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Notatet indeholder en beregning af hvor mange prostituerede der mindst har været i Danmark over et år i perioden
medio 2009-2010. Det indeholder samtidig en redegørelse
for hvordan tallet er beregnet.

Prostitutionens omfang og former
Prostitutionens omfang og udvikling i Danmark har en generel samfundsmæssig interesse. Den er ofte i mediernes søgelys og genstand for politisk debat.
Ud fra en målsætning om, at udbredelsen af prostitution skal begrænses, er viden om fænomenets omfang selvsagt væsentligt i forhold til politiske beslutninger. Endvidere er kendskab til prostitutionens omfang nødvendigt for at
kunne foretage økonomiske vurderinger og at dimensionere fx sociale og
sundhedsmæssige indsatser på prostitutionsområdet. Servicestyrelsen har derfor årligt opstillet et kvalificeret minimumsantal for prostituerede i Danmark
siden 2003.
Prostitutionen i Danmark er siden 1970erne blevet mindre synlig. Prostitutionsområdet har som tendens flyttet sig fra gaden til massageklinikker og escortprostitution eller andre mindre synlige prostitutionsformer. Annonceringen
foregår i stigende grad på internettet. Denne udvikling gør det vanskeligt at
fastslå antallet af prostituerede. Herudover foreligger der ingen officiel registrering af prostituerede, da de sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er
etableret på området, tilbyder anonymitet. Dette bidrager til at vanskeliggøre
præcise estimater over prostitutionens omfang. Det er derfor nødvendigt at foretage beregninger på grundlag af de tilgængelige kilder. Derved er det muligt
at nå til et minimumstal, som afdækker den synlige prostitution. Dette skal
suppleres med mørketal for de dele af prostitutionen, som er endnu vanskeligere at kortlægge.
Der er tidligere gennemført undersøgelser med det formål at afdække antallet
af prostituerede i Danmark. Socialforskningsinstituttets undersøgelse ”Prostitution i Danmark” fra 1990 konkluderede, at der på et hverdagsdøgn var ca.
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1.600 prostituerede (Bechmann Jensen et al., 1990). PRO-Centret nåede i sin
Årsberetning 2001 til, at antallet af prostituerede i Danmark over en længere
periode (ikke defineret) var mellem 5.450 og 7.800 (Kongstad, 2002). Begge
undersøgelser byggede på en række antagelser om gruppen af prostituerede og
om sammenhænge mellem antallet af prostitutionsannoncer i skrevne medier
og antallet af prostituerede.
PRO-Centrets skøn blev kritiseret for at være uigennemskueligt og den anvendte beregningsmetode var vanskelig at reproducere. Servicestyrelsen har
derfor valgt at udvikle en mere konsistent og gennemskuelig beregningsmetode, som kan gentages og efterprøves, for at opnå et kvalificeret estimat af prostitutionens omfang. Opgørelsesmetoden er blandt andet baseret på annoncer,
hvilket betyder, at undersøgelsen i nogen grad beretter om udviklingen i antallet af annoncer frem for udviklingen i antallet af prostituerede over årene.
Kompetencecenter Prostitutions opsøgende arbejde inkluderes dog i dette års
notat til estimering af antallet af klinikker for netop at imødekomme usikkerheden forbundet med annoncering som kilde. Det er fx usikkert, hvor stor en
andel prostituerede, der annoncerer og hvor stor en andel, der ikke gør.
Rigspolitiet oplyser, i notatet ”Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009” at de har opgjort det samlede antal massageklinikker til
i alt 466. I forbindelse med politiets redegørelse for 2007 oplyste Politiet, at de
havde haft kontakt med i alt 1200-1300 prostituerede. Da politiets tal udelukkende baseres på det antal personer, Politiet har mødt i forbindelse med kontrolbesøg, kan undersøgelsen betragtes som en form for ”øjebliksbillede”. I
Servicestyrelsens opgørelse er der tale om hvor mange personer, der over en
periode på et år er i prostitution. Samtidig inddrages også andre prostitutionsformer. Det betyder, at Servicestyrelsen og Politiet baserer sine tal på ca. samme antal klinikker.

Den synlige prostitution – et minimumstal
Servicestyrelsen har valgt at foretage en minimumsberegning over den synlige
del af de aktive prostituerede baseret på de mest valide empiriske kilder frem
for at forsøge at opstille et (mere usikkert) skøn over hele målgruppens størrelse. Usikre vurderinger og antagelser kan på denne måde minimeres. Samtidig
bliver det synligt, hvor der er tale om empirisk baserede kilder, og hvor der er
tale om antagelser, beregninger og overslag. Endelig bliver metoden lettere at
reproducere. Det forsøges med andre ord at styrke både den eksterne og interne
validitet af undersøgelsen.
Beregningerne er gennemført otte gange med et års mellemrum. Minimumsberegningen har, i de foregående udgaver, været baseret udelukkende på tilgængelig information via internet- og avisannoncering med prostitutionsydelser. I
dette års notat anvendes de samme kilder som i vores tidligere undersøgelser,
til afdækning af escortprostitution og prostitution fra eget hjem. Med hensyn til
klinikprostitution er det vurderet, at et mere præcist estimat kan opstilles på
baggrund af det opsøgende arbejde, der udføres i de regionale teams under
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Kompetencecenter Prostitution. Escortprostitution og prostitution fra eget hjem
afdækkes ikke ved hjælp af opsøgende arbejde. Således vil estimater på disse
områder fortsat opstilles på baggrund af annoncering.
Til afdækning af prostitutionsannoncering på internettet er internetportalerne
www.hedomax.dk, www.venuslogen.dk, www.massagelisten.dk,
www.sexlysten.dk og www.escortguide.dk valgt som kilder, da de på tidspunkterne for opgørelsen indeholdte flest annoncer på internettet. Ekstra Bladet er
valgt som kilde for avisannoncering, idet avisen traditionelt har været den eneste landsdækkende avis med prostitutionsannoncer, og fordi prostitutionsmiljøet har betragtet avisen som det væsentligste medie til annoncering. Annoncernes telefonnummer er valgt som den primære identifikationsmarkør, idet denne
oplysning er den eneste, der går igen i alle annoncer.
Sammenlignet med tidligere er der, i de seneste undersøgelser, observeret et
mindre sammenfald mellem de telefonnumre, der indsamles på internettet, og
de telefonnumre, som indsamles i Ekstra Bladet. Dette tyder på, at internettet
har fået større betydning for prostitutionsannoncering, og at Ekstra Bladet muligvis ikke længere er det mest oplagte medie for prostitutionsannoncering.
På grund af tvivlen på Ekstra Bladets repræsentativitet og et stadig stigende antal af annoncer på internettet de seneste år, betragtes internetannonceringen
som den vigtigste informationskilde til at afdække escortprostitutionen og prostitution i eget hjem. Der er udført to optællinger af annoncer på de nævnte internetportaler. Optællingerne er foretaget i december/januar og i juli/august
idet Servicestyrelsen har erfaret, at der kan forekomme variationer i annonceringen i løbet af et år.
Omfanget af prostituerede, der har udenlandsk oprindelse har tidligere været
forsøgt klarlagt i dette årlige notat. Dog har estimater på området været usikre,
fordi annonceringen sjældent er præcise angående den prostitueredes herkomst.
I juni 2010 udgav servicestyrelsen notatet ”Migrantprostitution i Danmark”,
hvori et estimat over omfanget af udenlandske prostituerede opstilles på baggrund af en række forskellige kilder (Wiingaard, 2010). Migrantprostitution defineres i notatet, som den del af prostitutionen, der udgøres af kvinder og mænd
med udenlandsk oprindelse uanset opholdsgrundlag eller oprindelsesland.
Kortlægning af antallet og fordelingen af den udenlandske prostitution, vil i
dette års notat baseres på notatet ”Migrantprostitution i Danmark”.

Væsentlige metodiske ændringer i 2010
Tallet for 2010 er meget lavere end sidste år. Det skyldes, at der er sket ændringer i måden at tallet opgøres på. Den ene ændring er, at antallet prostituerede på massageklinikker ikke længere opgøres via annoncer. Antallet klinikker i dette notat er lig antallet klinikker som Kompetencecenter Prostitution og
Pro-Vest har besøgt i perioden og det antal klinikker med porstutuerede af thailandsk oprindelse, som Københavns Kommune har oplyst. Denne opgørelsesmetode har ikke tidligere været mulig, idet data af denne karakter ikke har været tilgængelig. Det må derfor ses som en forbedring af metoden, idet det over3

ordnede formål med notatet er, at fremstille et minimumsantal. Metoden indebærer mindre risiko for en overestimering.
Den anden ændring hænger sammen med Reden Københavns opgørelser. Reden København har de tidligere år haft en opgørelsesmetode, der har betydet at
antallet prostituerede er kumuleret over tid. Reden København har rettet denne
fejl og oplyser nu et betydeligt mindre antal gadeprostituerede.
Samtidig indeholder Reden Københavns tal ikke længere en opgørelse af personer med udenlandsk baggrund i gadeprostitution i København. Reden International gennemfører opsøgende arbejde overfor denne målgruppe. Deres opgørelser afspejler dog et absolut minimumsantal, idet det udelukkende medtager personer, de ikke før har mødt og som de har haft konkrete samtaler med.
Samlet set har de to ændringer den betydning, at minimumsantallet vurderes at
have en højere validitet. Samtidig bliver tallet også mindre. Derfor er det også
her vigtigt at bemærke, at stigninger og fald i minimumsantallet ikke nødvendigvis afspejler stigninger og fald i det reelle antal prostituerede.
Prostitutionen i Danmark antager følgende former:
• Gadeprostitution – prostitution, hvor kontakten mellem kunden og den prostituerede skabes på gaden.
• Klinikprostitution – prostitution i massageklinikker, hvor kunden opsøger
klinikken.
• Escortprostitution – prostitution, hvor den prostituerede bestilles og kommer
til kundens hjem eller opholdssted.
• Prostitution i eget hjem/privatprostitution – prostitution, hvor den prostituerede modtager kunden i sit eget hjem eller i andre private rammer.
• Barprostitution – prostitution forbundet med strip- eller andre barer.
Samtidig forekommer følgende kombination af prostitutionsformer, som er opgjort særskilt:
• Escortprostitution og prostitution i eget hjem
Endelig forekommer følgende kombination af prostitutionsformer, som ikke
længere er opgjort særskilt:
• Klinik- og escortprostitution opgøres ikke længere særskilt.
Det er sandsynligt at nogle personer prostituerer sig i flere forskellige prostitutionsformer eller på forskellige klinikker. Disse personer vil have mere end et
telefonnummer, og idet telefonnumre fungerer som identifikationsmarkører i
dette notat, opstår der en mulighed for at nogle personer bliver registreret flere
gange.
Servicestyrelsen har tidligere erfaret, at notatets fremstillingsform kunne give
et indtryk af, at det på baggrund af undersøgelsen var muligt at fortage konklusioner om udviklingen i det samlede antal prostituerede. Dette er ikke muligt,
og det er heller ikke notatets formål, da evt. stigninger og fald i tallet i lige så
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høj grad kan skyldes for eksempel den anvendte metode og at informationskilderne har ændret sig. Derfor fokuserer dette notat på optællingen indenfor det
sidste år, for perioden 1. juli 2009 til 1. juli 2010. Eventuelle sammenligninger
de forskellige år imellem bør indeholde overvejelser vedrørende de metodiske
forskelle, der gør sig gældende for de pågældende år. Beregningerne for de foregående år er at finde i bilagsmaterialet, hvor forskellige metodiske refleksioner angående metoden og tallene over årene også diskuteres.

Gadeprostitution
Gadeprostitution er primært koncentreret i storbyerne Odense, Århus og København og beregningen omfatter derfor udelukkende gadeprostitution i disse
byer. Det kan dog ikke udelukkes, at der også i perioder findes gadeprostitution
i andre danske byer om end dette, hvis det er tilfældet, må skønnes at antage et
mindre omfang. Kilderne til oplysning om antallet af gadeprostituerede er Reden i de nævnte byer samt Tjek Punkt, Reden International og mødestedet i
København. Der synes ikke at være mænd i egentlig gadeprostitution, og der
foreligger ikke anden viden om en eventuel forekomst.
Af nedenstående tabel fremgår de nævnte institutioners oplysninger om kvinder i gadeprostitution. Der er ikke foretaget en selvstændig efterprøvning af de
indhentede oplysninger.

Antal kvinder i gadeprostitution 2009-2010
492
København
160
Odense
60
Århus
712
I alt

Klinikprostitution
Estimatet af antal kvinder og mænd i prostitution på massageklinikker foretages på baggrund af det opsøgende arbejde, der udføres i de regionale opsøgende teams i Kompetencecenter Prostitution under Servicestyrelsen. Massageklinikkerne identificeres på baggrund af annoncer i Ekstra Bladet og besøges af
medarbejdere i de opsøgende teams. På denne måde sikres det, at den enkelte
klinik ikke tælles flere gange på trods af, at flere forskellige annoncer henviser
til den pågældende klinik. Klinikkerne opsøges flere gange årligt for at muliggøre registreringen af eventuelle ændringer.
Antallet af prostituerede på de enkelte klinikker kan variere meget. På en del
klinikker er der kun en enkelt person, mens der på andre kan være 20-25. Endvidere prostituerer en del kvinder sig på flere klinikker, og befinder sig fx på
massageklinikker i forskellige byer/landsdele på forskellige dage. Således sker
der en løbende udskiftning af prostituerede på klinikkerne. Servicestyrelsen har
i de seks foregående undersøgelser vurderet, at der gennemsnitligt er mindst fire prostituerede bag hver massageannonce, når der er tale om kvindelige prostituerede. Dette tal er baseret på erfaringer med opsøgende arbejde og anden
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kontakt med massageklinikker. Både forrige år og dette år har der været adgang til data indsamlet af Kompetencecenter Prostitution. Kompetencecenter
Prostitutions registreringer har ikke givet anledning til at revurdere antagelsen.
Således formodes der også i dette års beregning at befinde sig fire kvindelige
prostituerede på de respektive klinikker. Hver klinik, der registreres af de opsøgende teams, ganges derfor med fire.
Nedenstående tabel viser minimumsantallet for personer, der befinder sig i klinikprostitution.
Antal personer i prostitution på massageklinikker 2009-2010
1948
Kvinder
1948
I alt

Escortprostitution
Opgørelsen af antallet af personer i escortprostitution er fremkommet på
grundlag af annoncering på internettet og i Ekstra Bladet. Escortområdet er
vanskeligt at afdække, da det forudsætter, at der etableres kontakter i miljøet i
forbindelse med opsøgende arbejde. Samtidig er escortbureauer relativt lette at
etablere og afvikle samtidig med at antallet af prostituerede, der er tilknyttede
de enkelte bureauer, kan variere meget over tid.
Det er vanskeligt at opstille et gennemsnitsantal for hvor mange personer, der
befinder sig bag en annonce for escortprostitution. En annonce kan dække over
alt fra en enkelt person til 20-25 prostituerede. Et konkret antal fremgår sjældent, og det er muligt at én person er tilknyttet flere escortbureauer. Personen
vil i givet tilfælde blive talt to gange. I denne og de syv foregående undersøgelser vurderes en annonce at dække over flere personer, hvis der er anvendt flertalsord eller flere forskellige navne m.v. Internetannoncer hvor flertalsord anvendes bliver talt for to personer. Det er muligt, at der bag nogle annoncer findes flere end to personer, men for ikke at overestimere antallet af escortprostituerede, er denne metode valgt. Samtidig er der escortbureauer, hvor de enkelte
prostituerede annoncerer individuelt og ikke i en samlet annonce for bureauet.
Bag annoncer for mænd og transseksuelle/transvestitter i escortprostitution
formodes, der også blot at være én person, mens der bag annoncer for både
mænd og kvinder formodes at være to personer.
Nedenstående tabel viser minimumsantallet for personer, der befinder sig i escortprostitution.
Antal personer i escortprostitution 2009-2010
355
Kvinder
23
Mænd
Transseksuelle/transvestitter 3
381
I alt
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Prostitution i eget hjem eller andre private rammer
Antallet af prostituerede i eget hjem eller andre private rammer er ligeledes beregnet på grundlag af annoncer i de ovenstående nævnte kilder. Annoncer, der
dækker over prostitution i eget hjem, indeholder typisk ordet ”diskret” eller
”privat”. Af langt de fleste annoncer er det klart, at der er tale om en enkelt
person. I få tilfælde annonceres der med et par, to kvinder eller en kvinde og en
mand. Bag annoncer for kvinder, mænd og transseksuelle/transvestitter formodes der blot at være én person, mens der bag annoncer for både mænd og kvinder formodes at være to personer.
Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, der som minimum optræder
som prostituerede i eget hjem.
Antal personer i prostitution i eget hjem 2009-2010
225
Kvinder
1
Mænd
Transseksuelle/transvestitter 2
228
I alt

Barprostitution
PRO-Centret foretog i 2001 en undersøgelse hvor der blev foretaget observationer på samtlige (13) strip-barer i København (Pedersen & Heindorf, 2001).
Oplysningerne er suppleret med oplysninger fra Pro-Vejle, Modelprojekt ProÅrhus og Politiet. Der savnes generelt viden om omfanget af barprostitution og
der foreligger ikke oplysninger på området, som peger på, at der skulle være
grundlag for at vurdere, at området rent antalsmæssigt har udviklet sig siden
undersøgelsen. Politiet oplyser bl.a., at det fortsat er de samme barer, der har
nøgendans og striptease. Af undersøgelsen fremgår det, at der minimum var
148 kvinder i barprostitution.
Escort - og privatprostitution
En del af annoncerne i de nævnte kilder omfatter personer, som både prostituerer sig i private hjem og i escort. Af annoncerne fremgår det, at der typisk er tale om en enkelt person.
Af nedenstående tabel fremgår minimumsantallet af personer, der prostituerer
sig både i eget hjem og i escortprostitution.
Antal personer i både escort og privatprostitution 2009-2010
56
Kvinder
5
Mænd
Transseksuelle/transvestitter 5
66
I alt
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Udenlandske Prostituerede
Servicestyrelsen har i tidligere undersøgelser redegjort for den store usikkerhed
forbundet med at opstille estimater over omfanget af den del af prostitutionen,
der udgøres af udenlandske kvinder og mænd. Et skøn vanskeliggøres af, at en
del af personerne opholder sig ulovligt i landet. Det er ikke sandsynligt, at disse kvinder annoncerer med prostitution. Det er muligt at de undgår at lade sig
registrere, når de opsøgende medarbejdere besøger klinikker, eller at de undgår
at besøge Værestedet, såfremt de prostituerer sig selv på gaden.
Usikkerheden forbundet med at opstille et kvalificeret estimat over de udenlandske prostituerede har bevirket, at der findes mange forskellige skøn på området. Servicestyrelsen udgav i juni 2010 notatet ”Migrantprostitution i Danmark” som baseres på en række af de forskellige kilder, der forsøger at skabe
overblik på området (Wiingaard, 2010). Kilderne inkluderer Rigspolitiet, Reden International, Mødestedet, Kompetencecenter Prostitution, Center mod
Menneskehandel, Pro Vest, og Fagområde Prostitutions tidligere opgørelser.
Kildernes metoder er behæftet med stor usikkerhed, idet de blandt andet hviler
på annoncer om udenlandsk prostitution og på anonyme tilbud i Reden International og mødestedet, hvor der hverken er faste procedure til at fastlægge brugernes herkomst eller tilhørsforhold til prostitutionsmiljøet. Undersøgelsen har
dog stor værdi, idet den inkluderer de bedste kilder til information på området.
Derudover forventes de forskellige kilder at bidrage med afdækning af forskellige prostitutionsformer, der indeholder personer med udenlandske herkomst.
Notat opstiller et estimat for omfanget af udenlandske prostituerede i Danmark.
Det estimeres at ca. 50 % af prostituerede i Danmark har migrantbaggrund.

Samlet minimumsantal for medio 2009-medio 2010
Af nedenstående tabel fremgår den samlede minimumsberegning for perioden.
Minimumsantal af personer i prostitution 2009-2010
2009-10
Gadeprostitution

712

Klinikprostitution
Escortprostitution
Prostitution i eget hjem
Barprostitution
Klinik- og escortprostitution
Privat- og escortprostitution
I alt

1948
381
228
148
66
3483

Mørketal
Det beregnede minimumsantal for personer i prostitution dækker, som nævnt,
kun den synlige prostitution. Der er derfor tale om personer, som ikke annon8

cerer om deres seksuelle ydelser. Flere grupper af prostituerede optræder uden
annoncer og udgør dermed dette mørketal. Dette omfatter blandt andet:
En stor del af mænd i prostitution
Der er stor usikkerhed om antallet af mandlige prostituerede generelt. De er
meget vanskelige at opspore, idet de sjældent annoncerer. Det er samtidigt vanskeligt at foretage observationer, der afdækker prostitutionen blandt mænd, idet
grænserne mellem prostitutions- og private seksuelle forhold ofte er flydende.
Hvor mænd ikke tidligere har været en målgruppe for opsøgende aktiviteter fra
offentlige myndigheders side, er Kompetencecenter Prostitution nu ved at gennemføre et pilotprojekt, der undersøger mulighederne for at lave opsøgende arbejde på internettet, direkte målrettet mænd i prostitution.
Prostituerede, der ikke annoncerer
Servicestyrelsen har erfaring for, at en del personer i prostitution ikke annoncerer med seksuelle ydelser. Der kan være prostituerede, der ikke annoncerer,
fordi de har en relativt fast kreds af kunder, eller fordi de sælger seksuelle
ydelser via ”mund til mund” metoden. Det antages, at der er tale om en mindre
gruppe. Også for prostituerede med udenlandsk baggrund er det vanskeligt at
fastslå, i hvilket omfang der annonceres. Hvorvidt der fx annonceres for udenlandske kvinder, der er handlet til prostitution i Danmark er uvist
Personer, der prostituerer sig via chatrum eller kontaktannoncer på internettet
En del kontaktannoncer på internettet synes reelt at være annoncer for prostituerede. Der kan således være tale om en ny prostitutionsform, der er under udvikling eller har udviklet sig. For eksempel henviste adskillige annoncer for escortprostitution også til en profil på internetdating hjemmesider. I hvilken udstrækning, der er tale om annoncering for prostitution på kontaktannoncerne på
internet, er dog usikkert, og det er derfor vanskeligt at afdække mørketallet på
området. Kompetencecenter Prostitution har påbegyndt opsøgende arbejde på
internettet målrettet denne gruppe.
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Bilag – metodiske refleksioner over tidligere års beregninger
I dette bilag redegøres der for de beregninger, der er foretaget gennem de sidste
7 år. Servicestyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at basere konklusioner
omkring udviklingen i antallet prostituerede på baggrund af beregningerne. De
tidligere års beregninger kan give et indblik i de metodiske refleksioner, der
løbende har været med til at kvalificere undersøgelsen.
Den annoncebaserede del af den første beregning, som dækker perioden marts
2002 - april 2003, er gennemført på grundlag af annoncer fra Ekstra Bladet
(randomiserede månedlige nedslag), Den Blå Avis (årligt nedslag i internetversion), Copenhagen This Week (årligt nedslag) samt internetportalen
www.sexopslaget.dk (årligt nedslag). Den anden beregning dækker annoncer
fra perioden april 2003 - marts 2004. Der er anvendt samme kilder, dog er internetportalen www.sexopslaget.dk erstattet af www.hedomax.com, fordi sexopslaget ikke længere var på Internettet, da den anden beregning blev foretaget.
Den tredje beregning dækker perioden maj 2004 til april 2005. Tredje beregning er gennemført med samme kilder som anden beregning. Dog er der benyttet papirudgaven af Den Blå Avis idet prostitutionsannoncer på det tidspunkt
ikke længere var på internetudgaven. Samtidig er der suppleret med annoncer
fra www.venuslogen.dk (nedslag i april måned). Den fjerde beregning dækker
perioden maj 2005 til juni 2006. Der er benyttet samme kilder som i tredje beregning, med undtagelse af Den Blå Avis som i det forløbne år stoppede med at
have prostitutionsannoncer både i papirudgaven og på internettet. Den femte
beregning dækker perioden juni 2006 til juni 2007, i alt 13 måneder, og bygger
på samme kilder som fjerde beregning. Den sjette beregning dækker perioden
juni 2007 til juni 2008 og bygger på samme kilder som de to foregående beregninger, dog er indhentningen af data fra Internettet udvidet til også at indeholde annoncer fra de to hjemmesider www.massagelisten.dk og
www.sexlysten.dk. Herudover er der også inddraget annoncer fra hjemmesiden
Copenhagen After Dark, som er en udvidelse af Copenhagen This Week, der
specifikt omhandler Københavns natteliv. Den syvende beregning dækker perioden juni 2008 til juni 2009 og bygger på samme kilder som foregående beregninger, dog er internetsøgningen udvidet til også at indeholde annoncer fra
www.escortguide.dk. Denne hjemmeside er medtaget for at udvide undersøgelsens dækning af escort. I den ottende opgørelse, der løber fra 1. juli 2009 til 1.
juli 2010, er privat og escortprositution opgjort på baggrund af de samme kilder, dog med undtagelse af hjemmesiden Copenhagen After Dark. Til dækning
af klinikområdet er det opsøgende arbejde, der udføres af de regionale teams
under Servicestyrelsen blevet anvendt. Dette er gjort ud fra en målsætning om
at minimere de fejlkilder, der er forbundet med klinikannonceringen. Skiftet i
metode bevirker dog, at det i årets notat ikke er muligt at registrere personer,
der prostituerer sig både i klinikker og escort. Servicestyrelsen har løbende
haft kontakt med de øvrige nævnte informationskilder.
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Gadeprostitution
Antal kvinder i gadeprostitution
200220032003
2004
350
København 440
150-175
150-175
Odense
75
75
Århus
665-690
575-600
I alt

20042005
500
150-175
75
725-750

20052006
594
150-175
65
809-834

20062007
1200
150
65
1415

20072008
1203
148
70
1421

20082009
956
138
60
1154

20092010
492
160
60
712

Reden København har gennem de første fem opgørelser, med undtagelse af perioden 2003-2004, oplevet en stigning i antallet af gadeprostituerede. Reden
København vurderede i 2008, at stigningen i antallet gadeprostituerede i København fra 2004-2008, kunne skyldes et øget antal udenlandske gadeprostituerede. Per februar 2009 modtager Reden København ikke længere udenlandske
kvinder, der i stedet henvises til Reden International. I 2008 åbnede et mødested for udenlandske prostituerede på Vesterbro. Mødestedets målgruppe er
både gadeprostituerede og indendørsprostituerede. Opgørelsen over besøgende
på mødestedet er ikke medtaget i denne undersøgelse, da der i givet fald ville
opstå en risiko for at disse prostituerede tælles flere gange.
Center Mod Menneskehandel (CMM) udarbejder kvartalsrapporter over Reden
Internationals opsøgende arbejde og på baggrund af disse kan det konkluderes,
at Reden International har observeret 119 nye udenlandske prostituerede på
gaden i undersøgelsesperioden. Reden International klassificerer de gadeprostituerede de møder ud fra om de har mødt kvinden før, og om kvinden har kendskab til Reden Internationals arbejde. Således beror klassificeringen på en personlig samtale med hver enkelt gadeprostitueret. Tallet kan betragtes som et
absolut minimumstal af udenlandske gadeprostituerede, og skal anses som en
metodisk konstruktion af et basisår. Fremover vil det være muligt at opgøre
nye ansigter på gaden, baseret på kvartalsrapporter udarbejdet af CMM på
grundlag af Reden Internationals opsøgende arbejde og dermed bygge videre
på det konstruerede basisår. Det er udelukkende de nye ansigter, der er medtaget i denne opgørelse, fordi medtagelse af andre prostituerede vil øge risikoen
for at flere prostituerede tælles flere gange.
Det lavere antal af gadeprostituerede i dette års notat skyldes muligvis, at Reden København har ændret procedure for optælling. Tidligere har Reden København kumuleret deres registreringer, således at den samme person kunne
tælles flere gange. Usikkerheden forbundet med de tidligere undersøgelsers afdækning af gadeprostitutionen må på baggrund af denne information siges at
stige betydeligt.
Reden Københavns nuværende registreringssystem tillader ikke, at et estimat
for undersøgelsesperioden udtages af deres kvartalsvise opgørelse. I stedet
medtages til dette års notat Reden Københavns optælling af forskellige besøgende i perioden 1.1.2009 til 31.1.2009. Reden kumulerer manuelt deres antal
af forskellige besøgende. Da Reden er et anonymt tilbud til en bred målgruppe,
kan det hverken konkluderes med sikkerhed, at det oplyste tal på 370 udelukkende er forskellige personer, eller at samtlige er prostituerede. Reden Køben11

havn oplyser desuden, at de i øjeblikket er i gang med at forny deres registreringssystem således, at de fremover kan give et estimat for dette notats undersøgelsesperiode. Reden i Odense og Århus har generelt oplevet et langsomt
fald i antal gadeprostituerede. Tjek Punkt lukkede per 31.7.2010 og deres opgørelse over prostituerede kan være påvirket af en lavere aktivitet i slutningen
af notatets undersøgelsesperiode som et resultat af den forestående lukning.
Prostitution på massageklinikker
Antal personer i prostitution på massageklinikker

Kvinder
Mænd
Transseksuelle/
transvestitter
I alt

2002- 20032003 2004

20042005

2005- 2006- 20072006 2007 2008

2008- 20092009 2010

2408
19
26

2420
22
17

2690
17
27

3028
21
25

3220
18
40

3192
55
20

3242
11
64

1948
?
?

2453

2459

2734

3074

3278

3267

3317

1948

Tabellen viser, at der gennem de første fem perioder er sket en gradvis stigning
i den synlige del af klinikprostitutionen. Det er usikkert hvad dette skyldes. På
den ene side kan tallet dække over en reel stigning af klinikprostituerede, men
på den anden side er det også sandsynligt, at stigningen skyldes svagheder i
den anvendte undersøgelsesmetode.
Det markant lavere antal klinikprostituerede i dette års notat kan ikke nødvendigvis tolkes som et fald i det samlede antal af klinikprostituerede. Forklaringen kan lige så vel være, at metoden til produktion af dette års estimatet, adskiller sig væsentlig fra tidligere års undersøgelser. Det opsøgende arbejde på
klinikkerne varetages af regionale teams under Kompetencecenter Prostitution.
Hovedstadsområdet og Nordsjælland varetages af Team Øst og resten af Danmark af Team Vest. For begge teams er målsætningen, at samtlige klinikker
besøges to gange årligt.
Identifikationen af klinkkerne tager, i Team Vest, udgangspunkt i annoncering
i Ekstra Bladet. På dagen for det opsøgende arbejde gennemgås Ekstra Bladet
systematisk, således at de annoncerende klinikker i det udvalgte område, kan
besøges. Team Vest opdaterer løbende oplysninger om klinikkerne i deres område og disse oplysninger anvendes også som udgangspunkt for det opsøgende
arbejde. På denne måde sikres det, at annoncering fra tidligere også inkluderes
i identifikationen af klinikker, der skal besøges. Der er dog stadig risiko for at
nye klinikker, der ikke annoncerer på den pågældende dag for det opsøgende
arbejde, ikke identificeres. Der overvejes i Team Vest, om identifikationen i
fremtiden også skal bero på annoncering på internettet.
En tilsvarende procedure anvendes for det opsøgende arbejde i Team Øst. Dog
identificeres klinikker over en periode på to uger forud for den opsøgende indsats, hvor flere udgaver af Ekstra Bladet gennemgås og hvor hjemmesiderne
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www.venuslogen.dk, www.sexlysten.dk www.side6.dk, www.escortguide.dk
og www.hedomax.dk, ligeledes undersøges.
Ved anvendelse af det opsøgende arbejde imødekommes nogle af de usikkerheder, der har været forbundet med de tidligere undersøgelser. Herunder kan
nævnes risikoen for, at telefonnumre udskiftes løbende i undersøgelsesperioden
og risikoen for, at flere forskellige annoncer henviser til samme klinik. Det kan
f. eks. forekomme, at prostituerede annoncerer når de er på vagt på en klinik
med deres eget telefonnummer. Derudover har større klinikker et ”centralt” telefonnummer. Således kan man tidligere have registreret flere telefonnumre på
samme klinik. Antallet af klinikker i dette års notat sammenlignet med tidligere
synliggør, at der er metodisk usikkerheder forbundet med at anvende annonceringen som eneste kilde til optælling på klinikområdet. Omvendt er der også
svagheder ved at anvende de opsøgende teams registreringer. Det er f. eks. muligt, at de ikke formår at besøge samtlige klinikker, eller at de overser annoncer, idet de ikke har ressourcer til konstant overvågning af aviser og internet.
De opsøgende medarbejdere tager ikke direkte kontakt til mænd, da disse sjældent annoncerer i de nævnte medier.
Det har derudover ikke været muligt at følge op på sidste års højere antal af
transseksuelle/transvestitter på massageklinikkerne sammenlignet med tidligere
år.

Escortprostitution
Antal personer i escortprostitution
200320022003
2004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

2009-2010

Kvinder

385

295

343

371

442

423

351

355

Mænd
Transseksuelle/
transvestitter
I alt

79
2

55
2

33
3

7
3

14
4

16
3

30
10

23
3

466

352

379

381

460

442

391

381

Tabellen ovenfor viser, at minimumsantallet for kvinder i escortprostitution har
været forholdsvis stabilt, dog med en lille stigning, gennem de fire første undersøgelsesperioder. Fra 2005-2006 til 2006-2007 er der dog sket en stigning
på lidt under 20 %. Hvorvidt dette dækker over en reel stigning i antallet af escortprostituerede er imidlertid usikkert. Det kan også være et udtryk for en ændring i annoncørernes ordvalg. Fra 2006 til 2008 er antallet af registrerede escortprostituerede stabilt. Sidste års fald i antal af escortprostituerede sammenlignet med tidligere år, kunne formentlig forklares ved at beregningsmetoden
ændrede sig i undersøgelsesperiode. Disse ændringer gør sig også gældende i
dette års notat. Ændringen indbefatter, at der i Ekstra Bladets annoncer i modsætning til på internettets annoncer ikke tages højde for flertalsord. Tidligere
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har anvendelsen af flertalsord i annoncen udløst, at annoncen talte for to personer i udregningen. Det er dog vanskeligt at bedømme præcist hvad disse flertalsord dækker over i Ekstra Bladet. Denne usikkerhed er ikke til stede på internettet, da de enkelte prostituerede ofte har deres profil liggende på diverse
internet portaler.
Minimumsantallet for mænd er over årene faldet fra 79 i 2002 til 30 i 2009.
Nedgangen er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er blevet færre mandlige escortprostituerede, men kan også være udtryk for, at mændene i højere grad end
tidligere kommer i kontakt med kunder på andre måder, end annonceringen i
de anvendte kilder. Dette kunne f. eks. være internetdating hjemmesider.
Prostitution i eget hjem
Antal personer i prostitution i eget hjem
2002200320042003
2004
2005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

Kvinder

57

81

125

144

128

173

248

225

Mænd
Transseksuelle/
transvestitter
I alt

0
1

3
4

14
13

8
9

1
5

4
6

3
8

1
2

58

88

152

161

134

183

259

228

Tabellen viser, at det synlige antal prostituerede i eget hjem har ligget nogenlunde stabilt i gennem de sidste 5 perioder, dog med et lille fald i perioden
2006-2007. Det højere antal prostituerede i eget hjem sidste år sammenlignet
med tidligere perioder, kan skyldes inkluderingen af endnu en hjemmeside,
men en mulig forklaring ligger også i, at flere vælger at prostituere sig i eget
hjem for at undgå de økonomiske forpligtelser forbundet med andre prostitutionsformer.
Personer i både i klinik- og escortprostitution
Antal personer i både klinik- og escortprostitution
20022003200420052003
2004
2005
2006

20062007

20072008

20082009

Kvinder

70

76

117

100

92

180

188

Mænd
Transseksuelle/
transvestitter
I alt

4
4

1
5

4
6

1
4

4
3

5
2

2
3

78

82

127

105

99

187

193

Af ovenstående tabel fremgår minimumsantallet af personer, der både var i klinik- og escortprostitution. Der er sket en stigning i antallet af annoncer som
annoncerer for begge former gennem de forskellige perioder. Hvad stigningen
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skyldes er usikkert. En mulighed er, at der er sket en ændring i registreringspraksis eller i annoncernes ordlyd. En anden mulighed er, at flere klinikker nu
også vælger at tilbyde escort. På baggrund af skiftet i kilde til optælling af antallet af prostituerede i klinikker, er det i dette års opgørelse ikke muligt at opstille et særskilt tal for personer, der både er i klinik og escortprostitution. Det
skyldes at Kompetencecenter Prostitutions medarbejdere ikke systematisk opsamler oplysninger om hvorvidt klinikprostituerede samtidig er i escortprostitution. Antallet er derfor inkluderet i antal klinikprostituerede.
Personer i både escort og privatprostitution
Antal personer i både escort- og privatprostitution
20022003200420052003
2004
2005
2006
Kvinder

12

6
Mænd
Transseksuelle/ 0
transvestitter
18
I alt

20062007

20072008

2008- 20092009 2010

17

6

23

28

24

55

56

9
0

2
0

7
0

3
2

6
1

13
4

5
5

26

8

30

33

31

72

66

Minimumsantallet af personer, der prostituerer sig både i eget hjem og i escortprostitution, har ligget nogenlunde stabilt gennem de første seks undersøgelsesperioder. Det højere antal i de seneste to periode sammenlignet med tidligere skyldes formentligt inkluderingen af endnu en hjemmeside.
Monitoreringen for perioden 2002-2010
Minimumsantal af personer i prostitution
2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 200903
04
05
06
07
08
09
10

Gadeprostitution

665

575

725

809

1415

1421

1154

712

Klinikprostitution
Escortprostitution

2453

2463

2731

3074

3278

3267

3317

1948

466

352

379

381

460

442

391

381

87

152

161

134

183

259

228

148

148

148

148

148

148

148

82

127

105

99

187

193

-

26

8

30

33

31

72

66

3733

4270

4708

5567

5679

5534

3483

Prostitution i eget 58
hjem
148
Barprostitution
78
Klinik- og
escortprostitution
18
Privat- og
escortprostitution
3886
I alt
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Ovenfor er opstillet en samlet opgørelse over minimumsantallet af personer i
prostitution i Danmark i de syv undersøgte perioder, fordelt på de forskellige
prostitutionsformer. Tabellen angiver udelukkende omfanget af den del af den
synlige prostitution, som det har været muligt at indfange med de anvendte metoder. Dette betyder, at det ikke er muligt at drage konklusioner omkring udviklingen inden for antallet af prostituerede på baggrund af tabellen. Det er heller ikke muligt at se på det procentvise forhold mellem de forskellige prostitutionsformer, da der som tidligere beskrevet kan være prostitutionsformer, som
er mere synlige end andre. Samtidig er der en del grupper af prostituerede, der
ikke er omfattet af annoncerne.
Der er i de første opgørelser registreret en stigning i det beregnede antal prostituerede i den synlige del af prostitutionsområdet. Stigningen der fremgår af
tredje og fjerde opgørelse er sket på næsten samtlige prostitutionsformer – for
fjerde opgørelse dog særligt indenfor gadeprostitution og på massageklinikker.
Også den femte opgørelse viser en stigning i det samlede antal prostituerede.
Den sjette undersøgelsesperiode viser en stabilisering i antallet på området indenfor næsten samtlige prostitutionsformer. Den syvende undersøgelsesperiode
viser en lille stigning indenfor samtlige prostitutionsformer, undtagen escortprostitution og gadeprostitution. Faldet i gadeprostitution kan dog forklares
med Reden Københavns ændring per februar 2009, hvorefter de ikke registrerer personer med udenlandsk baggrund, idet de ikke længere er Reden Københavns målgruppe. Mens faldet i escortprostitution kunne skyldes ændringen i
beregningsmetoden. Den ottende registreringsperiode viser et meget drastisk
fald i gadeprostitution og klinikprostitution, hvilket sandsynligvis skyldes ændringer i metoden til produktionen af notatet. Reden Københavns registrering,
som er anvendt i de tidligere udgaver af notatet, har muligvis givet anledning
til en systematisk overestimering af antallet af gadeprostituerede. Denne overestimering indgår ikke i dette års notat.
Til optælling af prostituerede på klinikker har Servicestyrelsen i 2010 valgt at
se bort fra annoncering som kilde. Den nye metode til registrering af klinikprostitution baseres på det opsøgende arbejde, der udføres af Kompetencecenter
Prostitution. Dette bevirker, at usikkerheden forbundet med at anvende annoncering som kilde til optælling af prostituerede på klinikområdet er væk. Samtidig forsvinder muligheden for at opgøre hvor mange, der prostituerer sig i
kombinationsformen klinik- og escortprostitution. Herudover er det heller ikke
længere muligt at opgøre antallet mandlige og transseksuelle/transvestit prostituerede der er på klinikkerne.
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