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Innehåll 

Denna presentation beskriver hur du, 

tillsammans med dina medarbetare, kan 

arbeta med utbildningspaketen: 

”Sex mot ersättning –om stöd och hjälp 

till barn, unga och vuxna”.



Ökad kunskap

Ökad kunskap om sex mot ersättning behövs för att de som arbetar i 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna stödja, hjälpa och 

skydda personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. 

Konkreta verktyg och möjlighet till reflektion 

I materialen ges konkreta tips om hur samtal kan föras och exempel 

på frågor som kan vara lämpliga att ställa. 

Reflektionsövningar

Reflektionsövningar om egna attityder och fördomar. 

Målgrupp

De som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga respektive 

vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Utbildningens syfte



Ett paket om barn och unga

Paketet består av

• Skriftligt utbildningsmaterial 

• Webbutbildning

• Underlag till 

gruppdiskussion 



Ett paket om vuxna

Paketet består av

• Skriftligt utbildningsmaterial 

• Webbutbildning

• Underlag till gruppdiskussion 



Skriftligt utbildningsmaterial 

De två skriftliga utbildningsmaterialen 

ger en lättillgänglig översikt över 

kunskapsläget inom området. De är en 

fördjupning av och ett komplement till 

webbutbildningen.

Innehåll

• Omfattning och arenor 

• Vem möter vi?

• De som köper sex 

• Att fråga

• Att samtala

• Vem gör vad? 



Webbutbildning

Webbutbildningen ska ge dig en ökad 

kunskap inom området, bemötande samt 

insatser och åtgärder.

Innehåll

• filmer

• berättelser

• reflektionsövningar

för att identifiera, samtala med och fånga 

upp personer som behöver stöd eller 

hjälp.

Utbildningen görs bäst individuellt och 

tar ca 45 minuter.  



Sex mot ersättning kan vara ett tabubelagt område och väcka 

många känslor och tankar. Det kan därför vara bra att 

webbutbildningen och det skriftliga utbildningsmaterialet 

kombineras med en gruppdiskussion där det ges möjlighet att 

diskutera och reflektera kring ämnet tillsammans med sina 

kollegor.  

För att diskussionen ska fungera optimalt krävs att alla deltagare 

har gått igenom webbutbildningen Sex mot ersättning. 

Självstudier i kombination med 

gruppträffar 



Gruppdiskussion

Syfte

Att ge möjlighet till reflektion och diskussion om 

- egna värderingar och attityder

- arbetet i den egna verksamheten

Innehåll

- tre diskussionsövningar som utgår från olika berättelser 

om sex mot ersättning 

- reflektionsövning

- instruktioner för att genomföra grupp-

diskussionen

Omfattning: 

- övningarna tar ca 60 min 



Du hittar utbildningspaketen på:
Kunskapsguiden.se

Socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor

