


Unge som selger, bytter eller kjøper sex



Disposisjon 

• Lovverk 

• Salg og bytte av sex

• Hvem selger og bytter sex?

• Personer som kjøper sex

• Hvorfor kjøper mennesker sex?

• Kommunikasjon 



Lovverk 

• I Norge er det tillatt å selge sex. Det er ulovlig å kjøpe sex. Det er heller 
ikke lov å annonsere for kjøp og salg av sex, eller å profittere på andres 
prostitusjon (hallik- og bordellvirksomhet).

• Vederlaget eller betalingen en forutsetning for den seksuelle ytelsen

• Men:

• Barnevernsloven viser til at hjelpeapparatet har meldeplikt hos personer 
under 18 år

• Straffeloven viser til «forbud mot seksuell omgang med barn under 16 år 
og voldtekt av barn under 14 år»



Personer som selger sex



Personer som selger sex

• Den prostituerte kvinnen er ikke som oss andre, hun er noe særegent 

• Kvinner i prostitusjon = samfunnets umoral

• Prostitusjon representerer lysten (den skitne seksualiteten) og som derfor 
ikke kan identifiseres med oss, ordentlige, rene kvinner

• Feltet er preget av skam og stigma 

• Samfunnet ser på den som selger sex som et offer

• Menn som selger sex er enda mer usynlig

• Prostitusjon består av en rekke myter og fordommer



Hvorfor selger noen sex?

• Mangel på penger/ mangel på gode alternative måter å skaffe penger 

• En del trenger penger til å finansiere et rusbruk

• Inntektskilde til livsoppholds- og boligutgifter

• Spenning

• Impulsivitet 



Hvor mange selger sex?

• I den synlige gateprostitusjonen var det i 2010 var det ca. 900 personer 

som solgte sex

• Innendørs fra leiligheter, massasjeinstitutter og lignende er 

vanskeligere å anslå

• Pro Sentret registrerte i 2010 at det var ca. 1300 personer som solgte sex 

gjennom annonsemarkedet på internett



Refleksjon 

Er det å selge sex å selge seg selv eller et salg av en tjeneste? 



Konsekvenser av å selge sex

• Å selge sex er forbundet med sterkt sosialt stigma

– Mange lever et dobbeltliv

• Kan være utsatt for vold 

• Helserisiko dersom man ikke tar de nødvendige forhåndsregler og 

beskytter seg mot smitte



Unge som bytter sex og gråsoner

• Unge anser sjelden sine handlinger som prostitusjon

• Foregår ofte i gråsoner og i grenseland mellom:

- ”vanlig seksualitet” preget av gjensidighet og likeverd og 

- prostitusjon - en selger, en kjøper, en tjeneste og et vederlag



• Skjevt maktforhold

• Manglende gjensidighet

• Seksuelle handlinger som middel for å oppnå penger eller andre ikke-

seksuelle motytelser

• Noen tilfeller preget av tvang

• Noen ganger i forbindelse med utprøving og uttesting av egen seksualitet 

og grenser

• Løsningen på kriser



Hvor mange bytter sex?

• Lite tyder på at det er vanlig å bytte sex blant unge flest 

• Myte at «alle gjør det»

• Noen er mer sårbare enn andre



Seksuelle handlinger mot goder de siste 12 mnd. vgs

(Ungdata)

Kommune Gutt % Jente %

Asker (2017)

(kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre 

rusmidler, penger)

5 % 5 %

Bærum (2017) 4 % 5 %

Oslo (2018)

(penger, klær, sminke, alkohol, andre rusmidler, 

overnatting, reise, mat eller andre ting/gaver)

3.9 % 3.1 %



Hvorfor bytter unge sex?

• Penger, gaver, husly, mat, klær og andre ting

• Sex mot voksenkontakt og omsorg

• Sex mot rusmidler

• Sex for innpass i miljøer



Sårbarhetsfaktorer salg og bytte av sex

• Kognitive utfordringer

• Utsatt for vold og seksuelle overgrep

• Psykiske lidelser

• Høyt antall seksualpartnere 

• Tidlig seksuell debut

• Atferdsproblemer

• Hyppig bruk av rusmidler

• Dårlige sosioøkonomiske kår

• Mangel på omsorg og voksenkontakt

• Begrenset handlingsfrihet/sterk sosial kontroll

• Usikkerhet knyttet til seksuell orientering

• Ensomhet, mobbing, dårlig selvbilde



Helsetilbud til personer som kjøper sex

• Siden oppstart i 2014: 2231 konsultasjoner

Resultater i 2018: 584 konsultasjoner 

• Helsetilbud for alle kjønn og alle aldre

• Tilbudet gjelder også partnere til personer som kjøper sex 

• Du kan være anonym og vi har taushetsplikt

• Du kan bestille time på www.smittesjekk.no

• Finansiert av Helsedirektoratet og Justisdepartementet som et tiltak innen 

prostitusjonsfeltet

http://www.smittesjekk.no/


Helsetilbudet tilbyr 

• Smittesjekk og behandling for 

seksuelt overførbare infeksjoner 

(soi)

• Samtale omkring 

sexkjøpserfaringer

• Mål: forebygge spredning av 

seksuelt overførbare infeksjoner, 

og redusere menneskehandel

• Ivareta den fysiske og psykiske 

helsen til pasientene



Personer som kjøper sex

• I samfunnet (også i helsevesenet) blir sexkjøp sett på som uetisk og 

perverst samt sosialt avvikende 

• Mennesker har ofte forutinntatte holdninger angående hvem 

sexkjøperen er

• Pasientene våre varierer både i alder og bakgrunn

• Vi har pasienter fra 17-70 år

• Ulik kulturell og etnisk bakgrunn samt ulik utdanning



Hvorfor kjøper mennesker sex? 

Det er ofte sammensatte og komplekse årsaker til hvorfor mennesker kjøper sex 

• Ensomhet

• Behov for nærkontakt og intimitet

• Nytelse

• Spenning

• Noen synes det er vanskelig å finne en partner

• Spesielle lyster/behov

• Seksuell debut

• Fysiske begrensinger 

• Beruset tilstand



Reaksjoner i etterkant av sexkjøpet 

• Personer opplever sexkjøp forskjellig

• Psykiske reaksjoner som angst, skam og skyld i etterkant av sexkjøpet

• Sexkjøp strider mot deres holdninger og verdier

• Mange har kjøpt sex én gang og angrer på sexkjøpet

• Ofte står ikke sexkjøpet til forventingene de hadde

• Hva slags opplevelse har du av å kjøpe sex – gode følelser eller 

negative? Fordeler og ulemper 

• Konsekvenser av sexkjøpet 

• Psykisk helse knyttet til sexkjøp



Smitteangst 

• Generelt frykt for hiv



Case 1 

Gutt 19 år

Moren døde for 6 mnd. siden

Far vil ikke snakke om det

Kjøpt sex i etterkant 

Årsaker?  



Hvordan møte unge som selger/bytter eller kjøper sex? 

• Åpen og ikke-fordømmende holdning

• Frafall av skam og stigma 

• Bygge tillitt, taushetsplikt og gi tillatelse til å snakke om det

• Selvbestemt - hva ønsker du?

• Normalisere - flere i samme situasjon som deg

• Hvilke ord bruker ungdommene selv? 

• Ha forståelse for hva de oppnår ved å bytte, salg eller kjøp 

• Tåle å høre hva de har å si

• Ikke vær moraliserende

• Unngå stereotypiske kjønnsrollemønstre

• Start samtalen med «jeg kjenner ungdom som», « det er ikke uvanlig at», «kjenner du noen?»

• Unngå ord som stigmatiserer og stempler: «Du selger deg», «Du selger kroppen din», «Du 
prostituerer deg»



Kommunikasjon 

• «Så du den dokumentaren om sugardating? Hva synes du om den? Ikke? Den handlet 
om…»

• «Jeg har snakket med flere jenter som forteller at de har følt seg presset til å ha sex 
med gutta på bussen hvis de skal får bli med på rulling. Kjenner du noen som har gjort 
det?»

• «Det er ikke uvanlig at unge som ikke har et sted å sove opplever forventninger om at 
de må ha sex med folk de skal overnatter hos. Har du opplevd det?»

• «Flere ungdom jeg kjenner som har drevet med selvskading forteller at de har hatt sex 
som gir samme følelse av kontroll som når de kutter seg. Har du også opplevd det?»
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