socialbyrån.hellre än anmälan tillen per en

Flickan hade övergreppssituation bakom sig, vilket mycket vanligt.är Honen
hade blivit för sexuella övergrepp honnär 4-5 år gammalutsatt var men
förträngt händelsen och hade inga minnen den. l tonåren hon mycketav var
olycklig och gjorde flera misslyckade självmordsförsök. l7-l8-årsåldernI kom
minnena tillbaka och hon sökte döva dem destruktivt och utåtagerandegenom
beteende. Hon kan helt allastänga känslor vid sexuella upplevelser, vilketav
torde försvarsmekanism barndomen.utvecklats tidigt i Mångavara en som av
kvinnorna mycketär kontrollerade och visar inga känslor alls, då denna
avstängningsmekanism återverkar på hela känslolivet.

socialarbetareTvå från träffade flickan under tid.två års I börjangruppen var
hon helt kontrollerad. De kunde henne ganska hårt honprovocera men
reagerade inte. Syftet med samtalen henne släppa kontrollen ochatt attvar
få fram hennes känslor. Efter halvår lyckades dem henneettca en av provocera
i samtal så hon ilsknade till fickoch riktigt vredesutbrott. Därefter harett att ett
den känslan efter den andra kommit fram. Hon har kunnat ochgråtaena t.ex.
beskriva sina upplevelser. Man har under samtalen arbetat med hennes

tillrelationer modern, mycket dåliga, och till syskonen. dag harl honsom var
återknutit kontakten med dem.

Flickan vuxenutbildninggår på och försöker igen vad hon missade undertanu
Hontonåren. studiebegåvad och har fått godaär resultat. Hon har helt lämnat

könshandeln och har social situation i dag. Hon tjejär öppenen annan nu en
har till färdigbehand-sina känslor. Man henne inära det närmastesom anser

lad håller uppföljande kontakt. Vissa relationsproblem finns kvarmen en men
får i terapidetta hon arbeta vidare med hon blir motiverad fornågra år, närom

det.
flickanNär sedan intervjuas beskriver hon hur hon hamnade i prostitutionen.

Hon beskriver också samtalen med socialarbetarna och vändpunkten honnär
blev arg:

Uppgifter intervju 1993-12-06.medBoSvenneckeur
Den tvivlar på uppgiñen bör läsa Herbjörg Wassmosromansvil Tora, därsom om

erfarenheterbeskrivs mycketintringandemotsvarande på sitt.ett
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troddedechockade för attblevoch de nästanväldigtjagMen då blev arg
väl gråtabörjadesuccessivt. JagväldetgickSedanavtrubbad.heltjag var känslornahurbeskrivergånoch skrattagångernågra annanensenare slut. Fasttillpå sättväl kompisarblevOch visuccessivt. etttillbakakom

träffaroligtdettycker är attfritiden. Attpå attumgåsinte manman någraharOchdomstödväldigtkännervarandra. Jag utav manomett
veckanförraiSomlitet dåpushatill ochhjälpakan deproblem så nu

Och dethjälpförening.allmänsånmig påförekonomisk hjälpdesökte en
Förstöd då.då. Deti själv ärinte kan ettgrejersådana taär som man

trångmål.ekonomisktväldigtjag isitterjust ettnu
behandling kanochstödmellangränslinjenframgårberättelseflickansAv att

bradetblevmed tvånginleddes ettkontaktendiffus. Trotsmycket attvara
ochkänslorhennesbearbetningenEftersamtalen.underarbetsklimat av

socialarbetarnamedkontakteni daghonuppleverolikatillrelationer personer
för hennesförutsättningsäkertsamtalenbearbetandestöd. De envarettsom

stöd.upplevelse av
behandlingssamtal.medarbetssättetbeskriversocialarbetareEn annan

ochsexuella övergrepptalatillåtetdet ärsignalerar attSocialarbetarna att om
kanbesöket. Deandraellervid förstaredanoftadetta,berättarkvinnorna om

inneslutit. Detochde lagratkänslordeallakontakt medfåsedan uppsom
sig bakomförsöker brytaochpersonalenocksåhänder att provocerar

flickornasläpperallmänhetkunskaper. lvissafordraravstängningen. Detta
Försvarsmekanis-ganska näraoch finnsvälbearbetat ytan.det ärframbara som

kandistansochavstängningväldigEnskyddande. vara enalltidfungerarmerna
i undan-bereddinteflickan är att taännupersonalen,tillvarningslampa att

upplevelser.trängda
Fadernochfartill båderelationernaifinns kvar mor.tidigare övergreppenDe

synd ochoftakvinnantyckerhonomsigförgripit omharofta denär mensom
svikit ochdenupplevsModernmed. somkontaktviss somhakan somen
undvikeroftaflickorna att tahenneDetoch hatar.föraktarkvinnan som

hat,känslormedarbetaochfår de berättasamtalen avGenommed.kontakt
sina mödrarmedkontaktkansmåningomde såså taochbesvikelse attsorg

igen, dvs.släktochfamiljmedkontaktfånödvändigt föroftaDetta är attigen.
nätverksarbete.påbörja ett

medarbetasamtalen måsteiockså hurbeskriverSocialarbetaren man
desjälvuppfattning. ärflickornatyckerOfta attochsjälvbildflickornas

medde bärsjälvhat,ochsjälvföraktäckel,fysisktkänner somDeäckliga. ett
skitSkit skalllivsposition.dennaförstärkerbekräftar ochProstitutionensig.

37Ur 1993-11-23.namnfingeratintervjumedEva
Ur 1993-11-23.HelenaSonerintervjumed
Anfönd 1993-11-23.intervju



ha flicka skrev på lapp. Hon menade hon inte värd någotattsom en en var
bättre liv.

Socialarbetarna därförmåste bygga det positiva hos flickorna framoch taupp
deras allapå Det gäller intesätt. bara problem detatt prataresurser om om
skall ske förändringar. Socialarbetarennågra frågar dem därför framtids-om
funderingar och vad de skulle vilja Ofta har degöra. ganska realistiska
önskningar och ansenliga begåvning och kreativitet. Deresurser, yngre
flickorna kommer snabbare till förändringar under samtalen medan de äldre ofta

det demtycker kört för och harär svårt till sig förändringar.att att ta
Vi beskrivithar sarntalsbehandlingen i Göteborg ingående,så dåpass

motsvarande form målinriktade och kontinuerliga behandlingssamtal inteav
verkar finnas inom de övriga prostitutionsgrupperna. Dessa tillämpar modellen
där stöd- och behandlingsarbetet och de behandlandeär sammanvävtmer

därför svåra urskilja.momenten att

Informations- påverkansarbeteoch

Göteborgsgruppen har under sin 13-åriga existens lagt ned mycket tid på
informations- och påverkansarbete, vilket har gjort känd i staden ochgruppen
bland vårdarbetare generellt. Ca tredjedel arbetstiden har kontinuerligten av

denna huvuduppgift.ägnats
Vi kan i början hade delvis andra målgrupper för sitt in-attse gruppen

formations- och påverkansarbete har i dag. början försökteän Iman gruppen
framför allt informera politiker förvaltningscheferoch och dem aktuellge

prostitutionen.kunskap På det hoppades personalen få fram radikalasättetom
beslut prostitutionen i staden och samarbete i prostitutionsbekämpningen.mot ett
När startade sitt arbete fanns det också politiskt stöd från vissa politikergruppen

kommunfullmäktige.i
Samarbetet med polis och åklagare kring prostitutionsbekämpning vållade stora

i börjanproblem verksamhet. Ledningen inom polisen betraktadeav gruppens
gatuprostitutionen i huvudsak social fråga och ställde sig ganskasom en

samarbete.kallsinnig till Successivt har omsvängning skett inomnärmare en
ledningens inställning.poliskåren trots

målgrupp för informationviktig och påverkan massmedia,En är varsannan
filmer mycket i vanligaartiklar och har starkt genomslag med-reportage,

medvetande. Gruppen trodde i början massmedia kunde bliborgares att ett
information till prostitutionenverktyg allmänheten och intogför generösom en

medverkan i radio gjordeattityd intervjuer, Detta arbetetill m.m. gruppens

Uppgift OlaussontelefoninlervjuElisabethfrån
1994-04-12.
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socialtjänstens80-taleti mittenprostitutionsgruppenochvida känt en avavvar
Göteborg.profiler iomskrivnamest

ochmassmediadeltagandemedrestriktivblivitpersonalenSenare har mer
haftlängeMassmedia hari radio.och sändsskrivs ettvadkontrollerar som

ibland harseriösa ochinte alltidmenjournalisterna ärprostitutionenförintresse
skriverierMassmediasinformation.till änandra motivfunnitsdet reportagen

aids-skräckensundervilket skeddekvinnornabrännmärkakan också gatan,
massmedi-väljer sinaselektiv ochtid. avsevärtProstitutionsgruppen är mernu

akontakter.
inom denhälsoarbetaresocial- ochmålgruppviktig ärtredjeEn egna

arbetsförmedling,myndigheter,närliggandeandraoch inomförvaltningen t.ex.
viktigInformationenkriminalvård. ärskolor ochsjukhus,bostadsförmedling,
ocksåkvinnornakringresursmobiliseringocheffektivt samarbeteförbade men

kanprostitutionen. Dessutomin irekryteringsvägarnauppmärksammaför att
social- ochbefolkningentillvidare despridasinformationen somavgrupper

exempelvis ungdomar.medkontakt,harhälsoarbetarna
blikundeellerredanförståsviktig målgrupp ärfjärdeEn vargrupper som

genomfördeSåledesförsäljare eller kunder.könshandelniaktiva deltagare som
kvinnornariktade tillinformationskampanjer80-talet fleramittenvid avgruppen

tillinformationskampanjer män,flerahade ocksåkunderna. Mantilloch som
i könshandeln.kunderkunde bli

Göteborgs kommunenbart tillinformationeninte utanPersonalen begränsar
prioriterarrandkommunerna. Deniseminarieroch ävenkonferenserdeltar i

mycketocksåGruppenmänniskovårdande yrken.till emotutbildningar tarolika
grundskolansgymnasier ochfrånungdomarochstudiebesök avgrupper

informationheltid medarbetakunnaskulleInomhögstadium. menmangruppen
huvuduppgifter.övrigatid tillskallförbegränsasarbete måstedetta att man

förändring.informationen kanutformningengällerdetOckså när enseav
kultursatsningar, användedvs.mycket medarbetadeTidigare mangruppen

ianordnadePersonaleninformationen.metoder förkonstnärligaolikasig av
diskuteradeutställningar ochochfilmveckormedkulturarbetaresamarbete

nåddegjordeDettamed dettateaterpjäserefter attprostitutionen tema. man
kreativskapadeochsamhällsklasserallamänniskor enstörre urgrupper av

ovanlig.arbetetsociala ärkring detatmosfär som
huvuddelenÄven kulturaftnarochutställningariblandanordnasi dag avmen

ochföredragsmåskrifter,traditionell formiinformationen sker genommer
inomkunskapsproduktion skettdag densig ilutarGruppenseminarier. mot som

förmuntlig formellerskriftligidessa kunskaperförmedlarochspecialprojekten
prostitutionen.tillattityderförändraochinformeraatt om

prostitutions-Kunskapenbedöma.effekt svårärInformationsinsatsernas att om
vissasäkert ökat hosharsituationkvinnornasproblematiken och pro-om

information.medungdomarmångahar också nåttGruppenfessionella grupper.
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Samtidigt finns faktorer i samhällsmiljön, motverkar arbete,som t.ex.gruppens
spridningen pornografi från EU-länderna och medier.av genom nya

Informationsarbetet har gjort social- och ungdomsarbetare uppmärksamma
ungdomar i riskzonen. Därtill har de många aktiva informationsinsatserna lett
till samarbete med myndigheter och godett gott resursmobilisering och stöd för
de prostituerade kvinnorna.

Kunskap påverkanoch aktioner sexklubbarna i Göteborgmot-
Alltsedan har prostitutionsgruppen kartlagt och följtstarten den verksamhet som
bedrivits på sexklubbarna i Göteborg. Gruppen har informerat och försöktom
påtala för ansvariga politiker vilka risker för kvinnors hälsa klubbarnaunga som

Personalenutgör. har författat rad skrivelser till statsråden vid olikaen
departement angående förhållandena klubbarna,på den hälsovådligat.ex.
arbetsmiljön, arbetets destruktiva karaktär och kvinnornas rättslösa ställning.
Prostitutionsgruppen har regelbundet försökt intressera kommunala och lokala
myndigheter för förhållandena, polisen, brandkåren, yrkesinspektionen,t.ex.
miljö- och hälsovårdsförvaltningen och stadskansliet. Gruppen har siganvänt
både skrivelser och muntliga uppvaktningar till politiker och tjänstemän.av

Vi kan periodertvå i arbetet. Dels perioden 1982-1990 då personalen avlätse
mängd skrivelser och gjorde uppvaktningar hade framgångar ien men

arbetet. Dels den perioden 1991-1994, då fått till ståndsenare ettgruppen
samarbete med polisen och vissanått resultat.

Göteborg hade 1970-taletpå 15-tal sexklubbar. När kravet polistillståndpåett
för få anordna offentligt pornografisk föreställningatt infördes 1973 reducerades
klubbarnas antal. Under hela 80-talet har det funnits 3-4 klubbar i Göteborg,
med striptease, sexshower och privat posering. Under 90-talet har klubbarnas
antal ökat, tidvis har 6-7 klubbar drivit verksamhet. Enligt prostitutions-

beräkningar har 100-150 flickor år varit verksamma vidgruppens per
klubbarna. Det i allmänhet flickorär i åldern 18-23 Gruppenår. harunga
samlat kunskap regelbundna besök på klubbarna och samtal medgenom genom

60 kvinnor, tidigare arbetat klubbarnapå och därefter sig tillväntca som
hjälp.prostitutionsgruppen för att

De börjar flickor på sexklubbarna kommer ofta från trassligsom som go-go en
bakgrund. De har vanligen dåliga skolresultat med anpassad studiegång, som

svårigheter på arbetsmarknaden. Många har erfarenheter sexuellastorager av
incestuösaeller familjeförhållanden,övergrepp i varje fall brist ipå normer

familjen dem disponibla förgör utnyttjande. På sexklubben lär de sigsom
marknadsföra sin kropp via sexshower och striptease för kunder tillvärvaatt
privat Vanligenposering. flickan inte anställd vid klubbenär hyr plats påutan

Uppgifter frånintervjumedBoSvennecke1994-08-18.
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pri-frånuteslutandekommerinkomstermarknadsföra sig. Hennesför attscenen
betalarföretagare,poseringar. sig privataanmälerMycket flickorvata som
utanförflickanställspraktiserade uthyrningssystemetdet0.dyl. Genomskatt
tillbundethela försäkringssystemet, ärarbetsrättsliga avtal ochalla ensom

anställning.
blir honför klubben.attraktionförbrukadtidefter kort ärflickanNär som

prostitutionsformer.eller i andragatuprostitutionenofta ioch hamnararbetslös
knutitochhallickrelation medinlettblivit drogberoende,då oftaharHon enen

skadorpsykiskakommerprostitutionsmiljön. Till dettaband medandra sociala
skerposeringoch privatVid sexshowerarbetet medför.sexklubbenpåsom

innebärfrån kundernaberöringibland ettoptisk granskning även somen
sigskyddarför kvinnan. Honintegritetskränkningkraftigochutlämnande en

avstängningbortträngning ochförsvarsmekanismerradfrån detta somengenom
med oförmågautbildaspersonlighetsstruktursikt kan kluvenkänslor. På enav

sexklubbarnarelationer. arbetet påSocialarbetarnaoch intimatill närhet ser
prostitutions-iininkörsportför flickorna ochskadligtytterst ensomsom

kulturen.
verksamhetkartläggning sexklubbarnasomfattande1992 företogsVåren aven

vidklubbarnafungerandebesökte deCityenhetenPersonal fråni Göteborg. sex
vanligauppträddePersonalenverksamheten.och observeradetillfällen somtre

kartläggningen kanfrånflickorna. Ikontakt medochkunder rapporten mantog
18-45i åldernDevid varjekvinnor uppträdde5-10mellanläsa varatt pass.

10- 15 minuteruppträdde iVarje kvinnautländsk härkomst.flera hadeochår en
sarnlagsliknande rörelserkläder, gjordesig alladär honsexshow,lång tog av

och beröring.kontaktförblandredskap och gick naken gästernaolikamed runt
till köpgästernatyckteshuvudsakliga funktionSexshowernas uppmuntraattvara

besöktaklubbarnaVardagkvällarposering. sparsamtprivat menvarav
varieradestandardKlubbarnasi lokalen.till 50helgkvällar gästeruppvar

undermåligaochsmutsigamycketnöjeslokaler tillfrån normalaavsevärt,
lokaler.

överlämnadeskartläggningsrapportsammanställdes iObservationerna somen
myndigheter. Iberördaandraledningpolisensi kommunen,till politiker samt

förmyndigheter stängaberördauppmanadesskrivelse attmedföljande ageraen
omfattandeutredning meddäreftergenomfördePolisenklubbarna. egenen

för brottklubbägarefyraåtal1993 väcktesklubbarna. Höstenspaning mot
föreställning. Efter rättegångpornografiskoffentligförbud förlagenmot om

offentliganordnandeförtill dagsböterdömda1994 blevvintern ägare avtre

dlfjänslerrm i prisfrånposeringvarierarvid privat
1992.enlig kanläggningsrapporlen,300-3000kr

En svårigheterhadefungerat namn attMaijabeskrivs storadettaexempelpå somav
84-96.1994,ZweigbergkHC ochBodströmtill sittbam.Seknyta s.vonan
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pornografisk föreställning. Samtliga har överklagat domarna och ärendet ligger
i rättegång.hovrätten förnu ny

Kartläggningen sexklubbarna visar på behovet utveckla arbetsmeto-attav nya
der i det uppsökande arbetet den dolda prostitutionen. Det behövsmot ett
samarbete polismellan och socialarbetare, skall åstadkommaom man
förändringar och aktivt kunna påverka könshandeln. Exemplet visar hur
porrindustrin och prostitutionen är nära sammanvävda och måste angripas i
samlade aktioner från flera myndigheter för skall erhålla resultat.att man
Prostitutionsgruppens arbeteenträgna sexklubbarna i Göteborg braärmot ett
exempel hur kunskappå förenasmåste med aktiv påverkan för framgångsriktett
samhälleligt förändringsarbete.

4.4 Arbete i proj
Projekten har haft litet olika karaktär; två projekt undersökandeär rentav
karaktär för kunskap den dolda prostitutionen respektiveatt mer om
männenskundernas situation och bakgrundsmotiv. De övriga två projekten har

kunskapsproduktion haft syfteäven stöd-utveckla och be-utom attsom
kvinnorna.handlingsarbetet med de prostituerade

1989-1993Under perioden har det funnits följande fyra projekt:

1 Unga flickor i riskzonen
2 Hiv-informationsgruppensjälvhjälpsprojektet
3 Mansprojektet

Arenaprojektet4

flickor i riskzonenUnga

Prostitutionsgruppen ansökte 1988 anslag hiv-aidsmedel arbetaextra attom ur
förebyggandemed metoder i förhållande till flickor i riskzonen förunga

prostitution. Personalen ville få kunskap bakgrundsfaktorer hos demer om
kvinnor fanns i riskzonen och deras situation skulle kunnatsom om upp-
märksammas Gruppen beviljadestidigare. medel motsvarande extraen
socialsekreterartjänst och projektet startade 1989.

Under 1989 utarbetades bakgrundsfaktorer till flickorsrapporten om unga
prostitutionen Socialarbetarnainträde i startade också omfattande infor-

Uppgiñer i intervju1994-08-18.frånBoSvennecke
Ur prostitutionsgruppensverksamhetsberättelseför 1993.
Se 1993.SorterH ochSvenneckeB
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ochsocialarbetarepersonal, lärare,till ungdomar ochmationsinsatser t.ex.
iskoloranordnadei Göteborg. De påstadsdelen Bergsjön mötenfältarbetare i

fortsatteverksamhetföreläsningar. Dennai seminarier ochområdet, deltog gav
Emilia-proj ektettillstudiebesökdelar kommunen1990 med andraunder samtav

i Malmö.
fördjupadungdomar fickdiskussioner med personal ochUnder alla gruppen

haft75%,i prostitutionen,andel kvinnornavisshet att stor caavom en
bearbeta detta.inte fåtti barndomensexuellaerfarenhet övergrepp menav

val destruktiv livsformtroligen bidragit till deraserfarenhet harDenna av en
prostitution.som

behandlingsfunktion fördärför söka medel för skapaGruppen började att en
medel tillansöktesexuella Deerfarenhetflickor med övergrepp. extraomav

och fickde begärthälften denbehandlingsenhet erhöll endast av summamenen
informations-omfattandeanvändes tillverksamheten. Medlenplanera om

skriva versiontilli kommunenverksamhet rapporten.samt attrunt aven nyom
arbetetuppsökandeintensifierat deti projektet har ocksåMedarbetarna

flickor ochsnabbt kontakt medmed polisen förtillsammans attgatan unga
har ocksåProstitutionsgruppenfotfäste i prostitutionen,förhindra de fåratt

sexuellaflickans erfarenhetsamtalsbehandling, därmodell förutvecklat aven
liksom henneserfarenheter bearbetaskring dessaoch känslorövergrepp

4.3.avsnittviktiga seandrarelationer till föräldrar och personer

Hiv-informationsgruppensjälvhjälpsprojektet

Smittskyddsläkaren ochdiskussioner med1990 efterstartades ijanuariProjektet
informerafrån börjanUSA. Syftetfrån ochförebilder Norgeefter att omvar
prostitutions-hjälp kvinnor medprostitutionsmiljön, medihiv-frågor egenav

hälsopolitisk målsättning;bredarbeta utifrånPersonalen villeerfarenhet. en
syfte utvecklats;andraSuccessivt harvälbefinnande.till hälsa ochallas rätt ett

måletdär ärbland kvinnorna,självhjälpsverksamhetutveckla att genomatt en
iEn medarbetareprostitutionen,sighandstudier påarbete och ta uregen

Hiv-informationsgruppenförgruppledarefungeratprostitutionsgruppen har som
existens.hela projektetsunder

198990 och femårsskiftet bestodirekryteradesDen första avgruppen
prostitutionsmiljön. Tillfrånvarandra informelltkändealla storsompersoner,

prostitutionerfarenhethade långSamtligavarandra.de rekryteratdel hade av
sammansättning Detallsidig pådetövrigtför envargruppen.var enmen

utbildning.inflytande sinfick överkreativresursrik och ett stortsomgrupp
Miljö- ochsjuksköterska fråninformationifick utbildningGruppen av en

ochskulle deltagarna gåmånaderEfterHälsoskyddsförvaltningen. uttre
misstänksamhetmotstånd ochInitialt desina kamrater på mötteinformera gatan.
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prostitutionsgruppens förlängda Efter hand blev kvinnornasom påarm. gatan
intresserade och började diskutera informatörerna.medmer

Periodvis hade deltagarna svårt till undervisning timmar17att veckaper
och därefter i prostitutionsmiljön igen. Några hadeut inte heller lämnat
prostitutionen vid denna tid. Det blev marginalsituation med tvära kasten
mellan två världar. Deltagarna började fundera sinaöver erfarenheter ochegna
också prostitutionsmiljön iatt ljus. Gruppledaren ladese ett därförnytt in
uppföljningssamtal, individuellt och i kring deras personliga erfarenheter.grupp

Den planerade utbildningstiden fem månader visade sig för kort och genom
Länsarbetsnämnden ordnades beredskapsarbete för ytterligare fem månader för

och Genom utbildningen hade igångvar utvecklingsprocessen. hossattman en
deltagarna behövde Detstödjas. blev år trygghet och förmänskligan-som ett av
de enligt gruppledaren.

Informationsgruppen även sig andra arbetsuppgifter,tog beskrivat.ex. att
sina prostitutionserfarenheter artiklar i dagspressen och tillsammansgenom att
med personal organisera och genomföra den 8:e nordiska prostitutionskon-
ferensen. Det sistnämnda och uppgift,stor mycketvar en ovan som gruppen var
stolt över. De upptäckte då de hade utbildningsbrister olikaatt slag och fleraav
har därför fortsatt på andra utbildningar efter det första projektåret. Gruppen
har hållit och stött varandra och har också haft regelbundnasamman uppfölj-
ningssamtal med gruppledaren i år. De har fungeratäven faddrartre försom
kommande grupper.

Gruppledaren har varit tolerant återfall i prostitutionen och räknatmot med en
frigörelsetid.lång Successivt har deltagarna känt mindre behov gåatt utav

på eftersom de fått fast försörjninggatan och distans till prostitutionslivet.
Uppehållet torde ha påverkat de psykologiska avstängningsmekanismerna och
gjort dem känsliga för upplevelser i prostitutionsmiljön. Som informatörermer

desåg den med ögon. Projektdeltagarna fick efter hand hög blandnya status
kvinnorna på och blev malligalitetnästangatan sinöver ställning. Deras
självförtroende växte. Det blev också attraktivt med i projektet,att vara
rekryteringen andra och tredje gick smidigt via informellaav gruppen
kontaktvägar.

Från 1992 tredje gruppen har utbildningsmomenten blivit centrala i
verksamheten. Alla deltagare grundvux-utbildninggenomgår vid sidannu om
utbildningen i hiv-information. Projektet har lärare från Komvuxengagerat en

under fyra studietillfällen vecka undervisar i svenska, matematik ochsom per
samhällskunskap. Efter första utbildningsåret har individuell lösning för deten

ur gruppintervju19940447.
Enligt intervju UngerfáltmedSonja 1993-12-07.
Uppgifter i gruppintervju1994-04-17.
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Varjerehabiliteringsåret för varje deltagare.skräddarsyttstredjeochandra
frigörelsetid år.ungefärligförefaller behövadeltagare treen

anknytningsfas tillfaser under tiden;sighar tycktGruppledaren tre ense
övriga deltagare,ochtill gruppledarenrelationer utbildasprojektet, när ennya

känsligaochprojektverksamhetenberoendemycketberoendefas, denär är av
erfarenheter ochandrafrigörelsefas,stöd, och närför andras personeren

Även periodvisändåfasen deltagarnaden sistaviktigare. under ärgradvis blir
i projektet.från övriga deltagareavlastning och stödberoende av

utbildning.sinfjärde199394 denvintern genomgårUnder gruppen
informelladenProblem medstabiliserats.harUtbildningskaraktären nu
för dennafinnastycksdykt Det gränserhar dockrekryteringsvägen upp.

vissaoch troligen måstenätverkenvia informelladerekryteringsväg gatan
förändringar göras.

Paoloutifrånprojektet, har arbetateldsjäl ivaritGruppledaren, ensom
medvetandegör-metoder förhanspedagogik och harfrigörande använtFreires

ochpsykologiskainförlivat andraTill detta har honemancipation.ande och
arbetsmetodersjälvhjälp. Projektetsförändring ochteoriersociologiska om

mycketochSjälvhjälp äroch igångsattsocialt grupparbetemittemellanligger
arbete. projektethar dokumenteratGruppledarenför socialt ävenintressanta

i rapporter.
verksamhet iHiv-informationsgruppens1990-1992 lågperiodenUnder en
Denorganisato-prostitutionsgruppen.anknytning tillgeografisklokal utanegen

komplikation förinneburitändocktill haranknytningenriska engruppen
finnsdemBlandkamrater påinformation tillvidprojektdeltagarna gatan.
I dagprostitutionsgruppen.attityder tillfientligaoch iblandambivalentamycket

prostitutions-tillKnytningenlokaler.till Cityenhetensförflyttatsprojektethar
Även med-andrakretschefen.arbetsledning frånökathar genomgruppen

deltar gruppsamtalen.iprostitutionsgruppenarbetare från
komplikationfortfarandeprostitutionsgmppentill utgörRelationerna en
utvecklas på.självständigbehöversjälvhjälpsverksamheteftersom attarenaen

måstedynamikinneboendeharverksamhetsådan ävenEn mansomen egen
stabiliteterbjudaför. prostitutionsgruppenSamtidigt kanlyhörd resurser,vara

krisperioder,ochvid de stagnations-självhjälpsprojektetkunskapsinflöde tilloch
beroendeekonomisktHiv-informationsprojektet ärinträffar.regelbundetsom

möjligheterfinns ingastatliga Detfleraochfrån kommunenanslag organ.av
anslag.offentligamedvidareprojektet ändriva annatatt

soAngående 215-219.1992,HögsbroKsjilvhjälpigñngsattmetoden l.ex. s.se
Uppgifter maj1994.ochochBergeni Mossföredrag H Lorentzaeni marsav
Enligt i6-7 miljonerfyrairsperiod fitunderharuppgiñ från gruppledaren enman

till lirare,inkluderas lönal dettastatligaolikafrån kommunenochanslag organ.
studietiden.till deltagarnaunderulbiIdningsbidraglöngruppledarensamt
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Hittills har 17 deltagit i de genomförda hiv-informations-trepersoner
Ytterligare sju underär utbildning. Projektet hargrupperna. nåttpersoner

tämligen goda resultat. En deltagare har återfallit i prostitution och haren annan
avlidit. Resterande 15 befinner sig i olika stadier rehabilitering ochpersoner av
frigörelse. de förstaAv har allanästan lämnat prostitutionen ochgrupperna
håller etablerapå sig arbetsmarknaden.att

Hiv-informationsgruppen torde inflytandeäven utöva kvinnorna påett gatan
och deras kunder. Dels har det blivit känd modell för förändring för denen
kvinna vill lämna prostitutionen, dels hiv-aids-information och skersom ges

Årligenlzondomutdelning via projektet. delas 20 000 kondomer i Rosenlund-ut
sområdet. Många prostituerade sedan informationen vidare till väninnor-ger
kollegor i verksamheten och till sina kunder.

Hiv-informationsgruppen och självhjälpsprojektet är mycket intressant då det
innebär annorlunda metod arbeta med prostituerade kvinnor i Sverige.atten
Förebilder från utlandet finns inom Sverige projektetutgör modell ochmen en
inspirationskälla för efterfoljd. Inom projektet sker viktig kunskapsproduk-en
tion hur vägen prostitutionen och vilkaut och hinderom utur ser resurser som
finns för den. Speciellt möjligheterna till solidariskt stöd, självhjälp och
självorganisering arbetet intressant utvecklingspotential.ger en

Mansprojektet

Vid 1981 hade prostitutionsgruppen endast mycketstarten ytlig kunskap om
i könshandeln.männen Mycket forskning liksom sociala insatser har riktats mot

kvinnorna i prostitutionen medan har varitmännen dolda. Vid mitten 80-av
talet kom dock studier,två där männenkunderna i könshandeln hade under-
sökts. denAv svenska studien framgick bl.a. könsköparna består tvåatt av
kategorierzlillfälleskäpare bara köper eller några gånger ochsom sex en
vaneköpare köper regelbundet. De vanligaste motiven för könsköp ochsom sex
uppgifter kundernas sociala studien.situation ingick också i I norskom en
studie baserad djupintervjuerpå med könsköpare, beskrivs även motivmännens

situation.och sociala
Så småningom ñck prostitutionsgruppens medlemmar via de prostituerade

kvinnorna mycket kunskap männen, motsade del schabloner.om som en
Gruppen anordnade också speciella informationskampanjer riktade sig tillsom
olika Socialarbetarna fickmän. diskussioner med män pågrupper av genom

hel del kunskap attityder till könsköp och sexuellagatan en om vanor.

se Linders 1984.MånssonS-Aoch A
Undersökning Prieur och Taksdal, redovisasi Höigárd, FinsmdC och L 1990,av som s.
133-156.
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1989ansöktehiv-aidsmedeltillgåfarmsNär omatt gruppengenomresurser
socialabakgrund, motiv,könsköparnaskringutforskningföranslag göraatt en

Syftetprostitutionskontakter.inklusivebeteendensexuella attsituation och var
erhöllProstitutionsgruppenprostitutionen.ifördjupad kunskapfå männenomen

utforskning.försocialsekreterartjänst dennamotsvarandemedel extraen
forskningsrapportavslutats med1990 och har justpåbörjadesProjektet en

1994.
ifåblidet kunde svarttrodde personalenpåbörjadesprojektetNär att tagatt

djupintervjuer. Menomfattandeställa såvilliga påkönsköpare, att uppsom var
kontaktficki dagspressenfel. Genomvisade sigdetta gruppenen annonsvara

sexualliv,sittbehovvisade sig hamed kunderna. Många män att prata somom
intervjuadesflestadiskuterade med någon. Deintede varsomarmars

massageinstitut ellerpåregelbundet köpte påvaneköpare, gatan,sexsom
iintervjuadesmed 40 kunder,fick kontaktsexklubbar. Gruppen somca

ocksåingickdatainsarnlingenflera tillfällen. ldjupintervjuer vidomfattande
kategorier.olikamedintervjuer och samtal mänkortare av

har bearbetatsintervjumaterialomfattandefram mycketGruppen fick ett som
efter antalDärefter haroch analyserats i flera männen ettgrupperatssteg.

skiljer sig myckettydliga kategorierfemhar fått framvariabler och somman
fastamedhögkonsumenteravbetecknaskantydligt Tvååt. ensex;somgrupper

harfasta relationer. Dessa mänpartnersambo ochtill stortrelationer utanenen
formerolikaoch konsumerarändå prostitueradebesökersexuellt nätverk men
visavigränsersexualdebut och har svårt sättahaft tidigharMånga attensex.av

sexualitet.tilloch ömhetkänslor närhetomtolkar ocksåDe avsex.
äktenskapetsexualliv ivanliga giftautgjordesEn män, varsavgruppannan

praktiskt sättsina sexuella behovlösertagit slut och atthar ett genomsom
i äktenskapet.relationsproblemkönsköp kanBakom derasköpa man anasex.

har svårtoch osäkrafinns också två man, attdetMen somensammagrupper av
med kvinnor.kontakteroch knytakönsmarknadenvanligasig fram denpåta

deltill kvinnor. Enrelationeremotionellamedoch har svårtDe är omogna
andraprostituerade,tilldå inteförhållande och gårperiodvis fastetablerar ett
dåligthafthar oftaprostitutionskontakter. Dessa mänkontinuerligt enbart etthar

självförtroendedåligt män.harsin far ochtillförhållande somegen
bestårmycket heterogenkönsköparnaStudien visar således grupp somsom en

sig för delvisade mänProstitutionskontakternakategorier.flera olika varaenav
efter. För andramycketlängtadedefasta relationer,ersättning för varsomen
och intimitet. Föremotionell närhetundvikandelivsstil meddet avmera en

jskuosmanen, 1994.SandellochLarsson,Pettersson
Uppgifter 1993-11-18..lanLarsson1993-11-15 medochintervjuermedJariKuosrmneni
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återigen framkomandra relationsproblem till kvinnor och sviktande själv-
förtroende.

Undersökningen genomfördes enbart för fördjupad kunskapatt om
könsköparna, vilket har nåtts. Men den har väckt tanken hos ävenattgruppen
kunderna kan ha behov stöd- och behandlingsinsatser. Många männenav av
oroade sig för onormala och hade behov diskuteraatt sinvara stort attav
sexuella situation med någon. En mansjour eller mansmottagning. inomt.ex.en
RFSU for möjlighet tillmännen samtalskontakt behövsatt uppenbarligen.ge

Arena proj ektet

I anslutning till Mansprojektet genomfördes kartläggning den doldaen av
Göteborg.prostitutionen i Syftet kunskap omfattningenattvar om av

inomhusprostitutionen och vilka kvinnor verksamma i den. Gruppensom var
ville också fannsdet risk för smittspridning hivaidsveta dessaom av genom
prostitutionsformer. Kartläggningen skulle ligga till grund för diskussioner och
planering insatsereventuella den dolda prostitutionen.motav

l Arenaprojektet har omfattande datainsamling genomförts från flera olikaen
källor. Dels har personalen gjort korta telefonintervjuer med kunder efter

i dagspressen, dels har överskottsmaterial från Mansprojektet använts,annons
där givitmännen riklig information vilka prostitutionsformer de brukarom
använda sig Gruppen har talat medäven kvinnor arbetat i dessaav. som
prostitutionsformer, gjort observationer vid besök på hotell,samt egna

och sexklubbar. Socialarbetarna har också intervjuatrestauranger andra yrkes-
företrädare, kommer i kontakt med dold prostitution sitt arbete,som genom

taxichaufförer och kypare. Kartläggningen har genomförtst.ex. av en
projektanställd medarbetare från datainsamling till och med rapportskrivning.
Han har dock haft hjälp de medarbetare involverade i Mansprojek-av som var
tet.

Resultaten visar den dolda prostitutionen omfattande och ungefärär dubbeltatt
så gatuprostitutionen, räknar i antalet verksamma kvinnorstor som om man per
dygn. I gatuprostitutionen förekommer 25-30 kvinnor kväll i genomsnitt ochper

300 kvinnor år. På massageinstitut och solarier arbetar uppskattningsvisca per
20-25 kvinnor dag och på sexklubbarna 30-40 kvinnor dygn. På hotellper per
och 10-15 kvinnor verksamma varje kväll.är Hur många ärrestauranger som
aktiva i prostitutionsformerandra svårt beräkna. Som siffrornaär äratt anger
60-85 kvinnor dygn verksamma i den dolda prostitutionen i Göteborg. An-per
talet sexuella tjänster kvinna varierar dock Därutöver torde finnasavsevärt.per

Kuosmanen 1992.J
Uppgifter frånJari 1993-11-15.Kuosmanen
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komma åt,osynliga och svåraprostitution t.ex.är ännuformer attmersomav
sekreterare eskortservice ochistarnkunder,gatuprostituerade medtidigare

doldai dentorde omsättasStoravia kontaktannonser.hemprostitution summor
varje dygn.prostitutionen

förflutet iarbetar kvinnor medoftaoch solariermassageinstitut ettPå
fannsexklubbarna däremothög. Påmedelåldernoch ärgatuprostitutionen

tidEftereller baren.i kassananställdaflickor kring 18 år, enungagruppen
fungerarSexklubbzrnaposeringar.ellerbörja uppträdadeuppmanades taatt
speciellvilket motiveradeprostitution,tillinkörsportsåledes enensom

Även hartelefonlinjerochi dagspressenkontaktannonserdem.kartläggning av
flickor.inträde förförekommit ungasom

mellanhänder. Detförmedlingoftaprostitutionen skerdoldaDen avgenom
uppträdanden.vinster flickornaspåsigsexklubbarfinns till görägare storasom

verksamhetvilkenkontrolleraundvikerhyr lokaler ochHyresvärdar att somut
tydligaganskamedfingrarnadagstidningarnabedrivs. De stora genomser

främjaredessakommasexannonser. finns möjligheterDet att engenom
samarbetefordrardetlagstiftning. Mennuvarandetillämpninghårdare ettav
polis ochfrånaktivt arbeteochoch polisenprostitutionsgruppenmellan ett

profitörer.och åtala dessaför utredaåklagare att
denådet svårarei sin ärkonstaterarProstitutionsgruppen attrapport att

kvinnordet äldreprostitutionen. Delsdolda äri denarbetarkvinnor somsom
flickorDelsochgatuprostitutionen öppnatfrånsig tillbakadragit eget. unga

kvinnorfinns också mångaDetför stödinsatser.motiveradeinte ärännusom
uppsökandefordrasetablissemang. Härocholikamellan ettorterturnerarsom

slutsatsenGruppen drargatuprostitutionen.imetoder attandra änmedarbete
med kvinnornaarbeteti uppsökandearbetsmetoder detsinautvecklamåsteman

prostitutionen.doldai den
ochfrämjarekommakanpolis och åklagaremedsamarbeteGenom man

verktygkan tjänalagreglerfinns detRedanbranschen.profitörer i somsomnu
bådeaktiva insatserröjningsarbete. dockfordrasDetvid detta avmer
denskall förlora kanpeninteåklagare, motpolis ochsocialarbetare, manom

frammarsch.påprostitutionen, ärdolda som

värderingochSammanfattning4.5

Historik

tjänsterfyra1981. Gruppensinrättadesi GöteborgProstitutionsgruppen
utbildningsbakgrund. Inomolikakvinnor medoch tvåmed tvåbemaimades män

arbete. Pro-stöd förochintressefarmssocialförvaltningen stort gruppens
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stitutionsgruppen har under hela sin existens försökt lägga tredjedel sinen av
arbetstid huvuduppgiftpå varje se början knöts4.1. Från organisatoriska

till samarbete med förvaltningarrad och derasresurser gruppen genom en
kontaktmän. fanns förDet stöd arbete både inom och utanförgruppens
socialtjänsten. Dock saknades i början stöd från polisledningen i kommunen.

högkonjunkturUnder början 80-talet rådde i prostitutionen med ett stortav
antal prostituerade. Gruppen könshandeln och försökte påverka mångaangrep
kvinnor lägga av. Från mitten 80-talet nedgång, fortsatteatt av syns en som
fram till 1990. Därefter har trenden igen.vänt uppåt

1 samband med hivaidsfrågan blev aktuell har genomfört fleraatt gruppen
informationskampanjer till olika målgrupper. Hivaidsfrågan medförde också
möjlighet söka medel till kunskapsproduktion, någotatt extra som gruppen

sig specialprojektFlera har genomförtsanvänt under tiden 1989-1993,av. som
givit kunskaper olika i könshandeln och lett till metodutvecklingnya om grupper
i arbetet. Göteborgsgruppen har kunskapsproducerande profil skiljeren som
sig från övriga i landet.grupper

Organisation

Från början knuten till socialbyråkrets. Därefter skeddenäravar gruppen en en
omorganisation och fick under fyra år ganska ställningautonomgruppen en
inom förvaltningen. isolerad positionDetta medlemmarvar en som gruppens
inte nöjda med. Man arbetade därför aktivt för bildandet enhet förvar av en ny
olika cityverksamheter. Från 1990 tillhör Cityenheten medgruppen gemensam
ledning, personalmöten och utvecklingsarbete. Inom mycketärgruppen man
nöjd med denna organisation. Gruppen har haft personkontinuitet. harManstor

medarbetare med jämna intervaller, vilket lett till stabilitetbytt någon och
kunskapsuppbyggnad. Tidvis projektanställdhar personal.växtgruppen genom

dag feml består socialarbetare, halvtid fungerarpågruppen av varav en som
arbetsledare.

Arbetssätt

uppsökande fältarbetet har förändrats under lopp från aktivårensDet en
differentie-konfrontativ arbetsstil med resursmobilisering för kvinnorna till mer

uppsökande fortfarande basen i harrad hjälp. Det arbetet arbetetär men man
behandlingsarbete Genomolika former stöd- och komplement.utvecklat somav

gatuprostitutio-tredjedelar kvinnorna iuppsökande arbetet når tvådet man av
fångar dit ochFramför alla ungdomar, kommerallt somgruppen uppnen.

nyrekrytering gatuprostitutionen.förhindrar så ipå sätt
ingklienter samtalsbehandlGöteborgsgruppen har fler genomgåravsevärt som

erfarenheter sexuellaI samtalen bearbetas både kvinnansövrigaän avgrupper.
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tillbesvärliga relationerbarndomsupplevelser,och andra svåraövergrepp
samtalsbe-självbild. Under tvåårigidentitet ochanhöriga hennessamt en

social rehabilitering.omfattandekvinnanhandling genomgår även en
äldre kvinnorna typisktarbetet med destödjande och motiverande ärDet ett

sociala situation, hennesarbetar med kvinnansarbete, därpsykosocialt man
Ca 25% kvinnorna,sociala nätverk.problematik och hennespsykologiska av

psykosocialt stöd.med, får sådanthar kontaktsom gruppen
modell förutvecklat intressanthar vidarei GöteborgsgruppenMedarbetare en

självhjälps-har utvecklats tillHiv-informationsprojektetsocialt grupparbete. en
relationer sinsemellanochanvänder deltagarnasdär resurseregnamangrupp,

ochSamtidigt förekommer gruppsamtalrehabiliteringen.iredskapettsom
utvecklingprofessionella till stöd för densamtal medindividuella som

kvinnorna genomgår.
Även utomlands detunik verksamhet.förhållanden det ärFör svenska är en

Självhjälp.professionell hjälp och Därkombinationovanligt med sådan aven
för frivilliga organisationerssjälvhjälpsgrupper inomförekommer enbart ramen

sociala arbete.
del sinförhållandevisi Göteborg harProstitutionsgruppen ägnat stor av

ofta konstnärligainformationsverksamhet. Gruppen hararbetstid till använt
filmer. Fråninformationsarbetet, utställningar ochuttrycksmedel i t.ex.

skiftatdelvis fokuspolitiker och massmedia harinriktning motmot man nu
informationsarbetet svåraEffekterna äroch ungdomar.i värdyrken avpersoner

förvaltningarmed andrai form samarbeteresultatbedöma. Det gottatt syns av
fått kunskaperprofessionella har ökadeOlikaoch deras tjänstemän. omgrupper

ocheffekter hos ungdomarInformationsarbetetskönshandeln och dess parter.
långsiktigttroligen mycketöverblicka. krävsDetallmänhet dock svåraär ettatt

effekter.förarbete nåatt
aktionerförändringsarbetedrivitharGöteborgsgruppen även motett genom

polisen har lettsamarbete medutredningsarbete isexklubbarna i Göteborg. Ett
visarSamarbetet påblivit åtalade och dömda.sexklubbarnastill ägareatt

till med denkomma rättasociala arbetet församverkan i detbehovet attav
förändringsarbetevisar ocksåGruppens arbeteprostitutionen.dolda ettatt

för framgångs-handlingpåverkan och aktivkunskapsproduktion,kräver att vara
rikt.

omfattandei GöteborgprostitutionsgruppenutmärksFramför allt ettav
kunskapsproducerande projektde olikautvecklingsarbeteforsknings- och genom

givit kunskaperArenaprojekten hargenomförts. ochMans- omnyasom
Genom Mansprojektet harprostitutionen.doldadensituation ochkundernas om

psykologiska problem,sexuella ochmedkunderkunskapfått en gruppomman
metoderbehöverdessahjälp. Förpsykosocialhar behov personer nyaavsom

stöd.information, råd ochförutvecklas
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De två andra projekten: Unga flickor i riskzonen och Hiv-informationspro-
jektet har ökade kunskaper också lett tillutom behövlig metodutveckling ien
prostitutionsarbetet. Det uppsökande och stödjande arbetet behöver kompletteras
och fördjupas med andra arbetsmetoder. Behandlingssamtal och igångsatt
Självhjälp olikaär två intressanta utvecklingsvägar.

Vad har medverkat till den kunskapsproduktion skett i Göteborg Vi kansom
faktorer kan hatre medverkat till utvecklingen:se som

Organisatoriskt stöd från förvaltningen givit legitimitet och- som gruppen
goda resurser
En unik kombination kreativa haft intresse och kompetensav personer- som
för FOU-arbete
Personkontinuitet och stabilitet inom givit förutrymmegruppen- som en
kunskapsuppbyggnad.

När vi jämförde resultat åstadkommit med målen 1981som gruppen sattessom
kan vi konstatera, till delar lyckatsatt allanå målstora det första;gruppen utom

påverka gatuprostitutionenatt så den helt försvinner. Häratt det andraär
samhällskrafter driver sitt spel och är svåra påverka med socialtsom attsom
arbete.
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5 Prostitutions gruppen
i Norrköping

Norrköping hamnstadär med gamla vad gäller gatuprostitution. Sedanen anor
1984 har socialt arbete med inriktning prostitutionen bedrivits i kommunen.mot
Fram till 1987 bedrevs arbetet i projektform för därefter Underatt permanentas.
1980-talet arbetade socialarbetaretvå heltid ipå prostitutionsgruppen. Gruppen

under denna tid knuten till Rádgivningsbyrán for narkotikafrágor RUNA.var

1 Perioden 1984-1990

prostitutionsgruppenNär etablerades knappt 100 kvinnor identifieradevar som
prostituerade i gatumiljön. Prostitutionsorrtrádet Saltängen i Norrköping är- -
ganska vidsträckt och industriområde,utgörs till hamnom-gränsarettav som
rådet. Att startades sammanhänger med flera faktorer; dels hade dengruppen
förra prostitutionsutredningen betydelse, dels uppmärksammade minder-man
åriga flickor bland de prostituerade, dels befanns många prostituerade hadeatt
allvarliga missbruksproblem. Under mitten 1980-talet tillkom rädsla för hivav

viktig faktor för det sociala arbetet.som en
Arbetet började med uppsökande fältarbete inom prostitutionsomrâdet. Utifrån

dessa kontakter arbetade socialarbetarna med olika former stöd ochav
behandling för kvinnorna. I arbetet ingick informationsarbeteäven för att
påverka attityder till prostitutionen. Detta arbete skedde internt inom den egna
organisationen för exempelvis öka socialsekreterarnas kunskaperatt ävenmen

till myndigheter,andra i skolor och allmänheten.externt gentemot
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slutettid iUnder någonsocialarbetare.flera bytenarbetetiproblemEtt avvar
fördessutomsocialarbetarevakant. Entjänst utsattesperioden även envarav

itill arbetetkopplaskundeallvarliga hot, gruppen.som

Ökade arbetetsocialaför detambitioner5.2

kommunalaoch densocialtjänstenomorganiserades1990-taletbörjanI av
sociala arbetethur detutreddesdärmedsambandNorrköping. Iiorganisationen

utredningsrappoxten görsIorganiseras.skullefortsättningeniprostitutionmot
detochNorrköpingutveckling igatuprostitutionens avgenomgång aven

konstaterarUtredningeneffekter.förmodadeochinriktningarbetetsbedrivna
gatuprostitutio-tillorsakbidragandevaritsannolikt attsociala arbetetdet enatt

detmenadeSamtidigt1980-ta1et. attbörjansedanminskat avsevärt manavnen
Därförprostitutionen.arbetetiambitionerhöga motmed fortsattviktigtär

socialarbetareantaletochambitionerutökningföreslås i avrapporten aven
möjligheterskulle skapa atttjänster. Dettatill 3-5tjänsterdåvarande tvåfrån

sökainformationsarbete, liksommed attförebyggande,aktivtarbeta t.ex.mer
medfördelaktigtdetansågsOrganisatorisktkönsköparna. enpåverka vara

RUNA.tillkopplingfortsatt
tillinsatsernaminskadesställetintet. IblevambitionerökadeförslagetAv om

anledningviktigEnsocialjouren.tillorganisatoriskt knötsårsarbetare, somen
Norrköping.igatuprostitutionenomfattningenminskadeden avvar

NorrköpingiomfattningGatuprostitutionens5.3

kvällarunder tvåobservationersocialarbetarnas perpåbygger caUppgifterna
kvinnor:iakrtagnaantalTotaltvecka.

kvinnor801984 ca
kvinnor421989

38 kvinnor1990
kvinnor201993 ca

andrafrånhälften1990 orterunder änobserveradeskvinnordeAv var mersom
underkraftigtkvinnor minskatantaletharframgårSomNorrköping.än

konsumtionEgennarkotikamissbrukare.andelenframför allttidsperioden,
delEn1990;prostitutiontillanledningen38 kvinnoravfor 14 varauppges

Översyn 1991-11-21.slutrapport,verksamhetprostitutiongruppensav -
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skäl knappihop ekonomi, andraanger att levasom lite tjusigare2.en att
Genomsnittsåldem på kvinnorna stadigt under periodensteg och prosti-
tutionsgruppen konstaterade 1993 samtliga kvinnor dåatt 40över år.var

Ovannämnda utredning försökte fåäven bild omfattningen ob-en av av
serverade potentiella könsköpande män. Under månader 1990 observeradessex
över 400 presumtiva könsköpare. Observationerna visade det farms 40-70att
könsköpare i omlopp under vanlig kväll. Av männen hälften frånen var ca
Norrköping.

Prostitutionsgruppen betonar antalet könsköpare minskatatt under år.senare
Några hypoteser orsaken till detta lågkonjunkturenär medför flerom att haratt

antalet kurseront och konferenserattom minskatpengar, avsevärt desamt att
prostituerade kvinnorna ...är äldre och enligtär, dem själva, kanske inte så
intressanta för könsköparna längre.

5.4 Nuvarande prostitutionsgrupp
Prostitutionsgruppen i Norrköping nystartades i nuvarande omfattning i slutet

1992. Två socialarbetare delar på tjänst ochav knutenär tillen gruppen
jourbyrån. Denna tillhör socialförvaltningen och under socialnämnden.sorterar
Socialtjänsten i kommunen uppdeladär i såväl kommundelar i s.k.som en
beställar- utförarorganisation.och I likhet med de andra prostitutionsgrupperna

socialarbetamaär inte handläggare. För beslut socialbidrag och förom annan
myndighetsutövning dessaär beroende samarbete med socialbyråerna.av
Socialarbetarna samarbetar med olika byråer i Norrköping och har även
kontakter socialbyråermed i andra kommuner, eftersom de flesta kvinnor som

för närvarande har kontakt med bor i andra kommuner.man
Arbetet inriktningar;har två uppsökande arbete i prostitutionsområdet samt

stödjandebehandlande arbete med enskilda kvinnor.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet två viktigahar syften; dels störa könshandeln, delsatt
knyta kontakter enskilda kvinnor.medatt Socialarbetarna arbetar alltid

tillsammans och försöker ifinnas området kvällartvå vecka. Mestadels åkerper
bilde i området somäven tämligen vidsträckt,är åtminstonemen promenerar

5.a, s.
:lägesrapportfrånprostitutionsgmppen1993-03-19, 2.s.
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Stock-iMalmskillnadsgatanochGöteborgRosenlund ijämförelse medvid en
utifrånarbetarkvinnornavarit ävenharunder artendens attholm. En senare

bilar.
diskretsocialarbetarnaandrai de attär,Tillvägagängssättet grupperna,som

prostitutions-ihonsäkra ärstund för uteattkvinnan attobserverar varaen
med.tillhjälpakanvad detalarochkontaktdeSedanärende. tar om

varförobefintlig,närvarandefördockkvinnornabland ärNyrekryteringen
tidigare.sedanallra flestadekännersocialarbetarna

ålderstigen kvinnorskaraganskadet är somGruppen att numera enmenar
frånoftaoch kommer40 årallaDe övergatuprostitutionen. ärifinnerman

framträdan-missbruksproblemenintetill tidigare ärIandra kommuner. motsats
livacceptabeltsocialtnågorlundasettutåt levaförefallerkvinnorna ettochde
deforkänneteckenEttsammanboendefallibostad, nagraärmed osv.egen

arbetsmark-utanförde stårregelbundet ärsigprostituerar attkvinnor mersom
yrkeserfarenheter.medoch harnaden sparsamt

gatuprostitutionen.tillhelt koncentreratarbeteuppsökande ärGruppens
formerandraRykten sägerupphört.hahelt att avförefallerNyrekryteringen

dettacall-girl-verksamhet. Omorganiserad s.k.bl.a.förekommer,prostitution
prioritera arbetettycksintedockmed polisen,kontakterhafthar somgruppen

personalomfattning harnuvarandeMedprostitution.relaterade tillmed brott
formerandratill insatsermöjlighetheller motinte avprostitutionsgruppen

prostitution.

behandlande arbeteStödjande och

med förkontaktermotiverandelångvarigaharkvinnorhandfullEn mergruppen
uppfattningenvarittidEfterbehandling.stöd ochmed attarbeta avkunna enatt
socialarbetar-hargamla kvinnor,dessaförmycketsåinte göradet gär attatt

förutsättningar bör finnasuppfattning. Dedenna attrevideratdelvis menarna nu
bedrivaSaltängsområdet attfrångatuprostitutioneneliminera genomfor att

socialbyråer,medsamarbeteiskemästeDettamotivationsarbete.intensivtett
myndigheter.andraochkommuneri andrabl.a.

Dettakvinnor.med 3-4behandlingsarbeteochstöd-bedrivsnärvarandeFör
kontakter,stöd i derasliksomkvinnornamedkontakterregelbundnainnebär

motiveranderegelbundna samtalharMansocialbyråer.medexempelvis av
situation.sinförändraikvinnanförsöker stötta attsocialarbetarnadärkaraktär,

tillrelationerväcker,prostitutionslivetkänslorvilkahandlar omSamtalen om
ochväldigtkvinnor ärdessafinnerofta ensammadärmänniskor attandra man- förkvinnornaframkommer utsattsOfta attsexualitetisolerade, m.m.om

under uppväxten.tidigaresexuella övergrepp
prostitutionskarriär,långefterbrytaförsökerkvinnor,dessa enFör uppsom

moti-försökakrissituationer ochistöd atthandstillfinnasviktigtdetär att som



93

till fortsatta ansträngningar, kvinnannär inte tycker förändringarvera t.ex. att
sker tillräckligt snabbt.

Arbetet sker individuellt.helt Det har inte varit möjligt arbetaatt t.ex.
gruppinriktat. Kvinnorna alltför olikaär och har alltför olika situation, menar
socialarbetarna.

Gruppen i lägesrapport:summerar en

Arbetet med de kvinnor vill och också i fallnågra slutat eller kraftigtsom
minskat sin prostitutionsverksamhet, utgörs stödjande Prostitutions-art.av

har medverkat vid kontakter med övriga delar inom socialtjänstengruppen
och andra myndigheter. Syftet delsär dessa kvinnor ekonomiskatt ge en
grundtrygghet via antingen socialbidrag eller andra relevanttyper av
bistånd sjukbidrag m.m., också medverka vid dessa kvinnorsattmen
skapande kontaktytor prostituti0nslivet.utanför Signifikativt förav nya
många prostituerade kvinnor de efterär många år kontaktenatt medtappat
det övriga samhället. Många dessa kvinnor väldigt ensamma.ärav

5.5 Summerande värdering
Socialt arbete gatuprostitution har bedrivits i Norrköpingmot sedan 1984.
Antalet prostituerade kvinnor har minskat kraftigt under denna period från ca-Även80 år till 20 i dag. efterfrågan könsköppå har minskat kraftigt.per ca
Nyrekryteringen kvinnor till gatuprostitutionen förefaller såav gott som
obeñntlig. Sannolikt har det sociala arbetet spelat viktig roll för dennaen
utveckling. I dag detär ganska liten skara kvinnor 40över år, ären som
gatuprostituerade i Norrköping. Prostitutionsgruppen bedömer det som
realistiskt fortsatt intensivt arbete kan bidra tillett gatuprostitutionenatt heltatt
försvinner.

Det sociala arbetet är helt koncentrerat till gatuprostitutionen. Något harannat
inte till. Riktlinjerna för verksamheten dock liksomärgruppen resurser nu

tidigare:

l Uppsökande arbete i prostitutionskvarteren för etablera ochatt
upprätthålla kontakt med de prostituerade.

2 Ta kontakt med könsköpare och informations- ochgenom
attitydförändringsarbete dem från könsköp.avståatt

3 Psykosocialt behandlingsarbete och uppföljning de prostitueradeav
vi etablerat kontakt med, inkluderande förmedling vårdav annan

verksamheten.utom

AUr 1994-01-17frånlägesrapport prostitutionsgmppen.
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inomsåvälenskilda ochtillriktatlnformationsarbete grupper4
allmänhet.ochmyndigheterövrigasocialtjänsten som

arbetamöjlighetenbartprostitutionsgruppen attharnuvarandeMed resurser
gällandeföljaheltSkall denovanstående.enligt3ochlriktlinjernaenligt

verksamheteniföreslogs översynnågot avriktlinjer krävs ensomresurser,mer
prostitutionsgruppensharställetbeslut. Isocialnämndensblev1991, men som

1992.frånsocialarbetaretvåfördelat påårsarbetaretillhalverats -enresurser -
medsocialarbetareminstaklartsåledes denharNorrköping gruppen

i dag har attAnmärkningsvärt ärprostitutionen. attarbetsuppgifter gruppenmot
följa. Pro-möjlighetinte harrealiteten attidenriktlinjerefterarbeta som

förefaller hadenarbetet görinriktningoch attstitutionsgruppens avresurser
nuvarandeinomfinnsDockgatuprostitutionen.minskandedenkontroll över

ellerprostitutionformer attandraellermöjligheter mötainte avatt nyaramar
former.i andraförebyggande arbetemedhinna

söversyn 1991,slutrapport,verksamhetpmstitulionsgmppens s.-av
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Andra ochresurser
förinsatser

prostituerade

I detta kapitel skall vi några exempel på andra insatser för prostituerade.ge
ÖversiktenRedogörelserna kortfattadeär och översiktliga. inte heltäckandeär

frånutgår det tillvägagångssätt vi haftutan i uppdraget. Vi har frånutgått de
särskilda socialarbetargrupperna arbetar prostitutionen. Följandemotsom
exempel har således framkommit i våra kontakter med Vi redogörgrupperna.
översiktligt och vid några tillfällen värderande omdömen verksamheterger om

speciellt intresse for socialt arbete prostitutionen.av mot
För de flesta verksamheterna nedan socialt arbeteär huvudfunktion fören men

detnågra formär åtagande sammanhänger med andraextramer en av som
huvudfunktioner exempelvis för polisen och for kyrkans verksamhet. Vi-

det viktigt iär sammanhanget pekaatt på socialt arbetemenar att att mot
prostitution och for prostituerade kan förekomma i många olika former och i
olika huvudmäns regi och i olika sammanhang. Detta redan i dagär faktumett
internationellt och kommer sannolikt gälla i högre grad i Sverigeäven iatt
framtiden.

i6.1 Polisens arbete

Redan i prostitutionsprojektet i Malmö 1970-talet polisens brottsbe-var
kämpande arbete i anslutning till prostitutionen viktigt för det sociala arbetet.
Som vi beskrivit utvecklades samarbete mellannära poliser och socialarbeta-ett

Enskilda polismän har också blivit viktiga för prostitueradere. personer
kvinnor. Vi skall här kort beskriva hur polisens arbete i samband med pro-
stitutionen gestaltat och gestaltar sig i de städer där prostitutionsgrupper finns.
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bedriverpoliseninom1970-taletbörjansedan somfinnsMalmöl en grupp
gårAllmäntförekommer.prostitutionmiljöer däriverksamhetbrottspanande

olikaiarbetebrottspanandeKellerman-gruppen. sittlunder namnetgruppen
årenshar denmassageinstitutochklubbar genommiljöer pá m.m.gatan, -- brottslighetdenkunskaperoch sominsynunikskaffat siglopp stora om

prostitueradedekunskapergodaliksomprostitutionen, ombeledsagar
samarbetehar närasammanhangdettal ettoch behov.situationkvinnornas

centralt.varitsocialarbetareochpolismellan
lagtsprostitutionsprojektetefter1980-talet,börjani påperiod attUnder en

verksamhetkontinuerligbedriva uterealitetenipolisen attblevned, omensam
vilketuppgifter,socialafåpolisenkomvisochprostituerade. På attsättbland
ocksågjorde blevpolisernaiakttagelserDeavsikten.primäradendock inte var
underLiksom1983.understartadeprostitutionsgruppdenförviktiga som

mellanledningsnivâpåsamarbete ävenorganiseratdåfannstidprojektets ett
poliser,socialarbetaresåvälfrånbetonas,socialtjänst. Detta somochpolisbl.a.

påsamarbeteorganiseradedettaEfterhand harvärdefullt.mycketsom
Keller-mellanbasniva,upphört. Påhaheltforledningsnivá attuttunnats nu

och öppetfortfarande näradockfinns ettprostitutionsgruppen.ochman-gruppen
forgrund dettaEnsamarbetet.fortroendefulladetprisarBådasamarbete. parter

och devarandrakännaläramöjlighethaftharperiod attunder långär att man
ställer.arbetetspeciella krav

denosäkerframtidKellerman är genomfrån LennartuppgiftEnligt gruppens
brottdeFleragenomgår.polisen typeromorganisation avavomfattande som

polisen.inomprioritetlågrelativthatycksmedarbetahar attgruppensom
effektivtbedrivamöjligheterna ettförförödande attdetmeningEnligt vår vore

unika kompetenstill dentillgångMalmöiprostitutionen utansocialt arbete mot
besitter.factodeKellerman-gruppen

övervakning ochavdelade förvaritpolismänfleratidigareharStockholml
tillanslutningiförekommerbrottslighet pro-denavseendespaning som
avdeladpolismani dagoch ärminskatinsatserdessadockhar enNustitutionen.

samband medibrottsspaningmedarbetarEdin. HanRolfuppdragför detta - samtidigt mangaoch harnarkotikainriktningmedfrämst motprostitutionen,
tillföräldrarmedkontakterdelhelprostituerademedkontakter samtdirekta en

hanhöraforhonomoftaringerFöräldrarna att omprostituerade.flickor ärsom
harprostitutionsmiljöeriarbetesittGenomfinns.döttrarderastillkänner var
fallfleraiharsituation ochkvinnornaskunskapergodaskaffat sighan om

delariharEdins arbeteprostitutionen.ikvinnormedkontakterfortlöpande
uppsökan-ibedriverprostitutionsgruppenarbetemed detlikheterpåtagliga som

olikai dedokumenteratlDetta stängdes,ärMalmöisexklubbamabidratillexempelvismed attarbete, att vilketdeti Malmö,sexklubbarÄven finnsintedetdetsåi dagär attproslitutionsprojektel.frånskriñema
Stockholm.ochGöteborgi bådefaktisktgör
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det på kontakttagande med enskilda prostitueradegatan, ibland vidare-samt
slussning till olika hjälpinstanser.

Samarbete sker regelbundet mellan polis och prostitutionsgruppen. De
samarbetar kring enskilda prostituerade föräven söka uppdaga denattmen
dolda prostitutionen. Den inventering massageinstituten tidigare redogjortav
för skedde delvis i samarbete. Genom polis och socialarbetare lärt kännaatt
varandra och varandras kompetensområden har förtroendefullt samarbeteett
kunnat utvecklas.

Trots det ligger vårt uppdrag kan vi inteatt låta bliutom reflektera överatt
skillnader i arbetsförhållanden mellan Stockholm och Malmö. bådaPå ställena

särskildaär polismän avdelade för utreda brott i samband med prostitutionen.att
I detta arbete kommer de med nödvändighet prostitutionsmiljöer.nära l Malmö
arbetar polismän med detta. medan i Stockholm enskild polismanen grupp en
avdelats for arbetet. Bland säkerhetssynpunkt förefaller dettaannat ur

tveksamt enligt uppfattning.vårarrangemang vara
Göteborgl finns inte särskilda polisresurser avdelade för arbete med pro-

stitutionen. Ett organiserat samarbete har under många år efterlysts av
prostitutionsgruppen. Den har önskat något liknande det tidigare fanns isom
Malmö. Något sådant samarbete ledningsnivåpå har dock aldrig kommit till
stånd. Uppenbarligen ligger olika prioriteringar bakom detta. Från polisens sida
hävdasz, då prostitution företeelse inteatt kriminaliseradär kan intesom man

detta arbete särskilt hög prioritet. Flera de brott aktuella iärge av som
sammanhanget har också förhållandevis låga påföljder, varför detta talaräven

hög prioritet. Givetvis utreds de brottemot anmäls. Dessutom haren som
polisen vid tillfällennågra gjort riktade satsningar. I den tidigare nämnda
kartläggningen sexklubbar i Göteborg påbörjade prostitutionsgruppenav ett
utredningsarbete sedan fullföljdes polisen och ledde fram till åtal.som av

Liksom i de andra storstäderna förekommer samarbete och informationsutbyte
på basnivå mellan prostitutionsgruppen och enskilda polisman. Ofta viktigär en
grund i det samarbetet lärt känna varandra och varandras kompetens.att man
Samarbetet har främst gällt enskilda prostituerade för brottutsattssom men
polisen har också kunnat informera enskilda kvinnors behov socialaom av
insatser.

Vår uppfattning polisenär i Göteborg har låg profil vadatt sammantaget en
gäller insatser prostitutionen vi jämför med de andra storstäderna. Påmot om
basnivån tycks samarbetet, åtminstone fungera tämligen friktionsfritt.numera,

prostitutionsgruppensFrån sida finns sedan länge önskemål ettom mer
organiserat samarbete, vilket polisen inte tycker sig kunna prioritera.

Som framgått tidigare i Norrköping den minsta specialgruppen igruppen
Sverige. 1980-taletUnder då gatuprostitutionen ocksåstörre samarbetetvar var

:FrånintervjumedpolisidententYngveDanlingi 1994,mars
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Norrköpingihar polisensocialarbetarnaEnligtomfattande.polisenmed mer
dockharDeprostitutionsmiljöema.ihändervadbevakningsinminskat somav

polismän.enskildamedsamarbetefortfarandevid behov
i depolisendistriktsförlagdadenläggasskallredogörelser attdessa kortaTill
blirocksåoftaganskaochprostituerademedkontaktikommerstädernaolika
förexempelvisolika insatserbehovvidsocialarbetarnakontaktade av -av

skydd.behovvidunderåriga elleridentifikation avav
varierande.prostitution äranledning sammantagetmedinsatserPolisens av

tillarbetstidsindelbetydandeMalmöi ägnarpoliser avFrån enatt gruppen
enskildatillochprostitutionsmiljöerolikaibrottspanande insatseralltframför
sin långahari MalmöKellerman-gruppeninsatser. genomtemporärapolismäns

mycketvaritocksåoch kompetens,erfarenhetunikskapaterfarenhet somen
Stockholm haiförhållandetskalamindrearbetet. Isocialavärdefull i det synes

lägre,insatsernaprioriterasGöteborgIarbete.polismansvarit likartat genom en
iförekommakanbrottoch dåkriminelltintei sigprostitution är somdå

påföljder.lågarelativtofta harprostitutionmedsamband
arbetesocialteffektivtmening moti vidförcentralainsatserPolisens är ett

och förspaningarbete formiuppsökandesittGenomprostitutionen. av
polisenskaffar sigprostitutionsmiljöeri olikabl.a.ordningupprätthållande av

prostitueradeenskildabeträffandeochförhållanden ikunskaper stortviktiga om
arbetetssocialadetutifrånväl,skall fungeraarbetedetta settFörkvinnor. att

godaharpolismännenochkontinuitetmedviktigt attdetperspektiv, är
kvinnornasförförståelseochsamhällsfenomenprostitutionenkunskaper somom
exempelvistillkvinnorlänk enskildaförviktigPolisenposition. ärutsatta en
viktigtförefaller dethålla attskalldennaFörsocialarbetargrupperna. att
varandrasiinsiktfårochvarandrakännapoliser lärochsocialarbetare

kompetensområden.

fält-rådgivningsbyråer samtSocialbyrâer,6.2

jourverksamhetoch

socialtjäns-respektive Inompåsocialtjänsteniingår ort.Prostitutionsgrupperna
itydligtmindre äreller resurserinstanserandradessutomfimis mersomten

kringreflekterasådana ochnågraVi skall här nämnaprostitutionen.medarbetet
prostituerade.medarbetesocialttillmöjligheterroll ochderas

försocialbyráermedkontakteroftaharprostitueradeärkvinnorDe som
förexempelvisbistånd,ekonomisktgällakanDetolika slag.bistånd av

medellermissbrukhjälpförbiståndliksom mothyra,ochskulderuppehälle,
placeradehar barnkvinnornaovanligt attbarn. Det äranledning t.ex.egnaav

kunskapovanligtheltintedetSamtidigt attärsocialtjänsten.familjehemi genom
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kvinna prostituerar sigatt saknas hosom handläggandeen socialarbetare.
Prostitution tillhör manofta det inte talar om i kontakten med socialbyrån.

l uppsökande socialt arbete kommer fältarbetare olika slag ibland i kontaktav
med prostituerade kvinnor och flickor liksom i jourarbete under kvällar och
helger. Om socialarbetarna förmår möta dessa kvinnors behov beror i hög grad
på de kunskaperna inom området.egna

NorrköpingI och i Malmö har tidigare prostitutionsgrupperna organisatoriskt
varit koppladenära till rádgivningsenheter för narkotikamissbrukare. Detta
sammanhänger givetvis med det vanligtär prostitueradeatt kvinnoratt
missbrukar narkotika. Finns denna organisering förefaller det lättare kopplaatt
missbruk och prostitution och utforma arbetet efter dessa kvinnors behov. Men

baksida kan socialarbetarnas inte uppmärksammaren att prostitueradevara som
inte missbrukar.

Den organisatoriska tillhörigheten har uppenbarligen betydelse för hur och om
prostitution uppmärksammas. Det förefaller också helt klart det behövsatt
särskilt avdelade socialarbetare, skaffar sig speciell kompetens försom att
uppmärksamma och kunna möta prostituerade och deras behov. Slående är
exempelvis hur svårt det i Malmö efter prostitutionsprojektet få andravar att
enheter inom socialtjänsten ta till sig prostitutionsproblematiken.att Det gick
heller inte lång tid innan kontinuerlig prostitutionsgrupp skapades Erfaren-en
heten visar vikten några socialarbetare förses glasögonmedatt deav som
krävs för prostitution överhuvudatt skall bli synlig. Ute socialbyråernapåtaget

det,är enligt de kontakter vi haft, mycket varierande med kunskaperna om
prostitution. Prostitutionsgrupperna spelar helt avgörande roll på respektiveen

detnär gäller ökade kunskaperort tillatt andra socialarbetarege om pro-
stitutionen och dess skadeverkningar.

För de enskilda kvinnorna det viktigtär få istöd sina kontakter medatt
socialbyråerna. Bl.a. för kunna lägga fram sin situation i hela dessatt bredd -inklusive prostitutionen. Då det nödvändigtär med socialarbetare knutna till
prostitutionsgrupperna förmedlande länk. Till detta kommer ingensom att
prostitutionsgmpp själv handlägger ärenden bistånd i stället skall skötasom som

respektive socialbyrå. Ett problem i sammanhanget kanav givetvis attvara
kunskaperna prostitution och prostituerades villkor är varierande på olikaom ute
socialbyråer vi återkommer till vikten fungerande samarbete förettsenare av
denna organisering.typ av

Sammantaget delarolika socialtjänstenär viktiga förav som resurser pro-
stituerade. En förutsättning dockär de har tillräckliga kunskaper föratt att
uppmärksamma och socialmöta problematik där prostitution ingår. En viktig



100

enheterolikaianställdatillbidraprostitutionsgrupperna äruppgift för att uteatt
sådana kunskaper.fårsocialtjänsteninom

insatsersjukvårdensochHälso-6.3

sjukvårdsen-hälso- ochmedolikasamarbetar på sättprostitutionsgruppernaAlla
respektiveheter på ort.

medsamarbetepersonalen närabedriverMalmöStockholm ochi ettBåde
förekommerkvinnorna. Dethiv-positivaSmittskyddsenhetemaomkring de t.ex.

dykerkvinnahiv-positivNärdiskuteras.klienterträffar där engemensamma
körochhennemedkontaktadblir honpå pratargatan somav gruppenupp

med och görsamtalstödjandehar ocksåProstitutionsgruppernahem.henne
sjuksköterskornaochSmittskyddsläkarenhiv-positiva kvinnor.hembesök hos
informationmedtillsammansstödkvinnorna visstförsöker omäven ge

Vidbehandlingen.kringanvisningarochförhållningsordersjukdomen samt
stöd ochkvinnornasjukdomsutvecklingen behöveriinsjuknandet och mersenare

Stock-iborde skapasbehandlingshem,specialenhet,omvårdnad. En t.ex. ett
behovspeciellakvinnornasde aidssjukaholm för

HdlsoskyddyörvaltningenMiljä- ochsamarbete mellanförekommerGöteborgl
iolikatillhiv-informationangåendeprostitutionsgruppenoch grupper

1987informationskampanjerfleramedinleddessamarbeteDettakönshandeln.
ocksåhar stöttHälsoskyddsförvaltningenMiljö- ochfortfarande.och består

sinainformeratharprostituerade kvinnordärHiv-informationsprojektets.k.det
sjuksköterskaEnkondomer.delatochsmittoriskernakamrater utgatan om

hiv-blivandedeförutbildningenlärare påfungeratförvaltningen harfrån som
bidragit ekono-Hälsoskyddsförvaltningen har ävenMiljö- ochinformatörerna.

projektet.tillmiskt
det s.k.Stockholm ärikvinnornamissbrukandestöd för deviktigtEtt

undersök-gynekologiskatio årsjuksköterska sedan gördärSpiralprojeldet, en
uppskattad och mångapreventivmedelsrådgivning ärråd. Hennesochningar ger

derasförmår talasituation ochväl missbrukarnasHon kännersig dit.söker
språk.

behöverdåligt ochpsykisktperiodviskvinnor mårprostitueradeMånga
prostitutionsgruppernasarbetsuppgift förvanlighjälp. Detpsykiatrisk är en

öppenvârdsmottag-psykiatriskbesök någonmed vid akutaföljapersonal att
läkare,psykofarmaka någonsamtal ochofta utredandefårKvinnan somning. av
psykiatriskproblematik. Någon längreaktuellaellerbakgrundsällan hennesvet

aUppgilier 1993-12-02.gruppintervjuStockholm,iprostitutionsgruppenfrån
AUppgiñer i Göteborg.prostitutionsgruppen1993-11-18,Larssonfrån.Ian
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behandling ofta inte, inte prostitutionsgruppen lyckas utverka remissges om en
till psykoterapi.

Något systematiskt samarbete mellan prostitutionsgrupperna och den
psykiatriska öppenvården förekommer inte kring den psykiskt sjukagrupp
kvinnor prostitutionsgrupperna i könshandeln. Gruppensom ser rapporterar att
17-20% de gatuprostituerade kvinnorna har allvarliga psykiska problem.av
Dessa kvinnor förefaller i fallmånga sakna socialt nätverk. Kvinnorna verkar
heller inte ha kontaktnågon med den psykiatriska vården, ofta bygger påsom
motivation och förmåga tillgodogöra sig behandlingen.att För denna grupp
behövs nytänkande och metodutveckling i arbetet. Prostitutionsgruppernas
kunskap måste förenas med psykiatrins på sätt,ett nyttresurser t.ex. genom
tillskapande psykiatriska öppenvårdsteam med riktad hjälp till prostitueradeav
kvinnor eller speciellt behandlingshem medett varvad öppen och sluten vård för
denna grupp.

Sammanfattningsvis har prostitutionsgrupperna omfattande samarbete medett
olika sjukvårdsenheter detnär gäller enskilda klienter. Prostitutionsgrupperna
försöker också överföra sina omfattande kunskaper i könshandelnom grupperna
till olika kategorier sjukvårdspersonal information, studiebesök ochgenom
föreläsningar. Däremot saknas organisatoriskt samarbete, därett mer pro-
stitutionsgruppen och företrädare för sjukvården tillsammans planerar en

verksamhet för hjälpbehövandenågongemensam grupp.

6.4 Insatser inom kriminalvård och missbruksvård

När vi startade denna utvärdering hade vi föreställningen det kundeatt
förekomma socialt arbete med prostituerade kvinnor utanföräven specialgrup-

i storstäderna, inom andra myndigheter kriminalvårdenst.ex. ellerperna som
missbruksvårdens institutioner. Vi då den form socialt arbete, däravser av man
känner till och arbetar med kvinnans prostitutionserfarenheter och de problem

detta åsamkar henne.som
Det visade sig vid kontakter med kvinnofángelser och behandlingshem att man

inte institutionpå någon inriktade sig direkt kvinnornaspå prostitutionserfaren-
heter. I stället det insatser och åtgärder kvinnornas missbrukmotvar som
redovisades. förekommerDock behandlingshem, där arbetar med kvinnansman
hela situation, såväl hennes missbruk relationer, psykologiska problem,som
identitet och självbild. På dessa institutioner också erfarenhetertar man upp

prostitutionsliknandeövergrepp och händelser, missbrukandemångaav som
kvinnor har erfarenheter sexuellt utnyttjande i missbrukargäng.t.ex.av,

På Hinseberg vistas många kvinnor har gjort sig skyldiga tillsom nar-
kotikabrott fåttoch har långa straff 4-12 år vanligt. finnsär Där specielltett

avdelningoch för dem vill bearbeta sitt missbruk och bliprogram en som
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assistenter16 platser och tvåharstrafftiden. Programmetdrogfria under samt
ideltarmed detta. Kvinnornaarbetarkontaktpersonervårdareantalett som

kontaktman.samtal med sinindividuellaoch hargruppsamtal varje vecka
i be-sällan kommermycket tabubelagt ämne,Prostitution är ett uppsom

erfarenhetkvinnorundantagsvis. har mångaDäremothandlingen än avannat
för missbrukandevanlig bakgrundvilket äroch sexuellaincest övergrepp, en

psykologiska problemkvinnor ochkvinnans relationerarbetar medPersonalen
vid fängelsettill psykiaterfinns också tillgångsamtalen. Detindividuellai de

dåligtmycketkvinnorna skulle måom
miss-för debehandling eller någotingen speciellfinnsPå Färingsö program

med sinsamtalsgrupperförekommer tvåbrukande kvinnorna. Däremot var
relationer ochdestruktiva övergrepperfarenhetergruppledare, där kvinnornas av

visste fögabehandlingsassistentenintervjuadebearbetas. Den gruppsamta-om
uppgifter.gruppledarna för vidarehänvisade tillinnehåll ochlens

missbruks-for kvinnor medspeciell behandlingfinns ingenLindomePå
dit påkommerplatser för kvinnor. MångaInstitutionen har tioproblem. som
socialordnadekonomisk brottslighet harrattfylleribrott ellergrund enav

straff,relativt denavtjänar kortanätverk. Kvinnornasocialtsituation med ett
emellertidfinns3-4 månader. I varjestrafftiden liggergenomsnittliga på grupp

Eventuell erfarenhetläkemedelsmissbruk.narkotika- elleralltid mednågon av
individuella samtalundantagsvis iframofta inte änprostitution kommer annat

specielltillsammans påKvinnorna boravdelningen.påmed kontaktpersonen en
isolerade frånde intefritid anstaltenarbete och ärunderavdelning men

programverksamhet tvåfinns speciellfångarnakvinnligaFör demännen. en
driver inne iskyddsvärnetisamlasvecka, då de vävstugadagar somenper

oftaoch samtalarkvinnorna varandra närmarekommerGöteborg. I vävstugan
ideltar ocksåDeskyddsassistenten eller ierfarenheter medsina engrupp.om

vecka7.förmiddagi olika socialaföredrag ämnenstudieverksamhet med peren
fram-prostitutiondag harfå flickor iBrättegárdenFrån att somuppges

tillsammansflicka, ingår detförekommer hos någondetproblem. Närträdande
problematik.komplexdrogmissbruk iochsexuellamed incest, övergrepp en

avancerademindreochBrättegården i dagtill ärkommerFlickorna yngresom
flickorinriktningsärskild påavdelning medfanns80-talet. Dåtidigare påän en

medsamarbeteocksåförekom näraprostitutionsproblematik. Detmed ett
frånflickorfortfarandehänderi Göteborg. Detprostitutionsgruppen att rymmer

till droger.forhamnartill Göteborg ochBrättegården attgatan pengar

55e 1994:28, 4.kap.1993 ellersouTmlssonxLex.
sUppgiñer HinsebergEriksson,frånassistentKatarina
1994-05-09.
7Uppgiñer LindomeanstaltenfrånBrittaJohansson,
1994-08-16.
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Man har då samarbete med prostitutionsgruppen i Göteborggott genastsom
flickornafångar upp

Brättegården har i dag specialiserat sig på flickor med mindreettyngre
drogmissbruk. Man grundskoleundervisningavancerat och arbetar med derasger

relationer till föräldrarna och andra De få flickor har prostitutions-vuxna. som
erfarenhet har alla sexuella övergrepp i barndomen bakom sig. När pro-
stitutionshändelser inträffar flickornaär i allmänhet påverkade droger och påav

hemifrån. Efteråt upplever sig flickorna mycket smutsiga ingetochrymmen som
detvärda, görakanvärsta och mycket känslor skam och skuldman av

kommer Detfram. tidigare dåliga självförtroendet sämre.blir ännu
Sofia behandlingshem drivs Malmö kommun och har tio vårdplatser förav

kvinnliga missbrukare. Till deSofia kommer tjejerna medtyngsta avancerat
missbruk, ofta heroinister. Många dem har prostitutionserfarenheter. Dettaav

ofta invävt,är finansierasätt missbruket. Många harett att blivitävensom
för sexuella övergrepp. Man harutsatta samarbete med prostitutionsgruppen i

Malmö ofta remitterar missbrukande klienter Sofia°.till behandling påsom en
Behandlingshemmet tillämpar ganska lång behandlingstid, ofta år meden ettca

ytterligare års uppföljning. Man utgår i behandlingen frånett psykodynamisk
och feministisk teori kvinnlig psykisk utveckling och identitetsutveckling.om
Kvinnorna har ofta könsblandadeprövat behandlingsformer tidigare intemen
fått för behov i behandlingen och därförutrymme avbrutit den.egna

På Sofia rikligt med tid och arbeta med psykologisk ochutrymme attges egen
relationell problematik med den sociala situationen. Samtal kringsamt
missbruket litenutgör del behandlingen. I stället det relationerär ochen av
relationsproblem till barn, och föräldrarmän mycketägnas utrymme.som
Också kvinnans sociala situation yrke, inkomst och boende ägnas mycket

så social rehabilitering underutrymme, behandlingstiden.att startaren
Behandlingen uppbyggd miljöterapi,är på samtal i och mindrestorgrupp

Äveninformationundervisning kring vissa individuellasamtgrupper teman.
samtal med kontaktperson eller ingår.terapeut

På Sofia nås relativt goda resultat i behandlingen. Ca hälften kvinnorna harav
fullföljt den långa behandlingen. Deras sociala situation har påtagligt förbättrats.

har inlett studier,Många yrkesutbildning eller fått anställning. Framfört.ex. en
harallt relationerna till barnen förbättrats och kvinnorna har stärkts i sin

föräldraroll. Flera har genomfört separation från destruktiv makesambo-en
relation, beskriverandra bättre kontakt med sitt sociala nätverk. Kvinnorna

aUppgiñerfrånföreståndarenBosseOhlsson1994-05-10.
;UppgiñerfrånavdelningsföreståndareSonjaEkdahl
l99405-l l .loUppgiñerfrånKarin 1994-05-18.Trulsson
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gränssättningtillförmågaliksomintressenutvecklatockså debeskriver att egna
behandlingen.självständighetfått Ökadochomvärlden genommot

missbrukarekvinnligakommerGöteborgbehandlingshemiSmörvattnetsTill
finns åttaläkemedels. Detnarkotika ochalkohol,missbruk;olika slagmed av

år.relativt långa,vårdtiderna äroch ett22-45 årkvinnorfor ärplatser casom
däremotfleragatuprostitution,regelrätterfarenhetfå har avDet är avsom

iutnyttjandelägenhetsprostitution ochprostitutionsformer,andra t.ex. av
föreståndarenintervjuadeDensexuellaoch övergrepp.missbrukargäng av

harSmörvattnetvidvårdatskvinnor50detredjedelartvå somatt caavmenar,
fy-kvinnorna ärhändelser. Mångaprostitutionsliknandehaft erfarenhet avav

ochförtryckerfarenhetmedisolerade,ofta socialtsiskt nedgångna, av
utnyttjande.

sigrelationer,sinafår bearbetakvinnornaBehandlingen går på varaattut
arbeta med gränserutvecklingochförfår växt samt attsjälva och utrymme egen

utnyttjade,därföroch bliromvärldenhar ingaMånga gränserstruktur.och mot
Behandlingenmed andra.identifieringviasiglära sätta gränserde måste att

gruppsamtal gångarbete,i gemensamtmiljöarbete husetsker perengenom
Detmed kontaktperson.samtalindividuellagruppledaremed gesvecka samt en

hälsa,ochsexualitet, kroppspeciellautbildning kringockså t.ex.teman,
kvinnofrågor.ochsarnhälls-

finns någotpersonaleniinstitution enenkönadDet nästan menär manen
behandlingen efteriPersonalen arbetarinte tagits.detta harprincipbeslut om

personal harAllperspektiv.feministisktmedochgrundsynpsykodynamisk ett
vidareutbildningar. Smörvatt-olikamotsvarandeellersocionomkompetens samt

missbrukare,kvinnligaförinstitutionerolikanätverktillanslutet ettnet av
ochSofia i MalmöBlekinge,Ronja iingårDär ävens.k. Fröjagruppen.den

Stockholm.iVästerbo
vid Sofialikartatupplagd på sättBlekingevid i ärBehandlingen Ronja som

medlandethelafrånkvinnor tungtRonja kommerTillSmörvattnet.och
faritharkvinnorbostadslösaochdet arbets-Oftaproblem. ärmissbruk somsom

formerolikaellerprostitutionerfarenhethardemMångailla. avmycket avav
ochgrundsynpsykodynamiskutifrånocksåarbetarRonjautnyttjande.sexuellt

och kvinno-relationerkvinnansmedarbetasbehandlingenteori. lfeministisk
utbildningochmiljöarbetesamtal,individuellagruppsamtal,både iidentitet

teman.vissakring

se 1993.K10i Trulssonkap
nUppgiñer 1994-06-02.KällströmföreståndarenEvafrån
uppgmer 1994-06-02.intervjuanfönla
Enligt Ronjavidbehandlingsassistentuppgiñfrån
1994-05-16.
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Sociolog Barn Björling från Kvinnoforum beskriver hur Fräjagruppenstartade
1988. Fröjagruppen består kvinnliga chefer och personal från ovannämndaav
missbruksinstitutioner. Fröjagruppen arbetar med flera frågor, t.ex. att vara
kvinnlig chef, behandling till missbrukandeatt kvinnor och utformage att
behandling utifrån genderperspektiv. Det innebär tonviktenett läggs bådeatt
på identitets- och maktperspektiv i behandlingsarbetet. I återkommande
workshops och seminarier arbetar med metodutveckling i vardagsarbetet.man
Kvinnoforum arbetar flerapå nivåer med utvecklande teoretisktettav
perspektiv, med metodutveckling behandlingsarbetet med påverkaav samt att
beslutsfattare.

I behandlingsarbetet talar ganska sällan missbruket, drogerna ellerman om
prostitutionserfarenheten. Grundproblematiken för kvinnorna ofta densamma.är
Det gäller påvisa kvinnors underordning, synliggöraatt kvinnans behov och
finna fram till kvinnoidentitet. Prostituerade kvinnor har docken egen
erfarenheter våld, övergrepp förtryckoch förändringsprocessgörav attsom en
hos dem mycket lång tid. Från klientrörelsen hartar Bam Björling tidigare
erfarenhet arbete kvinnor°.med prostitueradeav

Som vi har uppfattat förekommer ingen regelrätt behandling prosti-av
inomtutionsproblematiken vid institutioner kriminalvård eller missbruksvård.

Däremot förekommer många olika för behandling missbruks-program av
problem. Det endastär de fyra beskrivna behandlingshemmen förovan
kvinnliga missbrukare anslutna till Fröj kvinnans tidigaretarsom upp
erfarenheter, relationer och identitet i behandlingen och på så kommersättsom
åt behandla eventuell prostitutionsproblematik. Deras utvecklingatt en av en

behandlingsmodell utifrån psykodynamisk grundsyn och feministisk teoriegen
utomordentligt intressant.är Denna modell bör ha relevans också för behandling
icke missbrukare med prostitutionserfarenheter. Vi skulle vilja rekommende-av

behandling och rehabilitering enligt denna modell på speciellra en en
behandlingsenhet för kvinnor vill komma prostitutionen.som ur

6.5 Insatser inom frivilligt socialt arbete

s.k. frivilliga organisationernasDe sociala arbete för prostituerade kvinnor, som
tidenegentligen har lång tradition bakåt i inte framträdandeär i Sverige.en

tillförhållande våra nordiskaI grannländer Norge och Danmark de frivilligaär
organisationernas verksamhet för prostituerade kvinnor liten. Det framförär allt

Angåendebegreppetgender socialtkön, 1988.HirdmanYse
hrppgmer telefonintervjui med Björling1994-08-22.Barn
se 1983, 3.s kap.Larsson
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demedkontaktperiodvis harochförvisat intresseharorganisationertvå som
SvenskaochdehjälperStadsmissionen utsattaprostituerade. Det är mestsom

harprostituerade. Dessutomdeblanduppsökande arbetedriverkyrkan som
expertisochspecialkunskaperRFSU,medsamarbeteprostitutions varsgrupperna

arbetet.behandlandei detanvänds
bostadslösafördagverksamhetStadsmissionen öppendriverStockholmI en

besökande8-1930. De ärdagar klallaKlaragården. Den öppenkvinnor, är
problem.psykiskanarkomani ellermissbruksproblemallvarligakvinnor med

prostitueradehälftenknappt ärregelbundet,gårdenbesöker40 kvinnorCa varav
bostadslöshet; någravariation i derasvissfinnsDetMalmskillnadsgatan.från en

Stadsmissionensandra påandrahandslägenheter,eller ikompisarbor hos
erfarenhetlångo.dyl. Alla hariandra borSlussen, återhärbärge vid ute garage

förtryck.ochutslagning, våldav
vilade kan ätafristad därkvinnornaerbjuda ut,syfteKlaragårdens är att en
i längremedtala ochalltidfinns någonduscha. Detoch ettmål attmatett

uppbyggdVerksamhetenbehandling. ärstöd ocherbjudandenperspektiv om
utflykter.måltider ochmåleri,aktiviteterkonstnärligakring gemensamma

uttrycksbehov,harochkonstnärligt begåvadefalli många stortKvinnorna är
förekommeralster. Detmed deras gemensamtutställningnyligen hade enman

gruppaktiviteter,och vissaeftermiddaggruppsittning varjeeftermiddagsfika
boende ochhälsa,problem medhar mångaKvinnornaanordnas.utflykter,t.ex.

samtal, akutenskildaarbetstidendel ägnasförsörjning, så storatt aven
medmycketsamarbetarPersonalenresursmobilisering.problemlösning och

Spiralprojektet,prostitutionsgruppen,offentliga sektorndelarolika t.ex.av
socialbyråer.och psykiaterdistriktsläkare samt

allabehandlingsassistenter ärpersonalKlaragården har somsexen
Stadsmis-enhetschef frånArbetet ledsmentalskötare.ellersocionomer enav

förstaKlaragården drevsmetodhandledning.fårdessutomsionen, externman
till driftgrundanslagfor 1994 harmedelinsamlade ett1993 helt medåret men

Stad.Stockholmserhållits frånlöneroch
allrahand deStadsmissionen mestdet är tarbaraVi kan omatt somnotera

utifråndrivsbehandlingsalternativ. Arbeteti andraininteutslagna passarsom
få krav påintagningströskel ochmed låggrundsynkristenhumanitär ochen

ansvar.ochmedverkankvinnornas
ofta kommerkyrkanSvenskafrånhurbeskriverProstitutionsgruppen personer

samtalerbjudandenkaffeservering ochmedkvällstidprostitutionsstråkentill om
gratisfika ochbådeerbjuderkaffebil ochmedkörkontakt. Manoch runt

lederpratstund. Om detkaffet ochtacksamtKvinnornahjälp. emot entarannan

Uppgiñer 1994-08-17.BarbroPerssontelefonintervjumedi
m 1993:82,kap.sout.ex.
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till längre kontakter eller hjälpmöjligheter inte. Enligt personalen påvet man
Nadheim i Oslo, tillhör Oslo Bymission, förbiser socialarbete oftasom
kvinnornas andliga behov. Man bara materiella och sociala behov. Kyrkansser
patruller kan därför fylla behov för kvinnorna prostitutionsgruppenett utan att

detta.känner till något om
I Malmö intresserade sig personal inom Svenska kyrkan för de prostituerades

och foräven kundernas situation. Det Mårtenprästen Werner ochvar
diakonissan Margareta Appel under år drev uppsökande arbete påettsm par
prostitutionsgatorna i Malmö. De kontaktade de prostituerade och deras kunder
och erbjöd hjälp. Efter tid ebbade verksamheten Margareta Appel driverut.en
i dag prostitutionsfrågorna i massmedia for väcka debatt detta. latt en om
Malmö förekom kaffebilockså från Stadsmissionen åkte kvällstiden runtsom

prostitutionsstråkenpå samtal.och erbjöd fika och
l Göteborg har i Domkyrkoförsamlingenprästerna kontakt meden av

Hivinformationsgruppensjälvhjälpsprojektet. Han håller regelbundet lektioner
i etik och livsåskådningsfrågor for självhjälpsgruppen. Stadsmissionen i
Göteborg håller på kartlägga och planera kontaktverksamhet föratt en
prostituerade kvinnor. Den tänktär under 1995.att starta

Samarbetet med RFSU heltär slag. Prostitutionsgruppen iett annatav
Stockholm använder sig RF SU:s beträffande psykoterapi ochav resurser
remitterar ofta kvinnor till RFSU:s Dessutom har i Stockholmterapeuter. man

Ävenfått handledning dessa i Göteborg finns samarbete ochterapeuter.av en av
överläggningar med RFSU kring olika informationsmöten och andra arrange-

Det RFSU:sär kompetens detpå sexualpolitiska området och kunskapermang.
kring sexuella avvikelser och har varit värdefulltövergrepp använda iattsom
arbetet. Många professionella socialarbetare och psykologer aktiva inomär
RFSU. Här finns således kulturbakgrund samarbeteen gemensam som gynnar

orten.med prostitutionsgruppen på
Utomlands det mycket vanligt frivilligaär organisationer driver uppsökandeatt

och stödjande arbete for prostituerade kvinnor i olika former. Där ligger detta
arbete vanligtvis helt utanför den offentliga sektorn. Kommunala prostitutions-

svenskt snitt saknas. ställetI det religiösa ellerär humanitäragrupper av
organisationer, ibland de prostituerades föreningar driver stöd- ochegna som
hjälparbete. iAven våra nordiska grannländer förekommer värdefullt frivilligt
socialt arbete för prostituerade, KFUK:s verksamhet i Köpenhamn. Dennat.ex.
organisation driver både slags samlingslokal, Rederi vid prostitutionsstråkenen

ii Köpenhamn, Huset Hellerup och Skovmarken Nordjylland boende-på ärsom

mUppgiñerfrångmppinlervju Nadheim1994-05-03.på
mUppgiñerfrånKlasKarlsson,proslitulionsgmppeni 1993-12-14.Malmö
:Se 1994.LorentzenH
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treinstitutionernadefungerarTillsammansrehabiliteringscentrum.kollektiv och
narkomaner.prostitueradeforrehabiliteringskedjavárd- ochsom en

tillhörNadheim,sida. Detsida vid ärorganisationerarbetarOslol somtre
1800-talet, Prosenter,slutetsedantraditionerhar gamlaBymission ochOslo av

prostitutionsgruppernas ettprojektkommunalt samttyp numeraär ett avsom
intresseorga-Pion ärstatliga anslagmednationellt kunskapscenter samt som en

organisationerdessaMellankvinnor.prostituerade treför fore dettanisation
fragor.i olikadiskussionerochsamarbetevisstförekommer ett

arbetesocialtmycket blygsamt motbedriverorganisationernafrivilligaDe ett
detillkomplementfunktion utgörai Sverige. Deras ettprostitutionen att

arbete. perspektivinternationellt ärUrprostitutionsgruppernaskommunala ett
medDanmark och Norgeifinnssituationsituation. Denovanligdetta somen
medarbetestödjandeuppsökande ochdriverorganisationerfrivilligaaktiva som

förekommande.internationelltdenprostitueradede är mest

se 1993.1lmer
Alntresserade frånforskareverksamhetNadheimsochProsentersutvärderingtill den somhänvisasläsare av

493.1993 RapportKarlsenCgenomfört.har SenyligenDiakonhjemmel nr
SOUBeträffande 43-46ioffentliga,meddetsamarbeteikanhasocialtarbetefrivilligt sesfunktionersom

1993282.
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7 Värderande diskussion
utifrån aktualiserade
teman

Under vårt arbete har efterhand antal här skallett teman, tasom som
utgångspunkt for diskussion, utkristalliserat sig. Dessa fokuseringenrör av

sociala arbete, innehållet i arbetet vad gäller metoder och för-gruppernas
hållningssätt, organisation och samarbete mellan och andra aktörer,grupperna
hur prostitutionsgrupperna följer och ibland utvärderar sitt arbete samtupp

försöknågra beräkna kostnader för olika insatser. En speciell aspektatt som
utredningen bett belysa socialarbetarnas uppfattningär hur eventuelloss om en
kriminalisering skulle påverka det sociala arbetet.

värderande diskussionMed uttrycket vill vi betona vi i detta kapitel inteatt
enbart beskriver det sociala arbetet tydligt värderar detsamma.även Iutan
anslutning till några vi antydningar till förslag vi skulleteman ger som menar
kunna vidareutveckla arbetet.

socialpolitiska1 Några reflexioner7.

Alla prostitutionsgrupperna startade under 1977- 1984åren med politisktett stort
och förvaltningsmässigt stöd. I bakgrunden låg socialpolitisk debatten om

välfärdenfattiga klassamhället hari och hur producerat och utsattasvaga
missbrukare och prostituerade kvinnor. Det sociala arbetett.ex.somgrupper

till1970-talet handlade de bättre livsvillkor, litet tillspetsat.på rättutsattasom
socialpolitiska bakgrunden till enheternas inrättande legitimitet och högDen gav

arbete. Detta stöd farms kvar bit in 1980-talet.bra påstatus gruppernas en
samhällsklimatet förändrades efter 1980-taletsMen hand under Dengång.

diskussionensocialpolitiska började handla huruvida vi har råd medomnu
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förmånergenerellavilkagöras,besparingar måste somvilkavälfärden, som
arbetet.socialaprioriterasi detbörvilkaochförändrasmåste somgrupper

lägetdetImarkant.situationmarginaliseradeför avtogIntresset gruppers
prostitutions-tillförvaltningsmässiga södetpolitiska ochdetminskade även

förlängreintesigintresseradepolitikerKommunalaverksamhet.gruppernas
prostitutionsgruppernasverksamhetochledandetjänstemäninomforvaltningarna

barnomsorg.ochexempelvis äldreomsorgskötebarn inomfick andra
situationsligsvikanprostitutionsgrupperna autonomflera attI se enav

arbete.sittmedlämnasdär80-talet,under slutetuppstår enzammagruppernaav
Kontakternadeninomligger på någonArbetsledningen gruppen.egnaperson

Samarbetetminskar avsevärt.förvaltningeninomoch enheterdistriktmed andra
Igenomföra.prostitutionsgrmpenhelt påligger attmyndighetermed andra

fordrargatuprostitutbneninedgångockså nyasituationen skerden somen
invandaifrågasättandeuppstårInommetodutveckling.ochinsatser avgrupperna

pådetta kommerTillarbetsmetoder.andrautvecklabehovarbetssätt och attav
iförflyttasprostitutionsgrippendär runtturbulens,organisatoriskflera orter

faktorer tilldessaleder alli attSammantagetolika enheter.tillorganisationen
följden.blirpersonalbytenochpersonalen i tröttnargrupperna

allapersonalbyteni nästansålunda sketthar det grupperna90-talets ingångVid
organisatoriskaföljd. tittharGruppernakunskapsförlustermed nyastora som

förlagtorganisatorisktharfleraarbetsledare. Iochlösningar mangruppernya
Stödetfátverksamheter.uddamed andracityenhettillprostitutionsgruppen en

iframför alltÖkat,hasamtidigtförefallerförvaltningsledningarnafrån
socialbyråled-frrefallerNorrköpingochMalmöIoch Göteborg.Stockholm

prostitutionen.arbetetsocialadetointresserade motganskaningarna avvara
sina kunskaperbyggadärför ommåste attAlla satsa utpgrupperna

prioriteras:arbetsiiriktningarfältarbete. Tvåuppsökandekönshandeln genom
fördjupadInformatioisarbete ochstödjande arbete.ochfältarbeteuppsökande

ochbaskunskapersamlathartillskunskapsproduktion får vänta grupperna
Endastkvinnor.prostitieradenågorlundamedkontakterutvecklat stor gruppen

kanföljd år,under lårg satsastabilrelativtvarit avGöteborgsgruppen, ensom
metodutvecklingochkunskapsproduktionfördjupadpå

storstads-tvåföreligger förhållanden deiorganisatoriskagodanärvarandeFör
organisato-tillfredsställandefåttharDessaGöteborg.ochStockholmgrupperna

tillgivitledningar,intresseradeoch extra resurserlösningarriska som
länge,såstabilahar varitGruppernametodutveckling. passhandledning och nu

gatuprostitutionenSamtidigske.återigen kunnatkunskapsuppbyggnadatt en
medökardolda postitutionen90-talet. Denunderfrån årsuccessivt årökat

uppstår,pristitutionformerNyaländer.andra somfrånkvinnorimport avav

kunskapsöverñr-lEndasl medgivitpersonalenvlkelblandkontinuitetvaritdetharGöteborgsgmppeninom en
ing.
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marknadsför sig ganska aggressivt i massmedia. Förespråkare för prostitution
yrke, inspirerats den s.k. prostitutionslohbyh på kontinentensom börjarsom av
framträdaäven

Nu mitten 90-talet har det uppstått socialpolitiskmot debatt hurav en ny om
kan behålla delar välfärden mitt i alla förändringar sker. Diskussionenav som

EU-anslutning eller leder också till fokuserar nationellaom olikheteratt man
och särdrag. Mycket liberal narkotikapolitik och prostitution godtagbartettsom
yrke och försörjning för kvinnor kraftigt våra värderingarutmanar om
jämställdhet och solidaritet. Socialpolitiska farhågor motiverar tillsättningen av
den statliga prostitutionsutredningen 1993.vårennya

Med denna korta redogörelse vill bara peka samspelet mellan socialpoli-
tisk kontext, politiskt och förvaltningsmåssigt stöd inom kommunen lettsom
till skilda organisatoriska lösningar och olika personalmässiga förhållanden. Den
socialpolitiska kontexten tillsammans med inomorganisatoriska förhållanden
torde ha påverkat arbete Denna bakgrundavsevärt. måste hållagruppernas man
i minne vi nedannär värderar arbete metoder och förhållningssättgruppernas
se avsnitt 7.3.

7.2 Inriktning gatuprostitutionen och förmot
kvinnorna

Redan den tidigare prostitutionsutredningen betonade roll imännens pro-
stitutionen och åberopade beräkningar kom fram till varjeattsom pro-
stituerad kvinna kundergår 50 Utifrånmän detta kan vi hävdaca att-
prostitution i högsta grad även mansfråga.är Den förra utredningen pekadeen
också prostitutionpå förekommer i olika formermånga däratt gatuprostitutio-

den synligasteutgör därmed inte den dominerande formen.nen sagtmen
Trots detta framstår det tydligt fokus deti sociala arbetet fortfarandeattsom

riktat páär gatuprostitutionen och denpä prostituerade kvinnan. Uppsökande
arbete igatuprostitutionen navär utgångspunkt och kring vilketettgruppernas
det arbetet Det är på socialarbetarnamesta knytercentrerar. gatan som
kontakter kvinnorna.med De söker etablera kontakt erbjudande hjälpgenom om
och stöd olika slag. Det blir ofta fråga ganska långsiktigt ochettav om
tålamodskrävande arbete motivationsarbete.ett-

Detta det dominerande intrycket frånär samtliga fyra special I Malmögrupper.
och Norrköping socialarbetarnaarbetar for närvarande helt med utifrånatt
uppsökande arbete motivera kvinnor för stöd och behandling olikagatan av

zProslitulionslobbynbeskrivsi nytulkommendebattbok:BodströmC och Zweigberg 1994.Hen von
35e sou 1981:71 75.Lex. s.
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vidarearbetari Göteborg överalltframför ettochStockholmiGruppernaslag.
utgångspunkt.centralarbetetuppsökandedetdär ärMen ävenspektrum. en
prostitutionen,doldas.k.deninriktat påutsträckningmindreiArbetet är

tvåförArenaprojekt beräknaskanGöteborgsgruppens caenligt svarasom
inteuppenbarligenharGruppernakönshandeln.iomsättningentredjedelar av

självaharDeprostitution.med dessaarbetaförmetoder typerutvecklat att av
deninomverksammakvinnor ärmångaantyderkunskapproducerat att somsom

kunnasituation. Försocialbesvärlig attmycketharprostitutionendolda en
näraberoendegradi hög ettprostitution ärmed denna avarbeta grupperna

undantagsvis,de inte änförefallerpolisen. Detmedsamarbete mersom
i aktioneroch GöteborgStockholmiochi Malmötidigareexempelvis numera

för detta.funnit formermassageinstitut,ochsexklubbarmot
metoderutvecklaangelägetmycketdetuppfattning framstår attEnligt vår som

långsiktigt kunna mötaochdirekttillarbetetsocialabredda detför att meratt
intetordedettaFörprostitution.doldformerolikainomfinnsbehov avsom

påpekathartala. Andrakönshandeln attinominternationaliseringenminst
prostitutionsformer äni andrauppträderföreträdesvis somochtilltardenna

ochsocialarbetargruppernamellansamarbetegatuprostitution. förMetoder
viktiga.utomordentligtsammanhangi dettapolisen framstår som

i rollenmed mäninte arbetarprostitutionsgrupperna avvidareVi attnoterar -
kunskapernaprojekt harkartläggandeundantagsvis. någraIänköpare annat- det finnsbl.a.avsevärt visarprojekt attDessaökatköpermännen sexsomom

sexuell ochkompliceradmedbland köparna armanmänrelativt stor gruppen
problematik.

prostitutionutbildningarochinformationarbeteattitydpåverkande omI genom
vilken dessamånImånga män.givetvis nåttloppårenshar genomgrupperna

allmänhetibland mänprostitutiontillattitydernaändraförmåttinsatser att
likaså svårtärköparnaarbete nåttdettautsträckningvilkenIsvårtär veta.att

barasådant arbete,värdetförringaintemed detta ettvillVibedöma. avatt
osäker.detsamma äreffektenpeka på att av

kombinera detolämpligtkanske attochdet svårtmöjligt ärDet är att
kvinnorprostitueradeinriktas påhuvudsakiarbetetsocialanuvarande som-

Samtidigt harköpare.rolleni gruppernamed männenarbetemed avett- iinsatser för männenbehovvisat påkunskapsproduktionsin avgenom
kriscent-formmed någontankenbör prövaVikönshandeln. avatt manmenar
städerna.ivaneköpare de störrealltframförkönsköpare tillriktadeforra

Enprostitutionsgrupper.nuvarandefrånfriståendeorganiserasskall deKanske

.Se 1992.MånssonLex.
i bådeprojektavslutadenyligen1984ochLinders, samMånssonansikteSexualitetiMalmö utan flickstimmeliTorskenStockholm1994 ochiprostitueradetillegentligenVarför gårmänGöteborg

1994.Lantz,
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inspirationskälla bygga vidare skullepå kunna de olika kriscentra föratt vara
år.män fram underväxtsom senare

7.3 Arbetsinriktningar, metoder förhållningssättoch

fyraDe huvudinriktningar sedan Malmöprojektets tid har utgjort modellsom
för arbetet har mindrede prostitutionsgrupperna ofta haft fullfölja.svårt Avatt
resursskäl har blivit koncentrera arbetet till uppsökandetvungen attman
fältarbete och stöd- och behandlingsarbete. Det bara deär istora grupperna
Stockholm Göteborgoch kontinuerligt förmått arbeta med alla fyrasom

Äveninriktningarna. här har vid omorganisationer eller personalbytenman
dragit ned arbetet till de två inriktningar, slags basarbetssätt.utgör Videttsom
personalstabilitet och goda förhållanden har däremot personal kunnat avdelas för

genomföra informations insatser, någon kartläggning eller kunskapsinsarnling.att
Generellt landet finnsöver således tydlig dominans för de förstnämndatvåen
inriktningarna.

Det uppsökande fältarbete flerahar syften; få kunskap könshandeln,att om
kontaktnå med de prostituerade kvinnorna och förhindra flickoratt att att unga

etablerar sig prostituerade. På alla har det funnits prioriteradeortersom
målgrupper, personalen framför allt velat komma i kontakt med.som

främstFörst och har det varit kvinnor 20under allaår, mycketsom grupperna
aktivt arbetar med för förhindra nyetablering i prostitutionen. På allaatt orter
där specialenheter finns har i lyckats förhindra nyetableringstort settgrupperna

kvinnor i gatuprostitutionen.av unga
På har missbrukare varit prioriteradett orter tungapar en grupp som

socialarbetarna velat fånga för bereda lämplig vård, enligt LVM.att t.ex.upp
På harnågon i stället arbetat de icke missbrukandeort motgruppen mer
kvinnorna, då dessa ofta inte haft några behandlingskontakter inom socialtjäns-

tydliga hjälpbehov. På någon har personalen prioriterat kvinnor medten ortmen
barn undersökaför barnens uppväxtförhållanden och dessa far illaatt om av
moderns verksamhet. På tid framträder psykiskt sjuka kvinnorsenare en grupp

förefaller mycket i könshandeln har svårt nå medutsatta attsom men som man
Stockholmarbetsmetoder. I och finnsgängse Malmö hiv-även små grupper av

positiva kvinnor prostitutionsgrupperna försöker stöd samtidigtextrasom ge
intekontrollerar de prostituerar sig.attsom man

Metoderna uppsökande förefalleri det arbetet ganska enhetliga övervara
Kunskapsinhämtandelandet. könshandeln har skett eller mindreom mer

Iblandsystematiskt. har det gällt skaffa sig baskunskaper könshandelnatt om

65e röster Lcnnécr-Axelson,1989.Männenst.ex.
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harkunskapsbas ifunnitsdet hari den. Näroch stor gruppen,engrupperna
insamladekunskap. Defördjupadfägenomförts förkartläggningarspeciella att
attitydpa-i detolika målgruppertillförmedlatssedankunskaperna har ut

arbetet.verkande
kvinnorprostitueradeerfarnaochmed äldreuppsökande fáltarbetetI det mer

80-börjanImellanförhållningssättocholika metoderbeskrivs avgrupperna.
försökteövertalningdärarbetssätt,konfrontativttalet tillämpades genomett man

socialarbetar-håller sigdagprostitutionen. Ikvinnor lämnaenskildapåverka att
kontakt medomedelbaruppsökande arbetet. Dei detavvaktande tarmerna

försökerövrigtmissbrukare. Förnedgångnamycketflickor och manunga
Socialarbetarnaolika slag.hjälpstöd ocherbjudaochtill kontaktmotivera av

rehabilitering igradvisrelationsuppbyggnad ochsuccessiv ettpäsatsar ennu
agerandepassivtför förrisknaturligtvisfinnsperspektiv. Härflerårigt etten

situation. Ikvinnansiförändrande faktorinte blirsocialarbetarnaoch att en
trygghetsskapandekönshandelsmiljöniintegreraskanske destället ettsom

element
fältarbete. Inomuppsökandearbetstiden åtdelvarjeI ägnas stor avengrupp
och mäste ägnasverksamhetengrunden idetta arbetehävdas ärattgrupperna

könshandelnaktuell kunskaphela tiden haFältarbetarna mästetid.mycket om
Grupperna nåruppsökande arbetet.detmed kvinnornakontaktoch nå genom
varje medpäkvinnornagatuprostituerade ortdetredjedelarockså två av

hjälp.erbjudandensamtal ochmotiverande om
medverkar tillochresurskrävandeför attarbetssättet ärVi frågathar omoss

informationsarbetet.ellerbehandlingsarbetetarbetet,andra delarhämma ex.av
detspecielltgällerdettainomutvecklasbehöverAndra arbetssätt grupperna,

inom despecialiseringdetKanske krävsbehandlingsarbetet.systematiska en
tidöverolika arbetssättmellanalternerarsåstörre att mangrupperna

uppsökande fáltarbetet,detmetodutvecklingen inomgällerfrågaEn annan
prostitutions-inomochprostitutionendoldadeninomkvinnorna nyamott.ex.

och i huvudsaki 15 årlikartatvaritfältarbetet haruppsökandeDetformer. ca
hälftenknapptäni dag inteden utgörVigatuprostitutionen. avgällt vet att mer

prostitutionsfortner saknasandraFörstorstäderna.prostitutionen itotaladen
behövervilkauppsökande arbete,förmetoderlämpligaochanvändbara

utvecklas snarast.
därGöteborg,iHiv-informationsgruppenaktualiserastredje frågaEn av

självhjälpsgruppema.varandra tillrekryterarhuvudsakiprojektetikvinnorna
prostitutions-finns inätverksocialainformellasig detdåDe har använt somav

användbarmycket ävenvarithittillsrekrytering harform ommiljön. Denna av
föreningarprostitueradesdebedriverUtomlandsbegränsningar.harden

7Detta iriskerandra tvaagerandeadenñr passivtsidanochför astarkaingreppmellan somdilemma ena
48-57.1987bokEliassonsbeskrivsi R-Msocialaarbetetdet s.



uppsökande arbete likartatpå Det visar sigsätt. således det finns möjligheteratt
komma i kontakt med kvinnorna via deras naturligaatt sociala nätverk. Detta

pekar flerapå möjligheter i det uppsökande arbetet.
Motiverande och stödjande arbete med de prostituerade kvinnorna. Ett syfte

med arbetet få kvinnornaär lämna prostitutionen och tillgåatt överatt en mer
konstruktiv livsform. Ett syfte stöd iär livssituation. Enannat att utsattge en

kontakt med socialarbetare kan motiverande i sig, speciellt iny en vara en
isolerad livssituation.

Socialarbetarna använder oftast kvinnornas motivation för grundläggaatt en
stödjande kontakt. 25-30%Det är kvinnorna i gatuprostitutionen fårav som
olika former psykosocialt stöd. Grupperna sinsemellan olika på vad detav ser
stödjande arbetet innebär. intervjuadeNågra betonar den långsiktiga stödjande
relationen medan andra beskriver stöd korta avgränsade insatser.som

Kvinnorna får olika former psykosocialt stöd. där instrumentelladet ochav
praktiska stödet överväger. Speciellt förefaller resursmobilisering, t.ex.
socialbidrag, utbildning och bostad viktiga delar i kvinnans rehabiliteringvara
och könshandeln.väg Kognitivt stöd, information, vägledningut ocht.ex.ur
råd relevantutgör stöd för kvinnan hon fattat beslutnär lämnaattom
prostitutionen. Socialarbetarna beskriver också hembesök och samvaro
fritiden med ganska kvinnor.ensamma

Med mindre kvinnor håller socialarbetarna långvarig stödjandeen grupp en
kontakt. Det sig 5-10rör kvinnor socialarbetare och dessaår. lom ca per
långvariga relationer förefaller mellangränsen stöd och behandlingsarbete vara
flytande. Under de stödjande samtalen sker successiv påverkan, kan ledaen som
till förändring kvinnans situation sikt. klienterpå De vi haren av som
intervjuat från tillhör alla denna kategori.grupperna

socialarbetareFlera beskriver hur beslut lämna prostitutionen kanett att
komma plötsligt. I allmänhet det ändåär och medvetet beslut harett moget som

framvuxit under lång tid. Efter beslutet följer period intensivt stöd ochen av
resursmobilisering, tills kvinnan fått social situation och försörjning.en annan
Ännu lång tid efter det prostitutionen avslutats lever kvinnan i marginalsi-att en
tuation, där hon i behov stödjande kontakt. intervjuadeär De klienterna harav
tydligt beskrivit denna marginalsituation och risken för återfall äratt stor.
Kvinnorna i självhjälpsgruppen beskriver värdet ha få stödatt attav en grupp
hos vid tillfälliga svackor och kriser. stödjandeDet arbetet innefattar således
både akuta insatserhandlingar och långvariga stödjande relationer.

Psykosocial:behandlingsarbetesker i olika omfattning i alla Endastgrupperna.
Göteborgsgruppen beskriver målinriktat behandlingsarbete medett en grupp
kvinnor. Behandlingssamtal 1-2under års tid handlar barndomsupplevelser,om
sexuella relationer till viktiga psykologiska problem ochövergrepp, personer,
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objektrelations-grundsyn ochpsykodynamiskutifrånSamtalen skeridentitet. en
sittinriktning påmed sådanhandledningfår ocksåSocialarbetarnateori.

behandlingsarbete.
detprostitutionsgrupperna ärinombehandlochgäller stöd-detNär

% de25åtnjutande det.ikommerkvinnorliten ca avavsomgruppen
sällanfårprostitutionsformerandraiKvinnorkvinnorna.gatuprostituerade

viktigtbehandlingsarbetet ärstöd- ochhjälp bli ytterstslutsats måsteVår att
klandetdet äråtnjutandeikommer attkvinnorför den menavsomgrupp

omfattning.sinotillräckligt till
be-och detstödjandedetförhållandet mellankanreflexionEn göras om

kvalificeradochfortbildningMed någotinomhandlande arbetet grupperna.
desamtalsbehandling förutvecklakunnaallaskullehandledning engrupperna

viktigakringbyggasskulle kunnaSamtalen temanönskar.såkvinnor uppsom
objektrelationsteorigrundsyn,tvärvetenskapligutifrånliv och t.ex.i kvinnans en

be-frånkunskaperfinnsteori. Härfeministiskkompletterad medkanske
tillöverförasskulle kunnalättmissbrukarekvinnligaforhandlingshemmen som

metodutveck-ochkunskaps-behövsVi detprostitutionsgrupperna. att enanser
naturligtvisalternativ ärEtt attinombehandlingsarbetetling grupperna.av

ochkunskapsutvecklingför sådanbehandlingsenheterspeciellabygga upp
storstädernai debehandling tre

ordinariedenbehandlingsarbete inomstöd- ochförekommer ävenDet
kriminalvårdmissbruksvård,myndigheterandrainomochsocialtjänsten som

andrahjälpfår påkvinnorprostitueradehel delpsykiatri. Vioch atttror en
prostitutions-deraskunskaphardärtjänstemännenoftavägar, omattutan

kontaktprostitutionenkvinnor lämnar utanEftersomerfarenheter. stor gruppen
sigmångaanledningdet tarspeciella enheterna är att uratt tro,med de

finns härDetsläkt ochfamilj, vänner.stöd fråninformelltvia enprostitutionen
kunskaphar föganärvarandeforsjälvläkningsprocess om.som man

attitydpåverkande arbeteinformationsarbete,innefattararbeteinriktatAllmänt
arbeteprostitutionen. Dettamotverkaaktioner förmålgrupperolika atttill samt

detkanl dei de olikaomfattning storaolikamycket gruppernahar grupperna.
detrörde småarbetstiden. Itredjedeltillperiodvis uppgå gruppernaavca en

det. Debegärtillinformationsinsatser storaenstakasig grupper somom
målgrupper.till olikainformationskampanjerregelrättagenomförthargrupperna
konstnärligaanvändamedexperimenteratdärvidhar attGöteborgsgruppen

informationsarbetet.iochfilmutställningar,metoder teatersom
hosi samhälletbådeinformationsbehovföreligger utedetVi kan stortettattse

massmediairegelbundetframträdervårdsektorn. Detinomolika samtgrupper

behandlingssamtalhosochi slöd-loppgåttunderårenssexklubbarfråns.k.60kvinnorGöteborgharca prostitutionen.doldai denarbetarallakvinnordellitendockDeutgörpmstitutionsgruppen. somaven
gsâdana Stockholm.iklientenLenabl.a.föreslogsndlingsenheter av
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förespråkar prostitutionen.synsätt på De hävdarett nytt attpersoner som
prostitutionen respektabelt yrke fyller samhällelig funktionär ochett som en

bör omgärdas med god arbetsmiljö. Detta hämtar sina åsikter frånsynsättsom
den prostitutionslobbyn kontinenten,s.k. i Holland och Tyskland.på Med större

försökeröppenhet till Europa föra in dessa i Sverige. Somsynsätt ävenman nya
vi detta informationsinsatserdet kräver och frånstoraser nya personer som
arbetar med och har god kunskap prostitutionsproblematiken. Specielltom
ungdomar påverkas trender och behöver informeras hur verklighetenav nya om
i könshandeln ut.ser

prostitutionsPersonalen inom beskriver kunskapsbehoväven ett stort
inom socialtjänsten och övriga vårdsektorn, missbruksvård, kriminalvårdt.ex.
och psykiatri. Kunskaperna prostituerade kvinnors iliv könshandeln iärom
allmänhet dålig och mängd föreställningar finns.och Dessa kanmyter myteren
påverka handläggningen kvinnans ärende och motverka hon får adekvatattav
hjälp. Här behövs egentligen omfattande informationsverksamhetmycketen som
prostitutionsgrupperna i nuvarande form inte har möjlighet för. Iatt svara
storstäderna kan ringa till specialenheten och få tid för studiebesök ellerman
konsultation. iMen landet socialbyråer, sjukhus och institutioner detpå ärute
mycket få tillgång till specialkunskaper.svårare att

Vi här behov nationellt kunskapscentrum kan byggaett ettser av som upp
kunskaper prostitutionen i olika överblickdelar landet, har även överom av som
de formerna prostitution och kan genomföra informationer till deavnya som
yrkeskategorier, förvaltningar och kommuner, efterfrågar kunskaper påsom
området. Plötsligt blossar könshandeln mindrepå och måsteortupp en man
finna metoder for bedriva och stödjande arbete. borde detuppsökande Dåatt ett

information,finnas nationellt kunskapscentrum vända sig till förett att
handledning°.konsultation och

Dokumentation och Icunskapsprodulction i prostitutionsgruppernaförekommer
målbeskrivningar medi mycket olika omfattning. alla finnsFör grupperna

riktlinjer för huvudarbetsuppgifter angivna. Allaverksamheten och grupperna
form ochlämnar också redovisningar sin verksamhet i rapporteravav

verksamhetsberättelser
. könshandeln ochGrupperna producerar informationsbroschyrer pro-om

information klienter, vidarbete tillstitutionsgruppens delas utsom som
Även i vissa specialämnen produceras,informationsbroschyrerstudiebesök etc.

mProsenter frånSocialdepartementetfrån 1994blivit kunskapscentrummedstödhar jan nationellti Oslo ett
konsullationsverksarrthetñr information,utbildningochPersonalharavdelatsoch kommun.Oslo runtom

i Norge.
Ibland Malmögmppensi arbetetsfallbeskrivningar godinblickförekommeräven art, t.ex.son1geren

för 1993.verksamhetsberättelse
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varit föregånga-harGöteborgsgruppenhivaids.smittspridningenkringt.ex. av
journalister.medeller tillsammansinformationsmaterial självautarbetatochre

verksamhetsbe-statistik,befattningsbeskrivningar,för arbetet,Riktlinjer
prostitutionsgrupper.allafinns förinformationsbroschyrerrättelser samt

Mycketkönshandeln påkartläggningarofta orten.saknas störreDäremot av
ochprostitutionsgruppernaipersonalenblandkönshandeln finnskunskap om
förkänsligtmycketarbetetkollegor. Detta görmuntligt tillöverförs endast nya

kunskaps-allvarligatillledakanomorganisationer,personbyten och som
förluster.

lyckatsstöd harorganisatorisktochstabil personalmedDe större grupperna
kartläggningaromfattandegenomföraföravdelaerhålla eller att merresurser

ideomfattarFOU-arbeteforskningskaraktär. Detta stora gruppernaav
inte haftharmindre attGöteborg. DeStockholm och resursergrupperna

kartläggningar.genomföra sådana
kunskapspro-genomfört fyrafyraårsperiod störreunderGöteborg harI man en

anspråk.arbetstid ipersonalensdeltagitharprojekt. Dettaducerande stor aven
prostitueradedekunskaptagit fram intressantSålunda har omnyman

olikai prostitutioneninträdeochbakgrund, samtuppväxtkvinnornas om
Även doldadenproblema.deraskönshandeln ochikunderavgrupper

i stadenmassageinstitutsexklubbar ochhotell,prostitutionen på restauranger,
arbetet.metodutveckling itillprojekt har letthar kartlagts. Två

kunderkartläggninggenomfört1993underStockholm harI genomavenman
sexuellaochattitydermotiv,derasfått kunskapintervjuundersökning och omen

ocksåStockholm hari centralamassageinstitutenvanor. inventeringEn av
företagits under året.

kunskapsproduktionskerbeakta deti sammanhanget omMan måste att en
tidigareforskarenämligenspecialenheterna,utanförkönshandeln även somav

Teori- ochprostitutionen.sociala arbetetpraktiskai detverksammavarit mot
forskning.dennafrånhuvudsakligenhärhörområdetbegreppsbildningen

medtillupphovgivitMalmöprojektet bådesåledeskan grenenMan attse
FOU-baseradpraktisktkönshandeln ochforskninguniversitetsbaserad enom

liknandefinnsl Norgeprostitutionsgrupperna.i deverksamhet större en
FOU-delsuniversitetenvidforskningdelskunskapsproduktionen;tudelning av

skerårkonferenserna ettnordiskade vartannatPåspecialenheterna.arbete vid
forskningsgrenar.bådamellan dessakunskapsutbyte

se 1994.1Lantz
Se 19831981 ochLarssonSS-A samtMånsson,Malmöprojektel,frånoch Lex.avhandlingar rapporter

1984.ochLindersAS-AMånsson
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7.4 Samarbete, samverkan och samspel med andra

Ingen prostitutionsgrupperna handlägger ärenden i Socialtjänstlagens meningav
dvs. fattar myndighetsbeslut bistånd. Socialarbetarna i utförom- grupperna

emellanåt traditionellt utredande arbete, blir del andra socialarbetaressom en av
beslutsunderlag för biståndsprövning. Givetvis ingår arbete utredandeav
karaktär grund för hur socialarbetarna inriktar sitt arbete med enskildasom
kvinnor.

Tidigare handlade ärenden i såväl Malmö, under projekttiden,grupperna som
i Göteborg, fram till 1988. Det fanns fördelar med sådan uppläggningen av
arbetet. De hade själva förfogande över materiella främst i formresurser, av
socialbidrag, och kunde i detta avseende arbeta självständigt och snabbtmer

akuta behov. Samtidigtmot menade del kritikersvara socialarbetarna påatten
köpteså sigsätt kontakter med de prostituerade kvinnorna. Den nuvarande

ordningen föredras dock entydigt alla berörda socialarbetare. Skälen tillav
detta är arbetet bygger förtroendepå frånatt enskilda kvinnor och långsiktig-på
het och stabilitet i kontakterna liksom med denna organisationatt kangrupperna
minimera sin administration.egen

Denna organisation arbetet kräver dock samarbete, med bl.a.av ett gott
socialtjänstens övriga individ- och familjeomsorg, för fungera. Det förefalleratt

väletableradeär och respekterade bland de socialarbetaresom om grupperna de
ofta samarbetar med. Enligt handläggande socialsekreteraretargrupperna som
regel hänsyn till synpunkter från socialarbetare. blirDe lyssnadegruppernas
på och betraktas inom prostitutionsområdetexperter och uppfattas desom vara

bäst känner den prostituerade kvinnan. Grupperna beskriversom inforatt
mationsutbytet för det friktionsfrittär och förtroendefullt.mesta

Några problem i sammanhanget finns dock. Ett sådant är den nuvarandeatt
ordningen bidrar till det blir många samarbetspartners ochatt personer att
hålla kontakt med inom socialtjänsten. Detta blir tydligare kommunstörre det
gäller. Till detta kommer många de aktuella kvinnorna bor iatt andraav
kommuner, något bl.a. Stockholmsgruppen framhåller. Grupperna ingår,som

vi tidigare framhållit, i komplext organisatoriskt nätverk. Detta tids-som ett är
och därmed resurskrävande. Kontakterna med betydelsefulla organisationer och

i nätverket måste underhållas kontinuerligt.personer
Hur det dåär med samarbetet med olika organisationer utanför socialtjänsten

Med polisen har prostitutionsgrupperna och bra pånära samarbeteett
gatuplan överlag. Poliser och socialarbetare samarbetar enkelt och informellt
exempelvis för identifikation flickor, för hjälp i akuta lägenav etc.unga
ömsesidigt beskrivs och förtroendefullt samarbete i enskilda fall.ett otvunget
Information och under bibehållande olika roller. Däremot förekom-tasges av

mindre samarbete högre i respektive organisationer. GöteborgImer av upp
framträder olika uppfattningar behov, inriktning och prioriteringar frånom -
polisen sammanhängande med prostitution i sig kriminaliserad.är Attatt



prostitutionsrelaterade brottarbetstidMalmöpolisen har ägnargrupp somen
andradeochdärsocialarbetarna ävenmycketuppskattas tas upp avav

i GöteborgliksomNorrköpingIföredöme.prostitutionsgrupperna ettsom
utvecklatillgrupperna skulle bidravilketpoliskontakter,fastaefterlyser attmer

samarbetet.effektiviseraoch
samarbetspartners.andrabehovuppkommerinriktning i arbetetAlltefter av

exemplifierat någrapekat ochhar tidigare påfinns och visådanamängdEn av
Viinstanser.samhälleligaspektrumbrettSamarbetet överspännerdem. ett av

smittskydd,primärvård,sjukvården såsominomfinner samarbetspartners
samarbetskanalerfastaMed vissa harpsykiatri.infektion och grupperna -

Prostitutionsgruppernainfektionskliniker.smittskydd ochmedexempelvis
missbrukandegällerdetbehandlingshem främst närmed olikasamarbetar

kvinno-betonandeutifrånarbetarmedvetetBehandlingshemkvinnor. avsom
kontaktförekommerhiv-arbetetvärdefulla. Försärskiltförefaller häridentitet

trafiksitua-med gatukontoretomkontaktmiljöskyddet. Iblandhälso- ochmed tas
Stadsmis-medbeskrivs samarbeteStockholmIprostitutionsområdena.itionen

andraGruppernadagverksamhet.kvinnohärbärge och öppna attsionens uppger
gått.kommit och Det ärharunder århjälpinsatserkyrkligafrivilliga senare

långsiktigt, såsometableradingen sådanännu ärtydligtdock meratt
BymissionenharNorgeandra länder. Iiförhållandet mångaär t.ex. en

Notabelt likasåprostituerade. ärförarbete attinriktad påverksamhet ärsom
frivården.medsamarbeteganska litetbeskrivergrupperna

ingår iprostitutionsgruppernavill betona ettSammanfattningsvis att
föravsevärdakrävernätverk, vilketorganisatorisktkomplext resurser

krävsärendenenskildahandläggerinte gottettsamarbete. Då grupperna
effektivtFörsocialtjänsten.inominstanserhandläggande ettsamarbete med

i prostitutions-verksamheterandrasamspel med mångakrävssocialt arbete
kunskapsspridninginformation ochförbehövsomvärld. Det resursergruppernas

verksamhet.denliksomfenomenprostitutionen gruppensegnaomsomom

dokumentation,sociala arbetets7.5 Det
utvärderingochuppföljning

välolikaolika former ochi ärsker mångaarbetetdokumentationGruppernas av
stödtillsyften; den kanolikatjäna mångaDokumentation kanutvecklad. vara

sammanställ-underlag förkaneller denfalletenskildai det ettminnetför vara
Dokumentationexempelvis.tidsperiodundergjortvad avningar engruppenav

ochuppföljningarslagsför olikaunderlagviktigtocksåslag kan utgöraolika ett
lcunskapsproduktionförunderlagdokumentationenvissa falll ärutvärderingar.

kunskapsspridning.och
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Beträffande prostitutionsgrupperna finns några omständigheter görsom
dokumentationen osäker. Vi skall börja med sådana omständig-någraatt ta upp
heter bakgrund för beskrivningar och reflektioner hursom en av om grupperna
värderar sina arbetsresultat. Därefter synpunkternågra på hur de skulleger
kunna ordna viss dokumentation underlag för olika uppföljningarsorterssom
och utvärderingar.

först;Men har det förrmånga och det truismär närmast det ärsagt en -
bemängt med avsevärda svårigheter följa och utvärdera socialt arbete.att upp
Vi kan regel inte låta lätt kvantifierbar indikator utgöra mått påsom en
verksamhetens resultat. Arbetet mångfacetterat och innehåller kvaliteterär som
inte lätt låter sigså fångas i siffror. gäller inteDetta minst socialt arbetetnär
med prostituerade skall utvärderas. Detta faktum påverkar denna rapports
uppläggning och liksom det påverkar den dokumentation ochresonemang,
uppföljning vi tagit fråndelsom av grupperna.

Dokumentationen enskilda personerkvinnor präglas givetvis attom av
prostitutionsgrupperna inte handläggare i socialtjänstens mening. De harär
därför inte föra personregister. Möjligheterna till dokumentationrätt att om

arbetsanteckningar,enskilda begränsade. l arbetet försär ibland ordnade
kronologiskt efter vad händer under arbetspass, ibland ordnade efter vadettsom
socialarbetarna finner viktigt tid beträffande kvinnoröver haratt notera man
kontakt med.

Behovet dokumentation kan diskuteras aspekter. Vi skall härmångaav ur
begränsa till diskutera frågan utifrån möjligheterna användaatt attoss
dokumentation underlag för uppföljning och utvärdering arbetet. Attsom av
prostitutionsgrupperna möjligheterhar begränsade insamla ochatt sortera
dokumentationen enskilda individer det använda den vidsvåraregör attom
uppföljningar och för bedöma resultat, åtminstone relativt månganäratt

aktuella ibland ganska lång tid. Så tidigareär över ärpersoner en som
framgått fallet i de Norrköping hållastäderna. I kan socialarbetarnatre stora

i huvudetsina kunskaper kvinnorna åtminstone länge personalkontinui-såom ,råder.tet
i praktiken för följa lederHur gör och bedöma vad arbetetattgrupperna upp

till olika Vi skall exempel:Detta sker många någrasätt. ge

enskilda kvinnor kring förändring ii samtal med utveckling ochDet sker-
livssituation. socialarbetare och träffas för följa vad deklientderas att upp

och genomföra. Ibland sker detta ikommit planeratöverens attom
inblandade, exempelvis handläggande socialsekretera-samarbete med andra

utvecklad hos de olika ochArbetsmetodiken tycks olika gruppernare.
ofta till de enskildaolika socialarbetare. Vårt intryck detbland är äratt upp
arbetsstil härvidlag.utveckla och finna sinsocialarbetarna att egen
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i arbetet.och motgångarkring fram-iDiskussioner äger gruppernarum-
gruppsamlingar.vid olika slagsregelbundetåterkommerDessa

oftastarbetetvärderas påför ochredogörsverksamhetsberättelserI-
iakttagnaantaletuppgifterExempelnämnd. ärledning ochårsbasis till om

värderas arbetetIblandinsatserålder,kvinnor, deras mertyper m.m.av
förutformasarbetet skallfor hurerfarenheterutifrån det drasochexplicit,

plan.iberättelsen övergårkommande period en-
Som vi tidigareprojekt.i specielladelar arbetetsärskildaIbland belyses av-

ochellerproduceraallt frågaframfördet dåredogjort for är attom
visker,arbetet. Dettafortsattaför detkunskapersammanställa somegna

forskningsprojekt. Merockså i formfor, internt,redogjort externaavmen
karaktär,utvärderandetydligtprojektenfunnit ärsällan har att av mer

i kvinnornasförändringarförbetydelsearbetetssocialagäller detvad
situation.

ochdokumenteraviktigtoch sättintressantvi tyckerEtt attsom ---
liv ochutifrånfallbeskrivningararbetet är göraatt personsenpresentera

verksamhets-ibland iintegrerasbeskrivningarhändelseutveckling. Dessa
berättelser.

möjligt antalbesiffra där sådokumentationenGenerellt söker grupperna
samarbete osv..iintensitetkontakter,olika typergatan, avpasspersoner,

naturligtvisvilketredovisningarna,ordnagenerellt sättdock ingetfinnsDet att
jämföra.dem svåragör att

medmindreochkan änallt inteviktigt mätas, sammaDet är attatt notera
individuelltgradi högi socialt arbeteoch framgång ärFörändringarmåttstock.

till enklaarbetetvärderandetreducerasökamångskiftande. Attoch av
Åter socialt arbetevill vi betonamissvisande.mycketbli attkan lättsifferserier

tillsammansarbetelångsiktigtkvalitativt ochgradi högprostituerade ärmed ett
Isanunanhangetproblematik.komplexmycketharoftamätmiskormed ensom

finns hosinvändiga kunskapdentillit tillochrespekthaviktigt somdetär att
för denna,redovisningsformerutvecklaviktigtDet ärsocialarbetarna. att

fallbeskrivningar.kommenteradeformexempelvis i av
inslag i arbetetdet finnsantydavill viovanståendehävdarvi attSamtidigt som

redovisning.dokumentation ochformkvantifieradförsiglämpar avmerensom
förstandardiseraskunnadelvisåtminstone attskulleinformationDenna

Vi skallolikamellantid ochexempelvis övermöjliggörajämförelser grupper.-
siganvändaskulle kunnamåttsådanaantyda några av.här gruppernasom

vidresultat. bildEnoch dessarbetetbilddekantillsammansTagna avge en
beskrivningar.bilder ochandratillkomplementochsidan somav
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Produkrions- eller prestazionsmátt°
Exempelvis antal kontakter, antal insatser olika slag motivation,somav
stöd, behandling antal kvinnorm.m., och antal och infor-män. typ av
mation. Uppgifterna måste givetvis relateras till tidsenheter.

Produkrivitets- och kostnadsmárt°
styckekostnadProduktivitet handlar Dessa kanmått desammaom vara

under punkt l här i relation till kostnad prestation.sattasom men per

Ejjfelamdn°
Det centrala i detta sammanhang torde hur slutarmångamest vara som
prostituera sig tidsperiod.under viss För utförligare beskrivning kanen en
givetvis andra komplettera,mått såsom hur många slutat missbruka,som
erhållit arbete, klarar sig socialbidrag. Men dessa givetvis ändåärutan
ganska och onyanserade mått.grova

K valitetsmátt0
Hur uppfattar, bedömer och värdesätter de kontakthar medsom grupperna
arbetet Detta kan ske enkäter till eller intervjuer standardi-gärnagenom
serade med aktuella kvinnor, eventuellt och viktiga samarbetspart-män
ners.

Ovanstående skall antydningar vad skulle kunna ingå ises som om som en mer
samlad dokumentation beträffande vissa arbetets aspekter. För skallsåattav
kunna ske krävs utvecklingsarbete och i prostitutionsgrupperna.ett engagemang
Skall dessa uppgifter komma fram till användning krävsoch kommatyper av

berör.de meningsfulla for dem de gäller och Samt återigen; detta kanäratt
bild sidan kvalitativaarbetet och dess betydelse vid andrage en av av mer

belysningar.

7.6 Dyr eller billig verksamhet

l detta avsnitt skall vi illustrera möjliga kan föras utifrånresonemang, som
systematiserad kvantitativ dokumentation, enkla ochinsatnlad och med några

Beräkningarna förförsöksvisa beräkningar. kan tjäna underlag någraettsom
reflektioner verksamheten.kring

årsarbetare. lönekost-arbetar sammanlagt 15-17 Den samladeI grupperna
Till kostnader fornaden beräknas till 7 miljoner kr år. detta kommerkan ca per

i tjänsten, utbildning och handledning olikaarbetslokaler, samt expenserresor
arbetsmaterial. Lönekostnaden torde dock denfor böcker och annat vara

Flera uppföljningssystem uppfattas meningsfullaochfinns dokumenlations-och inteexempel på somsom
1992.därför bistå Karlssoninteanvänds. Går det medbraresultat,SeLex. att
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kostnaden prostitutions-dominerande uppskatta den totala förLåtposten. ass
i Sverige till 9 miljoner kronor år.pergrupperna

kvinnor prostitutionsgrupperna Hur får stödbe-Hur nårmånga många
individ får samhället, i vidhandling och vad blir kostnaden Vad be-per

Ärmärkelse. för dessa pengar det dyr eller billig verksamhet Det någraären
frågor vi skall antyda på.svar

förkvinnor kontakt medNär vi räknat antalet harsamman som grupperna
Omerbjudande och hjälp under blir 600 kvinnor.stöd årettom summan ca

kontakttagande40% arbetstiden används till uppsökande ochden totalaav
kvinna Om detverksamhet blir kostnaden 6 000 kr kontaktad och år.så ärper

kostnaden i relationhög eller låg kostnad inte besvaragår sättaatt utan atten
till inga omedelbara Enjämfbrelse mednågot. Här finner annan

kostnader.fältverksarrthet rimligaantyder det sig högströratt om
eller behandlings-mindre socialarbetarna stöd-Med antal kvinnor bedriverett

150vi uppskatta antalet till kvinnorarbete. Från statistik kan percagruppernas
arbetstiden40%Om kalkylerar för detta användsår. vi med ävenatt av

Är dåvi fram till 24 000 kr kvinna och år. dettakommer kostnad enen om per
Även tilleller kostnad detta ställas i relation något. Dethög låg måste som

vibehandlingshem. Härligger till hands jämföra mednära är vet attatt
inte ovanligt medungefär 500 kr dag och det ärkostnaden kan 1 attvara per

ibland längre.och Förbehandlingstider mellan månader årpå attettsex -
förkostnadenfullfölja fortsätter och finnerräkneexemplet att en sex

kr. Flera socialarbeta-000behandlingshemsvistelse till 270månaders uppgår ca
kvinna med långför tidsrealistisk rehabiliteringstidhar angett att enre en

tid stöd- och be-prostitutionserfarenhet under dennaår. Pågårär treca
uppskattas tillkostnadenprostitutionsgruppen kanhandlingsinsatser från ca

andra insatser frånsannolikt kostnader för73 000 kr. Till detta kommer
sjukvård, framstår dock intesammanhangför socialbidrag o.dyl. sådant härl ett

speciellt dyrprostitutionsgruppernastöd- och behandling som engenom
effektavsedd Omförutsättning uppnås.givetvis underverksamhet. Allt attav

ganska lite.behandling vi, bekant,effekterna vet somav
i regi ibehandlingfor ochavsikt inte plädera stöd-vårNu är gruppernasatt

behövs utbytbara.för behandlingshem. Båda formerna intestället och är
stöd behandling funderaformer ochfinns andra intressantaDet även attav

hiv-informationVi tänkerkring i sammanhanget. här förnärmast grupperna

Enligt kontaktadfrånfâltsektioneni BoråsuppgifterfrånCityenheteni Göteborgliksom kostnaderkan per
3000 förefaller mycketfältarbete beräknastill knappti uppsökande liknandesätt kr. Detungdomdet pâ vara

kontaktmedmindreän för iinsatsenför kontaktmedungdomarär kommarimligt etablera attatt att
kvinnor,prostituerade

Resterande handledningochinformation,utbildning,till internoch20 räknarvi används externprocent
projektarbeten.
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Årskostnadeni Göteborg. för dem är 1,75 miljoner kronor, inklusive lön tillca
de genomsnittligt kvinnor deltar i verksamheten. Per kvinna blirsex som
kostnaden knappt 300 000 kr år. Parallellt utförs här värdefullt arbeteper ett

formi påHIV-information gatan, samtidigt verksamheten exempelav ärsom
på intressant och uppenbarligen framgångsrik form rehabilitering fören av en
kategori kvinnor, haft svårt nå för långsiktiga insatser.attman annars mer
Göteborgsgruppen beräknar de hittills 17 kvinnor deltagit iatt av som
verksamheten har kvinnor15 i mycket utsträckning förändrat sin livssitua-stor
tion i positiv riktning.

Dessa försöksvisa beräkningar några kostnader i relation till olikasattaav
insatser antyder det förär samhället ganska billig i bemärkelsenatt lågaen,
kostnader verksamhet bedrivs prostitutionsgrupperna.som genom

7.7 Eventuell kriminaliserings betydelse för det
sociala arbetet

Vi skall här något annorlundata karaktär.ett Vad skulletemaupp av en
kriminalisering prostitutionen betyda för det sociala arbetet Vid intervjuerav
med såväl socialarbetarna med poliser har vi tagit denna fråga.som upp

Vi kan inledningsvis konstatera det inte finns någon enhetlig uppfattningatt
bland socialarbetarna i frågan prostitution bör kriminaliseras. Uppfatt-om
ningarna deladeär och några utökad kriminalisering skulleattanser en vara av
värde med utökad redan i dag prostitutionär kriminaliserad underattmenas
vissa omständigheter. Andra socialarbetare uppfattar däremot ökaden
kriminalisering övervägande negativ.som

Vissa socialarbetare pekar då kriminalisering redan finns i dag inomatt en
väsentliga områden handlar problemet tillämpningen existerandesnarast om av
lagstiftning. Dessa skulle önska strikt tillämpning och ökad uppmärksam-en mer
het från polisen, främst utnyttjandetbeträffande missbrukande prostituerade,av
tillämpning koppleristadganden, liksom hyreslagen vad gäller uthyrningav av

Ävenlokaler lagen tillämpades vad gäller s.k. sexklubbar. i dettasamt attav
sammanhang betonas vikten samarbete med polisen.av

Andra det rimligt markering från samhällets sida,att att,menar vore som en
kriminalisera könsköp dvs. oftast Man detta skulle haattmannen. menar en-
avhållande effekt för s.k. tillfällighetsköpare. Samtidigt inser de sådanatt en
lagstiftning skulle bli mycket svårövervakad. Ingen säljaren könattmenar av

dvs. oftast kvinnan skulle kriminaliseras. Motivet till detta kunskapernaär- - -
kvinnornas mycket situation. kriminaliseringEn skulle ytterligareutsattaom

försämra deras situation. Kvinnorna i första hand offer med i realitetenses som
mycket begränsade valmöjligheter.
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alltframförkönsköp betonarkriminaliseringutökadförespråkarDe avensom
samhälletsmarkering fråndetsikt. Förutom ärpåha effekterdet kan att enatt

medföraförbudhandling, så kanförbjudenkönsköp är ettsida att enom
nyrekryteringenminskaskullevilket i sinefterfrågan,minskadväsentligt tur av

möjligenkort sikt kanfinna kunder. Påbliskulle svåraredetkvinnor att-
försörjnings-deraskvinnorprostitueradeförförsämrassituationen attgenom
sikt.ändå längrepåfördelarna övervägerblirmöjligheter sämre, men

kriminalisering Risken ärutökadmeddå attrisker finns storVilka en
farakanjorden kvinnorna på så ännuoch sättgår underverksamheten att mer

Noterasociala arbetet.osynlig försvåras detOm prostitutionen görsilla. mer
riktasarbetedominerande del motsammanhangeti att gruppernasaven

uppfattassocialarbetarnafinnasRisk kansynliga.gatuprostitutionen den att-
Alldeles särskiltförtroendefullt.arbetaspioner blir svårareoch det attattsom

kriminaliserades.prostitutionenikvinnanfalletskulle bli ävenså om
blandenhetliginteuppfattningeninledningsvis skrevvi ärMen som

uppfattningenhetligförefaller haGöteborgsgruppen attsocialarbetarna. omen
medförasådan kan ärnackdelarvärdefull. Dekriminaliseringökad envoreen

Särskiltuppfattning.entydiga i sinmindreandra ärhanterbara. De grupperna
kankriminaliseringökadproblemdebetonarStockholmsgruppen som en

medföra.
engageradepersonligendagliga arbetesitt ärpoliser i motDe pro-som

rättsläget i dagärkriminalisering. Deför utökadstitutionen attär sommenaren
könshandelnin idraskvinnor attpassivt på när utande iblandtvingas ungase

kriminalisering, påökadGöteborg däremoti äringripa. Polisen emotkunna en
skulle bli frågadet härbeivra de brottochupptäckasvårigheternagrund attav

om.
i frågasocialarbetarnablanddeladeuppfattningarnaSammanfattningsvis är om

för det socialaskullebetydelse sådanvilkenkriminalisering ochökad en
haft anledningvicentralvaritfrågan så attintearbete harvårt attarbetet. För

risk medtillfogavillfrågan. Dockståndpunkt ifram klararbeta som enen
skenåtgärd från samhälletstänkas blikandenkriminaliseringökad att enen

polisiäramed ochoch kanföreteelsenförbjuditsamhälletharsida. Ja, se nu
detbetydelsenmedanmed problemen,till rättarättsliga insatser komma av

prostitutions-forskningsåvälSamtidigt harnedtonas.sociala arbetet kan som
harprostitutioneniverksammakvinnor ärdevisatarbete att somgruppernas

kunskaperna växerliksomproblematik,psykologiskochsocial attkomplexen
bordeproblematikharkönsköpare mänmånga somäven enattom --

sociala arbetetfå till följd detskullekriminaliseringOm attuppmärksammas. en
negativ.klartsåledesdentonades vorener
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8 Sammanfattande
synpunkter och
förslag

Vi angelägnaär inleda detta avsnitt med huvudintryckvara detatt attom ge av
sociala arbetet prostitutionen i Sverige. Genom prostitutionsgruppernamot
bedrivs bra och ibland rikt varierat socialt arbete Sverigeprostitutionen iett mot
till relativt låg kostnad. Detta arbete kompletteras ofta med viktiga insatseren
frän andra organisationer, polis, behandlingshem och sjukvård.t.ex.

Socialt arbete prostitutionen kvalificerat socialt arbeteär ställermot ett som
krav på särskild kunskap och kompetens. Det gäller utveckla kunskaperatt om

komplext samhällsfenomen, där manga enskilda främstmöterett man personer,
kvinnor far illamycket och lever i social situation. handlarDetutsattsom en

förena olika delar i socialarbetarrollen; uppsökande fältarbete iattom
gatumiljöer, stöd- och behandlingsarbete med kvinnorna, kunskapsspridning och
ofta kunskapsproduktion.även Ibland har socialarbetargrupperna kunnat bedriva
sitt arbete med uttalat stöd och under positiv uppmärksamhet. har varitDet även
perioder då isolering, brist stöd och ifrågasättandepå kritik har präglat

tillvaro.gruppernas
Med dessa markeringar och utifrån den diskussionenvärderande i förra

kapitlet vill vi och låta den i antal synpunkterrapporten utmynna ettsummera
och förslag till förbättringar de sociala insatserna. Synpunkterna ochav
förslagen successivt fram ihar arbetet. Det fem olika fallerväxt är teman som

och indirekt tidigare har behandlats i Till varje knutetärut texten. tema ettsom
eller flera förslag.
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denBreddning det uppsökande arbetet8.1 motav
prostitutionendoldas.k.

uppsökandeprostitutionen har varit inriktatsociala arbetet mycketDet mot
få olikagatuprostitutionen, där det har gällt kunskaparbete i att gruppersom

prostitueradedeagerande hitta metoder nå och hjälpasituation och attsamt
denkartlägga insatserkvinnorna. förekommit försök ochDet har göra motatt

1970-talet ochporrklubbarna i Malmö underdolda prostitutionen, t.ex. mot
otill-varitGöteborg 1990-talet. dessa åtgärder harsexklubbarna i på Men

doldaibland haft karaktären punktinsatser. Denräckliga till omfattningen och av
prostitutionkartläggning tredjedelar allprostitutionen enligt tvåutgör ca aven

ioch den växande.är
metodutveckling forbreddas meduppsökande arbetet måsteVi detattanser

hjälpaprostitutionen finna metoderangripa den doldakartlägga och samt attatt
omöjligt åstadkommai den. Men dettade kvinnor verksamma ärär attsom

stället fordrasprostitutionsgrupperna. Ifältarbete ienbart socialtgenom
föroch socialarbetareåklagaresamarbete mellan polis,samverkan och nära att

prostitutionen och dessdoldautforma insatser denfå tillträde till ochkunna mot
grupper.

ispecialteam vardera devärdefulltmening detEnligt vår treett avomvore
dolda prostitutionen.denfor uppsökande arbetestorstäderna inrättades mot

blandad yrkessarmnansätt-vid polisen habör placeradeTeamen men envara
samarbete medockså ha näranaturligtvisning. börDessa ettgrupper

prostitutionsgruppen på orten.

inomhjälp tillStöd och8.2 utsatta grupper
prostitutionen

prostituerade kvinnorna harinte bara devisat detKartläggningar har äratt som
Även vaneköpare, psykologis-hars.k.kunder,problematisk situation. mångaen

dåligt könshandeln.mår idesexuella problemrelationella och görka, attsom
prostitutions-i kontaktemahjälpsökande medvisat sigkunder harEn grupp

medutformadebehandlingsinsatser emellertidoch ärAlla stöd-grupperna.
fokus kvinnor.på

möjligheterstartades finnautvecklingsarbete forönskvärtDet attatt ettvore
Mottagningarnaförmansmotragningari storstäderna dessas.k. män.öppnaatt

organisation,med frivilligregi eller i samarbete någonkommunaldrivas ikan
RFSU.t.ex.

mycketframför allt fyra harkvinnorna det utsattBland är grupper ensom
fyradessaoch förtryck. allaexploatering, våld Förförmed risksituation
intebehandlingsalternativ,speciella stöd- ochutvecklasbehöver somgrupper
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finns i dag eller förekommer i mycket begränsad fyrautsträckning. Desom
är:grupperna

psykiskt sjuka kvinnor-
narkotikamissbrukaregrava-

hiv-positiva kvinnor-
invandrarkvinnor-

De stöd- och behandlingsmodeller behöver utvecklas olikamycketärsom av
slag. Gemensamt för de förstnämnda det behövs kombinationärtre att en av
sluten vård och verksamhet, dagverksamhet.öppen Här behöver ocksåt.ex.
utvecklas samarbete mellan socialtjänsten, sjukvården och prostitutionsgrupperna
för hitta utformning varje specifika behov.att moten som svarar grupps

Genom den organiserade prostitutionens internationella karaktär kan man
befara ökade problem med migration prostituerade mellan länderna. Förav
invandrarkvinnor, verksamma i prostitutionenär situationen oftaärsom
annorlunda för svenskaän kvinnor. Invandrarkvinnorna ofta hallickbe-är mer
roende kvinnor,svenskaän mycket involverade i prostitutionskulturen och
isolerade från det svenska samhället. På grund språksvårigheter misstroochav

myndigheter de förmodligenär med reguljära insatser.svåra nå Härmot att
sigmåste tänka andra modeller för deras behov, kontakt med någont.ex.man

organisationfrivillig enligt från själv-deras hemländer ellermönster en
hjälpsverksamhet med före detta prostituerade.

En diskussion metodutveckling och samverkan mellan berörda myndigheterom
ganskamåste omedelbart då vissa dessa i dag far mycketredanstarta av grupper

hjälpbehov.illa och har tydliga speciell utvecklingsgrupp tillsättas förEn borde
ledautveckla och stöd- behandlingsarbetet föroch dessaatt utsatta grupper.

för sådanAnsvaret utvecklingsgrupp tillsätts och sitt kundearbeteatt startaren
Socialdepartementetligga på kan i framtiden fördel knytasmedmen gruppen

utvecklings-till nationellt och kunskapscentrum se nedan.ett

Organisatoriska8.3 och resursmässiga
prostitutionsgruppernasförutsättningar för

arbete

Periodvis har drabbats organisatoriska problem,prostitutionsgrupperna av
forvaltningsledningarnas och intresse. Allaresursbrister stödoch saknat

perioder med organisatorisk turbulens. Dettahar genomgått autonomagrupperna
prostitutions-har lett och kunskapsförluster i Omtill personalbyten grupperna.

tillalla sina arbetsuppgifter krävsskall kunna fullgöra resursergrupperna mer
ochvissa de personalmässigt i Malmöframför allt små gruppernagrupper,

Norrköping.
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Enligt mening idé- förvår borde och bildas med företrädareen resursgrupp
prostitutionsgrupperna och deras förvaltningsledningar for Jiskussionen om

arbetssätt organisatoriska förutsättningar. idé- ochoch En sådangruppernas
kan knytas till nationellt utvecklings- och kunskapscentrum,även ettresursgrupp

sådant inrättas. Gruppens uppgift idéer ochskulle komma medett attom vara
förslag till berörda förvaltningsledningar. Därefter har naturligtvis kommunerna
själva besluta för iatgärder goda förutsättningar ftr arbetetatt attom ge re-
spektive kommun. Vår bedömning förstärktasådant arbete bör leda tillär att ett

och bättre förutsättningar det lokala speciellt för mindreplanet, deresurser
i dag kämpar med svårigheter.storagrupperna som

8.4 Vidareutveckling prostitutionsgruppernasav
interna arbete

I och mycket arbetar prostitutionsgrupperna i efter Malmöprojektetsmångt dag
ursprungliga modell med fyra huvudinriktningar. har iI 15 år arbetatmanca

form naturligtvis med vissa variationer och innovationer.samma men
Utvecklingen målinriktade behandlingssamtal och Hiv-informationsprojektetav
med självhjälpsverksamhet i Göteborg exempel sådana innovationer. dagIär

främst fembehövs metodutveckling, ökade kunskaper och diskussioner kring
frågeställningar aktuella för arbeta med.är attsom grupperna

med deKan utveckla det uppsökande och motiverande arbetetman-
användaprostituerade kvinnorna och kanske fler kvinnornå attgenom

Självhjälpi eller igångsattandra metoder arbetet, socialt grupparbetet.ex.

flestastödjande arbetet med enskilda kvinnor omfattande. DeDet är-
renodlatsocialarbetarna inte tillräcklig drivahar dock kompetens ettatt

till andra yrkes-behandlingsarbete med kvinnorna remitterar demutan
medVi småtill psykologer och psykoterapeuter. trort.ex. att mangrupper,

handledning kanpersonal ochi form vidareutbildning externavresurser av
fier kvinnorstånd psykosociala behandlingssamtal med änfå till avsevärt

genomföraskompetensutveckling personaleni skall sådandag. Hur aven

behandlingshem för de ickeinrättas särskildaKanske behövs det även-
behandlingshem knytasskall sådanamissbrukande kvinnornas behov Hur

kan tänka sig slagstill prostitutionsgruppernas arbete Här enman
stödjande i prostitutionsgrupperna,vdrdkedja med motiverande och arbete

efter från behandlingshemmen för kvinnortidvis sluten behandling modell
ganskadärefter uppföljning i formeravsnitt 6.4 och stöd och öppnase

lång tid efteråt.
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prostitutionsgrupperna SominfonnazionsarbetetiutvecklaBehöver man
information idet behovvi tidigare beskrivit i är utestortrapporten ett av

ochGruppernabland olika kategorier vårdarbetare. är småsamhället och
arbetsuppgifter. därför sig flerstegsmo-Man kan tänkahar rad andra enen

informerar spriderprostitutionsgrupperna nyckelgrupperdell, där som
utvecklas ochinformationsarbetetkunskapen vidare i sin Kantur.

informationsmetoder rikta deteffektiviseras andra Kan motmangenom
personerflerstegsmodell fleroch nåmålgrupper genom ennya

ochspecialisering frigörainomKan intern resursergruppernagenomman
gällerarbetet Denna frågafram specialkunskaper utvecklarta som

anställda. Endast därnaturligtvis endast de med 5-7 ärstörre grupperna
generellt arbetssätt för allspecialisering möjlig. l dag detär etten

framtiden bli nödvändigspecialisering torde ipersonal i grupperna men en
underhållersamtidigtskall sådan specialisering åstadkommasHur som man

basarbetssättett gemensamt

Ökad spridningkunskapsproduktion och8.5 av
nödvändigtoch erfarenheterkunskaper är

finnsFOU-arbete ivid universiteten ochomfattande forskningTrots grupperna
Vi vill baraprostitutionen.fortfarande vita fläckar i kunskapdet vårmånga om

vilka faktorerlitet käntfortfarande ganskaexempel här; det ärett omge par
sociala nätverketlivsform vilken roll detprostitutionen ochunderhållersom som

respektiveolika relationeroch vilken rollspelar. prostitutionenVägen ut somur
till.vad kännerinte undersöktsrehabilitering harsociala insatser spelar i en

respektive ekonomiskvarandra,anknytning tillOlika prostitutionsformers
svårutforskat fält.tredje och troligenbrottslighet, är stortett

skulleolika Detsitt arbeteoch följer sätt.Grupperna dokumenterar upp
dokumentation statistikföringochenhetligmetoder förbehöva utvecklas en mer

givit någraprostitutionen. Vi har iutifrån det sociala arbetet rapportenmot
dokumentation. Sådanaingå i sådanskulle kunnavadsynpunkter ensom

huvudmän ochderasförankras iutvecklas ocharbetssätt måste grupperna,
statistikföring kandokumentation ochEnhetligsamarbetspartners. ettge

jämförelser hurforolika ochdiskussioner mellanunderlag för avgrupper
för olikafå underlagdettatid. Vidare kan sättarbetet utvecklas över ettman

i och resultatinnehållökade kunskaperkanutvärderingar,typer omgesomav
skall tillkommautvecklingsarbetesådantinsatser. Förolika ettatttyperav av

kandettafor detta. Vihuvudansvarharstånd krävs någon att varaettatt menar
och kunskapscentrum.utvecklings-for nationelltviktig uppgift etten
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iuniversitetsbaserad forskning och FOU-arbetekombinationEn gruppernaav
sigtänkaMöjligen skulle kunnafortsättningen föredra.iär även att enman

delarforskningen vissasamarbetsprojekt iknytning och fler sånärmare att av
universite-och andra delar vidutförs i prostitutionsgruppernaforskningsarbetet

kanhäraktionsforskningsprojektolika formerfinns mångaDettet. somav
prövas.

prostitutionenfinnsde kunskaperFramför allt det angelägetär att som om
ochförvaltningartill kommuner,och därifrån kansamlas till enhet utgesen
medProstitutionen blommarefterfrågar sådan kunskap.yrkesgrupper, som

politiker behövertjänstemän ochdärmellanrum i mindrejämna orter,upp
ingetfinnsproblemen. l dagoch arbetssätt förutveckla kunskap mötaatt

Stockholms-information.sådan kunskap ochi landet kan förmedlacentrum som
lokala kunskapscentra.fungerar bådaoch Göteborgsgrupperna som

angelägen-enbartprostitution inte något ärVi vill också markera äratt ensom
prostitution iförför landets kommuner. Dethet större är sant att arenorna

könshandeln kommeroch ii Kvinnornaförsta hand finns storstäderna. märmen
från de kommunerolika avståndfrån mindre kommuneri falldock många

Även övergripandeför behovetdetta talarprostitutionendär äger avrum.
socialt arbeteför varieratutveckla kunskaperoch för motettattansvarresurser

prostitutionen.
kunskapscentrum bör inrättasochnationellt urvecldings-Vi att somettanser

genomföraområdet ochkunskapin och producera påför samlafår attresurser
uppgift äruniversiteten. Eni samarbete medkartläggningar att gearmanegna

organisationer ochförvaltningar, berördakunskap till kommuner,dennaut
handledningkonsultation.utbildningochinformation,medborgargrupper genom

metodutveck-ledainitiera ochuppgift för sådant ärtredjeEn centrum attett
prostitutionen.sociala arbeteti detlingen mot

harprostitutionen. Isociala insatsermotiv förfinns radDet rapportenmoten
lyfta fram någraavslutningsvismotiv. Vi villsådanabeskrivit del meren

prostitutionen.kraftfulla sociala insatsertillmotivövergripande mot
omfattning.litenprostitutionensvenskaperspektiv deneuropeisktl är avett

kombinationenskandinaviskaunikatorde denanledningarna till dettaEn varaav
socialaolikakvinnorna frånför framför alltoch hjälpåtgärdersociala insatserav

från bl.a.övervakandeochkontrollerandeoch insatsermyndigheter artav
Enochframträdande i Sverige Norge.hållningpolisen. Denna är mest

inomoch såområden ävensker mångainternationaliseringtilltagande
vadminstberedskap intehöganledning hafinns allprostitutionen. Det att en

vidare pådå byggaframtiden ochinförprostitutionarbetesocialtgäller mot
modell.denna
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Sociala insatser prostitutionen säkerligenkan motiveras utifrån ekonomis-mot
ka skäl. Vi har gjort törsöksvisa beräkningar,några antyder det socialaattsom
arbetet prostitutionen rimligasker till kostnader i förhållande till hur mångamot

och till utfallet. viktigastenår Det motiven för socialt arbete motman
prostitution kan dock aldrig de krasst ekonomiska.vara

Olika åtgärder prostitution har motiverats utifrån det skulleävenmot att vara
kvinnofråga. Detta kunskaper det dominerande könet itrots atten om

könshandeln det 50 varje prostituerad kvinna. Nej, denär män går män-
främsta anledningen till insatsersociala prostitution handlar imot attom
könshandeln avslöjas grundläggande missförhållanden i relationen mellan män
och kvinnor. finnsI dess spår hänsynslös märmiskoexploatering berören som

alla kvinnor Hur samhället i praktiken hanterar prostitutionenmän.oss som-
kan värdemätare på humanismen i välfárdssanmälle.vårt För ett gottses som en
samhälle sin uppgiftäven ochvärna måsteatt utsattasom ser som svaga grupper

väl utvecklat socialt arbete prostitutionen självklarhet.ett mot vara en
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