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Sexuella tjänster, prostitution, eskort m.m. på nätet
Projektbeskrivning
Prostitutionen på nätet förändras ständigt. Mängden av information känns för en oinvigd person helt överväldigande. Samtidigt efterfrågar ständigt våra politiker, från vår egen nämnd till
politiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige information om hur prostitutionen på
nätet ser ut och förändras. Socialborgarrådet Margareta Olofsson poängterade vikten av att
följa utvecklingen på nätet när det ” Sociala programmet för att minska prostitutionen” behandlades i kommunstyrelsen.
Förvaltningen har i uppdrag att revidera det ”Sociala programmet för att minska prostitutionen” med bl.a. avsnitt om trafficking och prostitution på nätet.
Projektets ”Samverkan för stöd till personer utsatta för människohandel” huvudmål under
etapp 1 var att formulera en plan för samordnad hantering av ärenden med anknytning till
människohandel. Projektet medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden och koordineras av
Stiftelsen Kvinnoforum. Åtta myndigheter deltar i projektet i arbetsgrupp respektive styrgrupp. I arbetsgruppen ingår Stiftelsen kvinnoforum, Migrationsverket Region Stockholm,
rikskriminalpolisen och Prostitutionsenheten (tidigare Uppsökarenheten) vid Socialtjänstförvaltningen. Projektet har fått medel från Europeiska flyktingfonden för ytterligare ett år för
implementering av samverkansplanen till bl.a. stadsdelsförvaltningarna. Samverkansgruppen
har dessutom tillsammans med kyrkorna i Sverige och Kulturarvsmuseet i Göteborg fått
pengar från Equalfonden under 6 månader för projektbeskrivning och 3 år för genomförande.
Egualprojektet skall utveckla rutiner för återvändande program etc. för traffickingoffer. Båda
projekten medfinansieras genom egen arbetsinsats från respektive myndighet.

Prostitution på nätet
För att kunna söka information och kartlägga prostitutionens omfattning på nätet krävs grundkunskap om nätet och ett intresse att lära sig och vidareutveckla sökfunktioner. Denna kunskap saknas för närvarande inom förvaltningen och behöver utvecklas för att förstärka möjligheten att vara kompetenscentrum för prostitutionsfrågor i staden.
Jag har haft kontakt med två personer Peder Söderlind och Martin Lindqvist. De har startat
konsultföretaget Glykol som bl.a. erbjuder prenumeration på ämnesbevakning inom prostitution och trafficking.
Tjänsten ger :
- daglig uppgradering – alltid tillgång till den senaste informationen inom området
- samlad ämnesinformation historik och sökbar databas
- korta, konkreta medieanalyser, recensioner och ämnesanalyser
- organisationsöversikt
Peder Söderlind har under de senaste åren medverkat i två utredningar om prostitutionen på
nätet. Dels tillsammans med RFSU – Prostitution på Internet, som kom i maj 2003 samt till-

sammans med professor Sven-Axel Månsson skrivit boken Sexindustrin på nätet som kom
våren 2004.
Peder Söderlind är övertygad om att en intresserad person med lite kännedom om nätet och
god kunskap om prostitution och närbesläktade frågor och en bra introduktion på relativt kort
tid kan få ett grepp om sökfunktioner inom området och en ordentlig grundkunskap om hur
man följer förändringar, ser sammanhang, hur elektroniska vykort och annan motinformation
kan användas m.m.
Socialtjänsten – prostitutionsgruppen i Göteborg – har under flera år skickat elektroniska vykort till en del annonsörer på nätet. Dialogen med våra kollegor i Göteborg har varit haltande
då vår kunskap om hur nätet fungerar har varit mycket begränsade.
Efter samtal med flera aktörer: kolleger i Göteborg, prostitutionspolisen i Stockholm och Glykols två grundare är jag övertygad om att Prostitutionsenheten kan integrera kunskapen och ha
fortlöpande överblick om prostitutionens förändringar på nätet, när en stabil grund har byggts.
Den medarbetare som under maximalt ett år skulle ”utbildas” inom området måste under denna tid frikopplas från ordinarie arbetsuppgifter. Att till och från – någon timme här och därsurfa runt på nätet är inte en framkomlig väg, något man inser när man vet att en sökning på
ordet ”sex” ger 252 miljoner träffar, sökning på ”porn” ( eng. förkortning av pornography )
ger 86 miljoner träffar. Söker man på ordet porr på svenska sidor begränsas det till 185.000
träffar. Volymerna gör att det utan ordentlig grundkunskap om nätet och hur man söker information känns helt omöjligt att komma vidare. För att den kunskap som den projektanställde får under projektåret inte ska bli en kortvarig kunskap är det viktigt att personen finns inom
gruppen. Dels kan man på så sätt ha en fortlöpande och naturlig kontakt med kollegor och
dels kan den projektanställde samla upp och strukturera all den information om sexuella tjänster på nätet som våra klienter delger oss i olika tappningar. Att hela tiden finnas med i processen gör att gruppens kunskap om sexindustrin på nätet uppdateras kontinuerligt.
Kostnadskalkyl:
Lön heltid 22.000:- per månad
Abonnemang på webtjänst 2 år
Insatser från Peter Söderlind 1 månad
inkl. support under projekttiden
Totalt

Agneta Borg
Enhetschef
Prostitutionsenheten

375.000:- inkl. sociala avgifter
50.000:- (1 år 40.000:- 2 år 50.000:- )
75.000:500.000:-

