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Hon dog en lördag.
Ensam i en lägenhet i Göteborg fann man henne fem dagar senare liggandes på golvet. 
Efter år av alltför hårt leverne försvann hon ifrån oss, 
ingen vet om det var kroppen eller själen som gav upp först.
Det sägs att hon hade kräkts, krupit omkring och att det såg ut som om hon hade  
försökt ta sig ut ur lägenheten. 
Jag vet inte om det är sant, jag vet bara att hon dog ensam 
och utan att någon höll henne i handen. 
Hon blev 27 år och en godhjärtad människa med en ledsen själ försvann, 
utan att någon märkte det på flera dagar. 

Vi träffades första gången på en strippklubb i Göteborg -94. 
Hon var flera år yngre än jag och hade färre år i branschen men hon visste 
redan det vi alla förr eller senare lär oss.  
Acceptans från anhöriga och gamla vänner är få förunnat, 
det enda man med säkerhet vet är att de riktiga vännerna man får bland kollegorna 
är de som svarar när man behöver någon att prata med mitt i natten.
Vi sågs på olika arbetsplatser under flera år, 
blev aldrig nära vänner men blev alltid glada när vi möttes.

I slutet på 90-talet arbetade jag med en serie dokumentärer för TV 
och jag och en kameraman åkte till västkusten för att göra en intervju med henne. 
Den blev gripande och vacker, hennes önskan att vara ärlig överskuggade det faktum 
att hon uppenbarligen redan var ganska trasig inombords. 
Efter det ringde hon mig några gånger mitt i natten, 
men jag orkade inte svara...

Jag förstår att det är lätt att dra slutsaten att hennes öde berodde på hennes yrke. 
Men som de flesta vet är sanningen oftast mer komplicerad än så. 
Visst finns det, på vissa strippklubbar, en större acceptans mot alkohol och droger. 
Men av erfarenhet vet jag att det också är sant i resten av krogvärlden. 
Fast jobbar du som bartender blir du inte ständigt ifrågasatt av dina vänner, 
du förlorar inte kontakten med dina föräldrar 
och du blir inte utsatt för förnedring när du berättar vad du arbetar med. 
Jag har sett kloka, vackra kvinnor med kontroll över sina liv och med
klara mål i tillvaron bli svaga och sorgliga av omvärldens fördomar 
så många gånger att det inte längre förvånar mig.

Jag hoppas att vi som jobbar lär oss att ta bättre hand om varandra 
och att vi sätter stopp och bryr oss innan det gått för långt, 
och jag önskar att våra medmänniskor på den här lilla planeten 
kan försöka se individen istället för att döma oss på förhand 
utifrån vårt yrkesval. 

Farväl G, hoppas du har det bättre nu! 
Vi  saknar dig och om du har tid att ringa lovar jag att alltid svara,
även om det är mitt i natten.
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Inledning

Bakgrund
Jag blev glatt överraskad när Jaana Kauppinen från Pro-tukipiste frågade mig om 
jag  ville  göra  en  undersökning   om  ”needs  assessment”  bland  sexarbetare  i 
Tammerfors området, och sa ja utan att tänka igenom vad det skulle innebära. 
Efter vårt första möte hade jag en klarare bild av vad hon var ute efter. Centret i 
Helsingfors  är  duktiga  på  att  arbeta  med  prostituerade,  men  de  har  mindre 
erfarenhet av att arbeta med andra grupper av sexarbetare. I Tammerfors finns 
ingen  gatuprostitution  och  det  är  ett  begränsat  antal  kvinnor  som jobbar  som 
eskorter  i  lägenheter,  däremot  finns  det  ett  flertal  strippklubbar  och sexbutiker. 
Traditionellt  är  sociala  insatser  fokuserade  på  den  mest  utsatta  gruppen  av 
sexarbetare, de som jobbar på gatan, men nu hade man möjligheten att lägga 
fokus på den mer svårnådda gruppen – de som jobbar inomhus.

Trots att jag själv har arbetat som sexarbetare i mer än 20 år så insåg jag att jag 
visste alldeles för lite. Och även om jag hade engagerat mig politiskt i frågor som 
rör sexarbete och mänskliga rättigheter på en internationell nivå i en massa år, så 
var det här ett  totalt  nytt  territorium för  mig.  Jag satt  mig framför datorn och 
försökte lära mig om ”needs assessment” och ”harm reduction”, jag studerade hur 
andra  länder  har  betett  sig  för  att  tillhandahålla  olika  typer  utav  service  till 
sexarbetare  och  jag  letade  efter  statistik  och  information  om  vad  stripporna 
egentligen behöver. Det fanns mycket information om gatuprostitution men både i 
Finland och i  mitt  hemland Sverige  fanns det  väldigt  få  vettiga undersökningar 
gjorda om inomhusmarknaden. 

Jag insåg att det inte skulle räcka med att prata med 10 strippor och skriva ihop 
något acceptabelt, i alla fall inte för mig. Jag skulle göra mer än så, jag var skyldig 
mina kollegor det  nu när  jag fick  chansen.  Så jag förvandlade det  hela  till  ett 
jätteprojekt  för  att  jag  ville  och  kunde.  Jag  skulle  intervjua  35  sexarbetare  i 
Tammerfors  och lika  många i  Sverige  och sen försöka skriva ihop  någon slags 
rapport. Jag hade ingen erfarenhet av något liknande, men jag hade jobbat 12 år i 
Finland och ännu längre i Sverige, jag kände många sexarbetare. Men skulle de 
prata med mig? 

Jag visste redan från början att jag ville kunna redovisa ett resultat både i form av 
statistik  och  personliga  kommentarer  så  det  logiska  tillvägagångssättet  var 
personliga intervjuer. Jag visste också att jag ville fokusera på inomhusmarknaden, 
dels för att det var relevant för förhållandena i Tammerfors, dels för att det finns 
alldeles  för  lite  information  om  den  gruppen  sexarbetare.  Bortsett  från  mitt 
ursprungliga  uppdrag  ville  jag  också  undersöka om behovet  såg  annorlunda ut 
bland sexarbetare i Sverige i jämförelse med min primära målgrupp, sexarbetarna i 
Tammerfors.
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Metoden
När jag utformade intervjun så listade jag varenda service, myndighet och område 
som jag kunde tänka mig att sexarbetare hade svårigheter inom, ett ”smörgåsbord” 
av  massor  med  olika  saker.  Vissa  av  dem  omöjliga  för  centret  att  direkt 
tillhandahålla,  men  de  skulle  kunna  tillgodoses  genom  bra,  välinformerade 
kontakter som centret kunde rekommendera. Jag valde också att inkludera vissa 
tjänster, som massage och akupunktur, som skulle kunna användas i outreach syfte. 
För att det hela skulle bli överskådligt delade jag upp allt i flera mindre grupper och 
för att bedöma behovet använde jag en skattningsskala mellan ett och fem. Till min 
hjälp hade jag två sexarbetare som såg till att det blev logiskt och relevant, ur ett 
sexarbetsperspektiv. Jag lämnade gott om plats för personliga kommentarer och 
avslutade  med  fem  frågor  som  jag  tyckte  var  viktiga  för  helhetsbilden.  Jag 
bestämde mig också, medvetet, för att inte fråga vilken typ av sexarbete personen i 
fråga jobbade med, även om jag i de flesta fall vet det, eftersom det är den typen 
av frågeställning som uppmuntrar till lögner. Vissa stigman är värre än andra och 
sexarbetare är  så vana att  ljuga,  för  att  skydda sig  själva,  att  det  nästan sker 
automatiskt. Jag valde att hålla frågorna på en relativt opersonlig nivå, trots det 
valde många att berätta om högst personliga erfarenheter. För att komma så nära 
sanningen  som  möjligt  bestämde  jag  mig  för  att  be  sexarbetarna  uppskatta 
behovet ur två olika perspektiv, ett subjektivt och ett objektivt. Ibland är det lättare 
att vara ärlig när man pratar om andra. Jag misstänkte att svaren skulle kunna 
delas upp i två grupper, de som sätter låga siffror på sig själva och högre på andra 
samt de som utgår från att deras egen erfarenhet speglar kollegornas. 
 
Intervjuerna
När jag började göra intervjuerna visade det sig att det fanns en tredje grupp, de 
som tror att deras situation är värre än någon annans. De allra flesta gjorde dock 
verkligen sitt yttersta för att vara så ärliga de kunde. En tjej satte sig ner och sa 
”Det här kommer bli lite jobbigt för jag har bestämt mig för att vara totalt ärlig”, 
och hon var inte ensam om den attityden och de flesta intervjuerna utvecklades till 
samtal. 
Alla intervjuerna gjordes under en period på 5 månader och majoriteten, 55 av 70, 
skedde vid personliga möten, de övriga via telefon eller mail. Alla de intervjuade är 
personer vars identitet är känd av mig eller den andra sexarbetaren som hjälpte 
mig med intervjuerna.  Målet var att  ha en bred och representativ  spridning på 
urvalet av intervjuobjekten samt att sammansättningen skulle se ungefär likadan ut 
i  de  båda  länderna.  Eftersom stripteasedansöser  är  den  dominerande  gruppen 
sexarbetare i Tammerfors syns det också i urvalet. Värt att nämna är att att alla jag 
bad att få intervjua sa ja och när de fick lämna åsikter om intervjumaterialet sa 18 
att det var genomtänkt, lika många att det var viktigt, 10 svarade intressant och 
fyra tyckte det var kul. Fem stycken var positivt överraskade och en svarade att det 
var annorlunda frågor än hon hade föreställt sig. De övriga var också positiva men 
fem stycken tyckte det var svårt, det var de som svarat via mail. En ansåg att det 
var tydligt att det var en sexarbetare som hade utformat formuläret.
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Vilka var det som intervjuades?
Av de 70 som intervjuades är 64 kvinnor och sex stycken är män. 40 stycken jobbar 
som strippor,  23 som eskorter  och sju stycken jobbar med porrfilm.  Några har 
erfarenhet  av att  jobba på gatan andra  har  också ägnat  sig  åt  telefonsex och 
dominans. Den yngsta är 20 år och den äldsta är 70 år. Genomsnittsåldern (70-
åringen undantagen) är 32 år och genomsnittligt antal år i sexindustrin är tio. De 
kommer från 13 olika länder (Sverige, Finland, Estland, Ryssland, USA, Bulgarien, 
Thailand,  Lettland,  Norge,  Malaysia,  Danmark,  Ungern  och  Tjeckien)  och  har 
tillsammans jobbat i 28 olika länder. Vissa har endast arbetat i ett land, andra i upp 
till 9 olika länder, genomsnittet ligger på 2,5 länder. 

Rapporten
När  jag  försökte  få  en  översikt  över  materialet  så  insåg  jag  att  de  personliga 
kommentarerna var extremt viktiga. Jag hade så många fantastiska citat, hur skulle 
jag välja vilka jag skulle ta med i rapporten? Så jag bestämde mig för att ta med 
alla! Att välja vilka som är viktiga skulle vara högst subjektivt och jag tyckte det var 
dags att sexarbetarna själva fick komma till tals utan att någon censurerade dem. 
Så materialet som följer är relativt befriat från analyserande kommentarer. Det kan 
dock vara värt att ha i åtanke att siffrorna representerar behov men därmed inte, 
per automatik, problem.

En kommentar gällande det sociala stigmat kan också vara på sin plats innan ni 
börjar  läsa.  En  del  kommentarer  som  följer  kan  ge  intrycket  av  att  vissa 
sexarbetare tar avstånd från andra yrkesgrupper i sexindustrin. En strippa får ofta 
förklara att hon inte är prostituerad, så självklart säger hon ifrån. Det handlar sällan 
om förakt eller brist på solidaritet, utan är helt enkelt ett resultat av att om något 
är värre än den sociala stigmatiseringen strippor utsätts för, så är det horstigmat. 
Att undvika ytterligare fördomar kan ju enbart ses som en sund självbevarelsedrift i 
sammanhanget.

Den här  rapporten är  slutet  på  en lång resa  och jag tror  och hoppas  att  den 
kommer vara tankeväckande nog att förändra synen på sexarbetare och hur man 
förhåller sig till dem och den service de behöver. Jag kan bara citera en av mina 
kollegor ”Vi är bara människor.”
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Vad svarade de?

När du granskar den statistik som följer kan det vara värt att känna 
till följande.
A – representerar den subjektiva uppskattningen av behovet
B – är en objektiv bedömning av behovet bland andra sexarbetare 

Jag har valt att presentera statistiken på tre olika sätt för att ge en 
bättre helhetsbild. 
För det första redovisar jag hur många sexarbetare som bedömde 
behovet till varje grad på skattningsskalen. 
Jag redovisar också genomsnittsskattningen samt medianen 
(dvs. skattningen i mitten, vad ”person nr 18 av 35” tyckte). 
Båda dessa siffror finns redovisade i resultatkolumnen. Så det kan 
vara värt att hålla utkik efter tjänster som fått många treor, fyror 
och femmor samtidigt som de har höga siffror i resultatkolumnen.

För enkelhetens skull har jag valt att skriva de olika kategorierna på 
engelska  eftersom  det  ursprungliga  intervjumaterialet  skrevs  på 
engelska.

Efter varje del av intervjun följer de kommentarer jag fått. 
Jag har valt att inte redigera, censurera eller välja bort någon. 
Alla finns med.

För en bättre överblick föreslår jag att du först tar en titt på det 
ursprungliga intervjumaterialet som medföljer som bilaga. 
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Resultat - Tammerfors
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Tammerfors

2. Health

A The body     1     2     3     4     5  Result

1A Health advice/nurse     6     3     11     9     6  3,2 / 3

1B Health advice/nurse     1     1     14    11     8  3,7 / 4

2A Health checks/physician     3     5      4     6    17  3,8 / 4

2B Health checks/physician     -     1      9     9    16  4,1 / 4

3A Physiotherapy     6     3      6    11     9  3,4 / 4

3B Physiotherapy     1     3     14    10     7  3,5 / 3

4A Massage     4     1      8     5    17  3,9 / 4

4B Massage     -      1     12     9    13  4,0 / 4

5A Acupuncture    19     1      7     4     4  2,2 / 1

5B Acupuncture     8     4     14     4     5  2,8 / 3

6A Advice on diets/dietician    11     3      9     7     5  2,8 / 3

6B Advice on diets/dietician     -     5     16     9     5  3,4 / 3

7A Advice on exercise    10     4      9     7     5  2,8 / 3

7B Advice on exercise     3     7     11    10     4  3,1 / 3

8A Advice on plastic surgery    15     5      4     3     8  2,5 / 2

8B Advice on plastic surgery     -     2      8    13    12  4,0 / 4

”Många undviker sjukvården, allt ljugandet gör det komplicerat.” Stina

”Jag undviker hälsokontroller eftersom jag inte varit på någon på nästan 20 år, man blir 
rädd för vad de ska hitta. Och det blir inte bättre av att man känner att det är omöjligt att 
vara helt ärlig.” Krista

”Kroppsidealet för kvinnor verka vara smala med silikonbröst.” Mika

”Är det en person som känner till yrket är det lättare att söka hjälp.” Riita

”Vi plastikopererar oss för att göra oss vackra för männen, det känns som ett gammaldags 
tänkande.” Tiina

”När man dansar har man ofta problem med svullna knän.” Anna

”Jag säger aldrig något om sexarbetet, jag orkar inte lyssna på andras fördomar.” Marja
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”Jag har inte skött om min hälsa.” Dani

”Jag kan berätta om mitt jobb för min läkare utan problem.” Daisy

”Jag jobbade med porrfilm i USA samtidigt som jag fick ett missfall. Där fanns det ett 
center som man kunde vända sig till för att be om råd, det skulle vara omöjligt att göra 
här i Finland. ”Hej jag har fått ett missfall, när kan jag spela in en ny porrfilm utan att 
utsätta mig för hälsorisker?” Saari

”Det skulle krävas mycket för att jag skulle söka hjälp om jag skadade mig på jobbet. Det 
är sorgligt att så många plastikopererar sig så det är viktigt med vettiga råd och en seriös 
kontakt.” Mikaela

”Både knäna och ryggen blir lidande om man jobbar som strippa.” Sandra

”Tjejer gör plastikoperationer för lättvindigt och börjar jobba igen alldeles för tidigt vilket 
ofta leder till komplikationer.” Felicia
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B The brain     1     2     3     4       5  Result

1A Sleeping problems    10     4     2     5    14  3,3 / 4

1B Sleeping problems     -     1    10    12    12  4,0 / 4

2A Advice on depression     9     2     5     5    14  3,4 / 4

2B Advice on depression     -     2     9     8    16  4,1 / 4 

3A Advice on burnout     4     4     6     5    16  3,7 / 4

3B Advice on burnout     -     -    12     7    16  4,1 / 4

4A Sexuality and relations     8     1     5    10    11  3,4 / 4

4B Sexuality and relations     -     1     8    12    14  4,1 / 4

5A Therapy/psychologist     4     2     6     6    17  3,9 / 4

5B Therapy/psychologist     -     -     2     9    24  4,6 / 5

6A Psychiatrist    12     3     9     5     6  2,7 / 3

6B Psychiatrist     -     2     8    10    15  4,1 / 4

7A Couple counselling     9    11     7     2     6  2,6 / 2

7B Couple counselling     2     5    10     8    10  3,5 / 4

8A Gender issues    31     1     1     1     1  1,3 / 1

8B Gender issues     2     4    13     7     9  3,5 / 3

”Terapi är komplicerat, sexarbetet överskuggar allt  man egentligen skulle behöva prata 
om. Det är väldigt frustrerande.” Julia

”Det här jobbet är mentalt utmattande, terapi är extremt viktigt.” Minna

”Jag har blivit tillsagd att alla mina problem beror på sexarbete, det är inte sant och det 
gör mig arg. En gruppterapeut började gråta när jag berättade om mina problem under 
terapi, ”Det här kan jag göra bättre själv” tänkte jag.” Sara

”Det är lätt att känna sig ensam i den här branschen så vettig terapi vore underbart. Jag 
tror att jag drabbas extra hårt eftersom jag är från Thailand. Människor tror att jag är en 
korkad tjej som bara är ute efter pengar och jag är så mycket mer än så, det tär psykiskt.” 
Mena

”Min fysiska hälsa är jag extremt noga med på alla sätt, men som sexarbetare är det svårt 
att känna tillit till psykiatrin även om jag tror att det är inom det området vi behöver mest 
hjälp.” Olga

”Jag har inget förtroende för psykologer, de tror de förstår min verklighet men det gör de 
inte.” Leena
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”Många dricker för att kunna somna. Depressioner är vanligt men man undviker terapi 
eftersom de hakar  upp sig  på  att  man är  sexarbetare.  Man orkar  inte  ljuga så man 
struntar i terapi vilket leder till att man mår ännu sämre.” Felicia

”Det är verkligen inget problem att ”komma ut” på jobbet, ingen bryr sig om man är bi- 
eller homosexuell.” Stina

”Jag har noll förtroende för psykiatrin! De drar bara massa förhastade slutsatser baserade 
på okunskap och fördomar.” Elena

”När man inte har något annat i livet än branschen är det lätt att bli deprimerad, även om 
de flesta av mina problem beror på min barndom. Man försöker fylla ett tomrum genom 
att jobba med sex. Nattarbete passar inte alla.” Riita

”I förhållanden blir det alltid diskussioner när man ska till jobbet. I början är det ok, men 
senare blir det problem. Parterapi är viktigt för de som inleder ett nytt förhållande.” Mira

”Det är svårt med förhållanden och människan är ett flockdjur, man behöver förhållanden. 
Men det finns en dubbelmoral i samhället, en hora-madonna myt. Kvinnor borde ha rätt 
att vara stolta över att uttrycka sin sexualitet, men männen blir casanovas och kvinnor blir 
horor. Blir det känt att en tjej haft en trekant har plötsligt alla män VIP-pass till hennes 
mus.” Tiina

”Psykiatrin kan kännas lite hysteriskt överenergisk, det behövs mer vettig hjälp.” Tiina

”Sömn- och parterapi är viktigast” Janne

”Man blir hatisk mot män, det är problematiskt” Dani

”Många tar hjälp av mediciner, men det hjälper ju inte. Det är vanligt med utbrändhet 
bland  de  som  jobbat  länge.  80%  av  mina  kollegor  har  inget  förhållande,  långa 
förhållanden är ovanligt.” Anna

”Det är viktigt med en vidsynt terapeut som inte tror att alla problem beror på jobbet. Min 
egen psykiatriker vet inte vad jag har jobbat med trots att jag gått där i sex år.” Marja

”Jag har inget behov av det här, men jag skulle vara glad om det fanns.” Daisy

”Det här är viktigt. Det finns ställen där drogmissbrukare kan prata med likasinnade, det 
har inte vi. På jobbet kan man prata med kollegorna men samtidigt måste man vara på 
”jobbhumör” och då går inte allt att diskutera just då.” Saari

”Vi har barn och behöver hjälp att förklara och prata om sexarbete med dem när de blir 
stora nog.” Saari 

”Jag har sett många ledsna tjejer och många sorgliga relationer.” Mikaela
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”Under mina tidigare år som sexarbetare så skulle jag behövt hjälp med sömnproblem, 
depression, utbrändhet, psykolog och psykiatriker väldigt mycket. Industrins svårigheter 
kan komma som en överraskning, det är bra att vara förberedd.” Siiri

”Viktigt att ha tillgång till de här sakerna, jag är ny men kommer säkert att behöva dem.” 
Lia

”Man  kommer  inte  ”förbi”  sexarbetet  om man  går  i  terapi,  terapeuten  verkar  ta  det 
personligt.” Tina

”Sexarbetare  har  väldigt  ofta  relationsproblem.  Parrådgivning  för  att  ”komma  förbi” 
sexarbetet skulle vara jättebra, särskilt för ens partner.” Katrin

”Terapi är bra för att sortera ut vad som är problemet, men då måste terapeuten vara helt 
fördomsfri. Vi förnekar mycket, finska människor pratar inte om känslor. ”Lyckopiller” kan 
underlätta kommunikation.” Lina 
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C The pussy/dick     1     2     3     4     5  Result

1A Gynaecologist/urologist     3     1     6     3    22  4,1 / 5

1B Gynaecologist/urologist     -     -     5     8    22  4,5 / 5

2A Pregnancy prevention    15     3     7     1     9  2,6 / 2

2B Pregnancy prevention     3     -    14     5    13  3,7 / 4

3A STD prevention    15     4     5     2     9  2,6 / 2

3B STD prevention     1     2     7     8    17  4,1 / 4

4A STD test     9     5     6     2    13  3,1 / 3

4B STD test     -     1     7     6       21  4,3 / 5

5A HIV test     8     8     5     1    13  3,1 / 3

5B HIV test     -     2     7     6    20  4,3 / 5

6A Pap smear     6     -     7     5    17  3,8 / 4

6B Pap smear     1     -     9     6    19  4,2 / 5

7A Advice on abortion    20     1     5     1     8  2,3 / 1

7B Advice on abortion     3     2     8     9    13  3,8 / 4

8A Hepatitis vaccination     5     1     7     3    19  3,9 / 5

8B Hepatitis vaccination     -     -     4     6    25  4,6 / 5

9A Health certificate    21     2     2     1     9  2,3 / 1

9B Health certificate     1     4     5     8    17  4,0 / 4

”Svamp- och urinvägsinfektion är väldigt vanligt. Vi är dåligt informerade om att det kan 
bli ett problem.” Anna

”En gynekolog kan ju inte hjälpa en om de inte förstår yrket, och de blir alltid fixerade vid 
intimpiercingen.” Marja

”Jag  har  gjort  STD-tester  och  försökt  få  hälsointyg,  men  bemöttes  otrevligt  och 
oförstående.” Dani

”En del människor är idioter och låter folk knulla utan gummi för 100 euro extra.” Daisy

”Jag är emot abort, jag blev våldtagen men behöll barnet ändå!” Saari

”Jag har alltid varit hälsosam så jag har inte tänkt så mycket på de här sakerna. Efter att 
ha fått  fyra  barn så  har  jag  inget  behöv av graviditetsrådgivning  och  jag har  en bra 
sjukförsäkring.” Siiri

”Jag är emot abort.” Mikaela
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”Viktigast för mig eftersom jag vill börja med porrfilm, vaginan är viktigast!” Lia

”Det är så komplicerat att förklara om sexarbetet så det slutar med att man inte går till 
gynekologen. Är man strippa kan innehav av kondomer göra att kollegorna tror att man 
horar. Svampinfektion är ett stort problem.” Lina

”Gynekologi är ett område där möjlighet att vara ärlig är av största betydelse.” Julia

”Jag har en bra gynekolog, det är viktigt att jag kan vara totalt öppen eftersom jag har 
chrons disease. Jag kan rekommendera henne till centret.” Sara 

”Jag lever ett vanligt liv med man och barn och har inget behov av specialhjälp inom det 
här området.” Mena

”Alla som har ett sexliv med mer än en partner, eller reser mycket, borde självklart vara 
hepatitvaccinerade. Och då menar jag ALLA, inte bara sexarbetare.” Lena

”Viktigaste servicen för mig, min kropp är ju mitt arbetsredskap.” Elina

”HIV- och STD-tester ska kunna göras anonymt.” Leena

”Ska någon rota mig i fittan ska de fan i mig klara av att jag är ärlig om jobbet utan att 
känna ett behov av att döma mig.” Stina

”Ska man jobba med en annan modell måste man ha hälsointyg” Mika

”Det är viktigt att nya får information om hur man skyddar sig själv och andra. Många 
börjar med porrfilm för att de vill bli kända, särskilt unga människor mellan 14 och 17 har 
den drömmen” Riita
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D The harmful stuff     1     2     3     4     5  Result

1A Help to quit smoking    22     2     6     1     4  1,9 / 1

1B Help to quit smoking     5     3    13     8     6  3,2 / 3

2A Advice on alcohol abuse    14     3     4      7     7  2,7 / 3

2B Advice on alcohol abuse     -     1     2    15    17  4,4 / 4

3A Advice on drug abuse    22     2     2     1     8  2,2 / 1

3B Advice on drug abuse     1     3     5     9    17  4,1 / 4

4A Advice - eating disorders    25     1     2     2     5  1,9 / 1

5A Advice - eating disorders     2     5     4    14    10  3,7 / 4

”Själv  varken röker eller  dricker jag men jag vet att  många har problem. Jag vet att 
stereotypen gör att man tror att många använder droger men det är inte min erfarenhet, 
det är mycket oftare alkohol.” Olga

”Jag har kämpat med anorexi, till och från, i hela mitt vuxna liv. Men när jag sökt hjälp ska 
alltid sexarbetet diskuteras som om det är orsaken till mitt problem, så jag har gett upp.” 
Elina

”Jag behöver terapi men vet sedan tidigare att det är helt omöjligt att få vettig hjälp.” 
Stina

”De flesta är faktiskt nöjda med sina kroppar, man lär sig att ”anything goes”.” Elena

”Jag har självmedicinerat i många år. Något för att vakna, något annat för att somna. Trots 
det anser jag mig inte ha ett uttalat drogproblem.” Krista

”Jag gick till AA för mina alkoholproblem. De sa ”Du ser inte ut som en alkoholist, du ser 
för bra ut”. När jag hävdade att jag behövde hjälp skrattade de. Det är ju mitt jobb att se 
bra ut, man kan ju inte se på någon om de är en alkoholist.” Sara

”Det är många som dansar som dricker för mycket, det är ju en del av jobbet.” Mena

”Ätstörningar är vanligt bland sexarbetare.” Mika

”Första stödet man tar till är alkohol, man orkar inte jobba nykter. Kan man inte somna tar 
man sömntabletter, och efter ett tag måste man ta två månaders semester för att komma 
in i en vanlig dygnsrytm igen. Sen börjar man jobba och allt börjar om igen.” Riita

”Alkohol är ett vanligt problem när man jobbar på klubbarna.” Mira

”Inte många av tjejerna som jobbar på klubbarna är medvetna om att alkohol kan vara 
lika skadligt som droger.” Tiina
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”Man ska kunna diskutera tillsammans, inte bara få råd. AA funkar inte för oss eftersom vi 
måste dricka när vi jobbar, men vi behöver hjälp att hantera alkohol.” Anna

”Ätstörningar diskuteras för lite, det är ett stort problem. Man äter inte innan jobbet för att 
inte se tjock ut.” Anna

”Droger och alkohol går hand i hand med psykisk ohälsa.” Daisy

”Jag sökte aldrig hjälp för mitt missbruk pga av barnen. Jag kände inte att jag kunde lita 
på tystnadsplikten och var rädd för att socialen skulle bli inkopplad.” Saari

”Jag drack för mycket och gick till AA men de ville inte hjälpa mig. Jag var en strippa, en 
”partytjej”, och de tyckte att jag skulle vända mig till NA trots att mitt problem inte var 
droger.” Lina

”För några år sedan drack jag för mycket när jag jobbade, det händer lätt eftersom det är 
tillåtet. Att dricka underlättar jobbet men förstör din hälsa, dina sinnen, ditt sätt att tänka 
och får dig att hata dig själv. Hjälp med alkholmissbruk är extremt viktigt. Jag var stark 
nog att vinna över problemet själv, det är inte alla sexarbetare.” Siiri

”Jag har använt droger – de förstör ens liv! Drogrehabilitering är viktigt, alla är inte starka 
nog att klara det själva.” Mikaela
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3. Reality

A The authorities     1     2     3     4     5  Result

1A Contact – social worker    13     5     4     2    11  2,8 / 2

1B Contact – social worker     1     4     9     6    15  3,9 / 4

2A Contact – tax authorities     5     1     9     4    16  3,7 / 4

2B Contact – tax authorities     -     -     7    12    16  4,3 / 4

3A Employment agency    12     1     9     2    11  3,0 / 3

3B Employment agency     -     2    11     8    14  4,0 / 4

”Jag har inte berättat för arbetsförmedlingen vad jag har jobbat med, men det är bättre 
att göra det så att man får relevanta råd.” Riita

”Jag har inte berättat för arbetsförmedlingen vad jag jobbar med. Till vissa kan man aldrig 
berätta om jobbet.” Mira

”Arbetsförmedlingen har varit jättebra och positiva, men socialen blev negativt inställda 
när jag berättade om mitt yrke.” Anna

”Jag önskar att jag kunde träffa en professionell person någon gång.” Marja

”Det ska finnas en öppenhet så man vågar ta kontakt, speciellt för invandrare.” Daisy

”I ett CV måste vi alltid fylla ”hålet” som är ett resultat av år inom sexindustrin.” Saari

”Skattemyndigheten skulle kunna vara betydligt mer ”service minded”.” Mikaela

”Jag sökte jobb men utelämnade att jag strippar eftersom jag då aldrig skulle fått det. Det 
är väldigt pinsamt att gå på en anställningsintervju och tvingas ljuga sig igenom den.” 
Minna

”Det borde finnas någon form av barnpassning även för de som jobbar natt.” Minna

”När jag gick till arbetsförmedlingen var de så nyfikna att jag blev tvungen att prata mer 
om mig själv och vad jag gjort tidigare än vad jag ville jobba med i framtiden, så jag har 
slutat berätta. Samtidigt är det bra om de känner mig.” Maria

”Jag hittade ett ”vanligt” yrke som passar en migrant och gick en yrkesutbildning. Nu är 
jag färdigutbildad men har inget jobb eftersom ingen informerade mig om att det fanns ett 
överskott  av arbetskraft inom mitt yrkesområde. Jag behöver en praktikplats med lön, 
annars måste jag dansa. Arbetsförmedlingens personal är hopplöst underutbildad, jag fick 
inkompetenta råd och nu måste jag börja om från början.” Maria
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”Jag behöver hjälp från arbetsförmedlingen men drar mig för att gå dit eftersom jag då 
måste förklara vad jag gjort alla åren, de har så mycket fördomar. Jag skulle kunna sälja 
vilken produkt som helst till exempel, men sexarbete är aldrig en merit.” Felicia

”Jag bodde och jobbade i Spanien och betalade skatt där, trots det blev jag sköntaxerad 
och det  tog mig nästan två år att  få rätt.  Och summan de antog att  jag tjänade på 
sexarbete var absurd.” Krista

”När jag var i  kontakt med arbetsförmedlingen visste de att jag var sexarbetare vilket 
medförde ett ökat förtroende från min sida. Men det måste vara rätt person, först ljög 
jag.” Katrin

B The law     1     2     3     4     5  Result

1A General legal advice     3     2     6     6    18  4,0 / 5

1B General legal advice     -     1     8     8    18  4,2 / 5

2A Contact with a lawyer     8     7     5     5    10  3,1 / 3

2B Contact with a lawyer     2     5     9     7    12  3,6 / 4

3A Advice – migration issues    21     2     1     -    11  2,4 / 1

3B Advice – migration issues     -     -     8     6    21  4,4 / 5

4A Family law    14     5     3     1    12  2,8 / 2

4B Family law     -     1     7     7    20  4,3 / 5

”Många strippar för att försörja sina barn, sen används det emot dem och de förlorar 
vårdnaden.” Mikaela

”Rådgivning om hur man jobbar säkert och lagligt vore bra för nya kvinnor i branschen.” 
Lia

”När man jobbar med dominans arbetar man ofta i en juridisk gråzon. En kund bad mig 
att hoppa på hans laptop. Vad hade hänt om den gått sönder?” Katrin

”Vid vårdnadstvister behöver man någon som verkligen förstår. Det är lätt att hamna i 
dålig dager på grund av jobbet.” Lina

”Jag har vänner som förlorat vårdnadstvister eftersom de  är sexarbetare. Kvinnor utan 
drogproblem och som är fantastiska mammor, det är så sorgligt. 
Och jag har andra vänner som har delad vårdnad men barnens pappa säger till barnen att 
”mamma är en hora och värdelös”. Moderskap är baserat på kärlek och omsorg, inte ditt 
yrke.” Julia
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”Min före detta man gjorde allt för att få ensam vårdnad om våra barn när vi skiljdes, och 
självklart  använde  han  sexarbetet  emot  mig.  Men  jag  hade  en  bra  advokat  så  han 
lyckades inte, men jag kände mig otroligt förrådd.” Mena

”Vårdnadstvister går ofta illa” Leena

”Vad  händer  om  en  kunds  släktingar  polisanmäler  mig,  om  han  får  en  hjärtattack 
exempelvis? Om en kund frågar efter något olagligt, ska jag anmäla det?” Tiina

”Det borde finnas en lag som skyddar sexarbetare så att de inte blir utnyttjad, inte bara 
för de som jobbar som prostituerade.” Riita

”Ingen vet exakt hur lagligt det är med massage, myndigheter behöver ha större kunskap 
om lagarna kring sexindustrin.” Anna

”Det ska finnas människor som förstår att arbetet inte påverkar mina barn.” Daisy

”Trakasserier  från  ex  leder  till  att  man  har  stort  behov  av  lagligt  skydd,  vi  är  lätta 
måltavlor.” Saari

”Migrationsfrågor rör inte bara invandrare, vi reser ju runt till  olika länder och jobbar.” 
Felicia

”Vi känner oss olagliga och utan rättigheter.” Stina

”Jag har kollegor som har blivit ifrågasatta som lämpliga föräldrar enbart på grund av 
sexarbetet.” Elena
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C The economy     1     2     3     4     5  Result

1A Economic advice/budget     7     3     6     7    12  3,4 / 4

1B Economic advice/budget     -     1     8    14    12  4,1 / 4

2A Debt sanitation    15     1     5     4    10  2,8 / 3

2B Debt sanitation     -     2    13    11     9  3,8 / 4

3A Tax planning     5     4     5     3    18  3,7 / 5

3B Tax planning     -     1     8    11    15  4,1 / 4

4A Advice on insurances     6     -     3     9    17  3,9 / 4

4B Advice on insurances     -     -     6    10    19  4,4 / 5

5A Register a company     9     -     8     2    16  3,5 / 4

5B Register a company     -     1     4     7    23  4,5 / 5

6A Book keeper     8     2     4     5    16  3,5 / 4

6B Book keeper     -     2     8     6    19  4,2 / 5

”Jag vill ha mer stöd och råd om hur man sköter firman, exempelvis med skatter.” Tiina

”Usel information om försäkringar, man måste ta reda på allt själv. Det verkar inte finnas 
några regler.” Anna

”Jag fick ingen egentlig hjälp när jag startade eget, min revisor fick ringa runt och be om 
hjälp. Vad händer om jag blir sjuk och inte kan jobba? Blir jag arbetslös får jag stå för det 
själv.” Marja

”Lätta pengar försvinner lika lätt. Man ska vara egen företagare när man jobbat med sex, 
då får man mer kontroll över ekonomin och behöver inte förklara så mycket.” Dani

”Hjälp med eget företag är viktigt, Tapiola (försäkringsbolag) ville inte sälja försäkringar till 
mig eftersom de ansåg att det var oetiskt.” Daisy.

”Vi måste ljuga för att få betala skatt, jag har bråkat med skattemyndigheten ett flertal 
gånger.” Saari 

”Jag har inget kreditvärde pga skulder. Jag har gjort en avbetalningsplan men trots det 
tillåts jag inte försäkra mitt tre månader gamla barn.” Mikaela

”Jag brukade driva en strippklubb i Tammerfors med en vän, så jag är duktig på ekonomi.” 
Siiri

”Ekonomisk rådgivning är superviktigt! Det är ju oftast dålig ekonomi som gör att tjejer 
stannar i branschen för länge.” Mena
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”Alkohol förstör din ekonomiska situation, det hänger ihop. Antingen tjänar jag pengar på 
att dricka, eller så firar jag pengar genom att dricka, eller så har jag ekonomisk panik och 
dricker  för  att  jag  tror  att  det  ska  bli  lättare  att  tjäna  pengar.  Får  man  hjälp  med 
alkoholmissbruk ska man också få ekonomisk rådgivning, det är viktigt för att bryta den 
onda cirkeln.” Lina

”Ensamstående mammor dansar för att förbättra ekonomin men tjänar de över en viss 
summa blir de av med bidrag vilket tvingar de att jobba svart. Vi borde ha grundlön på 
klubbarna, de vill att vi skattar men det gör vi på vår dricks.” Minna

”Jag har ett eget företag sedan flera år, att starta det är det bästa jag gjort. Det ger en 
känsla av trygghet.” Olga

”Att uppmuntra sexarbetare att starta eget företag är extremt viktigt.” Leena

”Vi lever i nuet och ”gamblar” hela tiden. Det vore skönt att få råd om ekonomi från någon 
som var insatt så att man slipper det eviga ljugandet.” Felicia

”Väldigt få är medvetna om hur viktigt det är med bra försäkringar.” Stina

””Easy come, easy go” är väl en lämplig beskrivning av hur många av oss hanterar pengar, 
det kommer ju mer i morgon.” Elena

”Förvånansvärt många tjänar bra men har ändå aldrig pengar. Hjälp med hur man gör en 
budget skulle hjälpa många.” Krista
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D The future     1     2      3     4     5  Result

1A Study counselling     8     2     6     4    15  3,5 / 4

1B Study counselling     -     -    13    11    11  3,9 / 4

2A Work counselling     7     4     4     4    16  3,5 / 4

2B Work counselling     -     -     8    13    14  4,2 / 4

3A Exit program    14     -     5     4      12  3,0 / 3

3B Exit program     -     -     3     7    25  4,6 / 5

”Jag har slutat en gång men började igen. Jag hade behövt hjälp att sluta, det var svårt. 
Man skulle behöva en kontaktperson som fungerar som mellanhand till alla instanser som 
behöver vara inblandade för att hjälpa en att sluta.” Dani

”Jag har försökt sluta men just nu är mitt liv bakfylla – dusch – jobb – bakfylla. Jag inget 
liv, inget privatliv.” Minna

”Genom åren har jag sett tjejer försöka hitta ett annat jobb, men ofta kommer de tillbaks 
på grund av de ”lätta” pengarna. Hjälp via exitprogram behövs! Hjälp behövs också med 
att tackla det faktumet att man inte kan vara ung och vacker för evigt och hur man ska 
klara av att acceptera det. Vi lever ju, till viss del, på vårt utseende.” Siiri

”Jag ville sluta så många gånger men visste inte hur. Min rygg var helt trasig så jag fick 
börja dansa barfota men kände ändå inte att jag kunde sluta, kände inte att det fanns 
några alternativ. Exit är extremt viktigt!” Lina

”Det värsta som finns är att jobba och känna att det inte finns något alternativ.” Julia

”Skriva CV är omöjligt om du har jobbat i sexindustrin, de tror bara att man ska starta en 
bordell.” Sara

”Jag jobbar för att finansiera mina studier. Striptease och skola är en perfekt kombination 
eftersom man inte behöver jobba så ofta och då har mer tid över för att studera.” Sandra

”Om man ska få hjälp att sluta behövs en insatt person som man slipper ljuga för. Det är 
svårt att gå vidare, ett vettigt exitprogram skulle hjälpa många.” Felicia

”Det är svårt att lämna branschen, det känns nästan omöjligt.” Stina

”Det är svårt att lämna industrin, hur förklarar man alla år som man varit utanför den 
vanliga arbetsmarknaden?” Elena

”Det är svårt att gå vidare för många. Det eviga ljugandet ger en låg självkänsla och man 
utgår från att ingen vill anställa en.” Krista

”De flesta slutar efter ett tag, men man kan fastna och bli cynisk.” Anna
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4. The centre

The centre     1     2      3     4     5  Result

1 Drop in    11     -     4     4    16  3,4 / 4

2 Web page     1     2     4     6    22  4,3 / 5

3 Telephone-social worker    10     4     5     2    14  3,2 / 3

4 Telephone - sexworker    14     4     3     4    10  2,8 / 2

5 Access to internet    15     3     3     6     8  2,7 / 2

6 Library    11     7     5     4     8  2,7 / 2

7 Information - sw org.    12     5     7     4     7  2,7 / 3

8 Communication board     3     1     4     5    22  4,2 / 5

9 Beauty tips and offers     6     2     7     5    15  3,6 / 4

10 Discussion groups    19     3     3     5     5  2,3 / 1

”En helvetes bra idé, men det tar tid att känna förtroende. Informationstavla är jättebra!” 
Anna

”Det är lätt att börja se sig själv genom gästernas ögon och förlora sin identitet. Tjejerna 
behöver  vara  förberedda  på  det  när  de  börjar  jobba,  så  att  lära  ut  bra  och  sunda 
arbetsmetoder är extremt viktigt.” Saari

”Jag har redan en egen grupp människor som jag vänder mig till.” Mira

”Inte massa reklam om smink och sånt.” Tiina

”Jag är så gammal och har varit i industrin så länge att jag har litet behov av ett center. 
Jag hade mina svåra år tidigare och jag vet att många behöver råd och hjälp.” Siiri

”Det kommer bli svårt att få sexarbetare att tro på att om de går till centret kommer de 
inte att behandlas som offer som behöver räddas.” Julia

”Sexarbetet blir en mur som man inte kan ta sig förbi och det är viktigt att bli tagen på 
allvar. Om någon på centret lyssnar lyfter det en i veckor.” Sara

”Ett center där man känner sig hemma och där man blir tagen på allvar skulle underlätta 
för många.” Stina
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Resultat - Sverige
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Sverige

2. Health

A The body     1     2     3     4     5  Result

1A Health advice/nurse     8       6     10     4      7    2,9 / 3

1B Health advice/nurse     1     2    18     6       8  3,5 / 3

2A Health checks/physician     3     2     6    10    14  3,9 / 4

2B Health checks/physician     -     -     7    13    15  4,2 / 4

3A Physiotherapy    10     5     6     6     8  2,9 / 3

3B Physiotherapy     1     9    10     9     6  3,3 / 3

4A Massage     9     -     9     4    13  3,3 / 3

4B Massage     5     4     9     6    11  3,4 / 3

5A Acupuncture    17     5     5     3     5  2,3 / 2

5B Acupuncture     7     9    12     4     3  2,6 / 3

6A Advice on diets/dietician    12     6     8     6     3  2,5 / 2

6B Advice on diets/dietician     4     1    16     8     6  3,3 / 3

7A Advice on exercise    14     6     8     3     4  2,3 / 2

7B Advice on exercise     5     7    15     5     3  2,8 / 3

8A Advice on plastic surgery    15     3     6     5     6  2,5 / 2

8B Advice on plastic surgery     2     3    14     7     9  3,5 / 3

“Man måste ständigt tala osanning för att inte chocka andra och göra de illa till mods. Det 
är inte alltid så roligt att göra folk illa berörda när man berättar som det är.” Johanna

”Jag tror inte sexarbetare har mer problem inom det här området än andra människor 
men hjälp borde självklart finnas tillgängligt för de som har problem med det här.” Ninni

”Massage och akupunktur är viktigt för att nå tjejerna, det känns ofarligt.” Inga

”Det är komplicerat med vettig kontakt med sjukvården eftersom det känns som om man 
måste ljuga för att bli behandlad med respekt.” Petra

”Läkarkontakter i  allmänhet fungerar dåligt eftersom man inte kan berätta allt.  Många 
drabbas av ryggproblem eftersom man så ofta använder höga klackar.” Karin 

”Man skulle känna sig tryggare om det var människor som förstod oss. Exempelvis har vi 
problem eftersom vi alltid jobbar i höga klackar.” Fia
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”Plastikkirurgi och kostrådgivning är viktigt, man äter dåligt och är uppe hela nätterna.” 
Susanna

”Jag hade problem med hälsenan eftersom jag dansar i höga klackar. Läkaren vägrade 
sjukskriva mig och tyckte att jag skulle skaffa ett annat jobb.” Meja

”Man blir påverkad av allt prat om plastikkirurgi. Men oftast känner man sig fin, gästerna 
bekräftar en.” Gabriella

”Svåra frågor, jag har dålig uppfattning om andra sexarbetares behov.” Emma

”Jag tycker att det är viktigt att få tillgång till ovanstående. Plastikkirurgi och frågor om 
diet är dessutom två vanliga saker som många i branschen funderar på, vare sig de har 
gjort det (operationer) eller haft det (ätstörningar) eller inte, enligt min erfarenhet.” Julie

”Jag tror att vi undviker sjukvården i större utsträckning än andra eftersom man måste 
ljuga och därmed inte känner något förtroende.” Elise

”Vid alla läkarkontakter är det jätteviktigt att läkaren är införstådd med vår situation.” Lilly

”Jag har aldrig haft några sjukdomar som relaterat till mitt arbete så jag har aldrig känt ett 
behov av en speciellt utbildad läkare, men om jag skulle ha blivit sjuk är jag säker på att 
jag skulle ha uppskattat att kunna konsultera en läkare som jag inte behövde ”outa” mig 
till och som jag visste inte skulle vara moralisk eller korkad gällande det sexuella.” Johan

”Jag är fortfarande så ny i branschen att jag inte har så klar uppfattning om behoven. Men 
jag har redan förstått att vi inte blir behandlade med samma respekt som andra.” Patricia

”Vid häsokontroller skulle det underlätta om de var välinformerade.” Lina

”Det  är  oerhört  viktigt  att  vi  kan  få  tillgång  till  fördomsfri  vårdpersonal  som  inte 
ifrågasätter oss och som bemöter oss med respekt.” Ulla
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B The brain     1     2     3     4       5  Result

1A Sleeping problems    12     4     6        1    12  2,9 / 3

1B Sleeping problems     2     3    13    10     7  3,5 / 3

2A Advice on depression    10     3     6     7     9  3,1 / 3

2B Advice on depression     1     1    11    17     5  3,7 / 4

3A Advice on burnout    14     4     6     4     7  2,6 / 2

3B Advice on burnout     1     6    15     9     4  3,3 / 3

4A Sexuality and relations     9     4     8     6     8  3,0 / 3

4B Sexuality and relations     -     4    12    14     5  3,6 / 4

5A Therapy/psychologist     3     2    10     8    12  3,9 / 4

5B Therapy/psychologist     -     -     6    13    16  4,3 / 4

6A Psychiatrist     6     8     7     8     6  3,0 / 3

6B Psychiatrist     2     3    12    10     8  3,5 / 4

7A Couple counselling    13     6     7     1     8  2,6 / 2

7B Couple counselling     4     7    12     6     6  3,1 / 3

8A Gender issues    26     4     1     1     3  1,6 / 1

8B Gender issues     7    10     9     4     5  2,7 / 3

”Vi  behöver  inte mer piller,  snarare någon att  prata med.  Psykolog är viktigast  i  hela 
undersökningen.” Karin

”Har man andra sexuella preferenser utgår folk från att det beror på ett förakt för män. 
Jag insåg att jag var lesbisk långt innan jag började strippa.” Fia

”Jag har tänkt gå i terapi men har förstått att det oftast blir ”jag vet varför du mår dåligt”. 
Jag behöver inte någon som antar att de förstår något de inte har en aning om.” Susanna

”Det finns inget positivt att säga om psykologer enligt min erfarenhet, med ett undantag. 
Det behövs vettiga psykologer som inte dömer oss eller försöker ge oss politiskt korrekta 
pekpinnar.” Liza

”Vilken typ utav sexarbete du än gör så finns det ingen väg förbi det, de enda man har är 
kollegorna.  Förhållanden  är  en  sorg  för  man  har  mist  oskulden  två  gånger  och  sett 
myntets baksida och kan inte göra det ogjort – detta är sant för alla sexarbetare jag har 
träffat.” Gabriella

”Jag har behov att prata om min situation, men vänner och andra sociala kontakter kan 
vara bättre än någon professionell kontakt.” Emma

”Jag skulle aldrig våga berätta att jag strippar för min psykolog.” Patricia
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”(Om parterapi) Jag säger 1 för mig och 5 för min partner, partnern till sexarbetare har 
generellt problem med arbetet.” Johanna

”Problem med sexualitet och relationer är vanligt bland sexarbetare.” Ninni

”Fokus hamnar alltid på sexarbete om man berättar det i  terapi.  Sexarbetare har ofta 
relationsproblem.” Bella

”Jag skulle aldrig nämna sexarbete i terapi eftersom jag av erfarenhet vet att hela fokuset 
då hamnar där.” Petra

”Det stod att allt skulle utföras av kunniga och rekommenderade personer. Det är ju bra. 
För min erfarenhet av psykiatrin är ju att de inte alls kan förstå det här, och kontakten 
med dem förvärrar saken i ställer för att något ska bli bättre.” Terese 

”Ställde mig lite tveksam till parrådgivning. Tänkte att om jag hade gått dit så hade nog 
allt fokuserats kring prostitution fast problemet kanske hade legat någon annanstans. Mina 
fördomar, kanske, om andras fördomar mot oss men...” Julie

”Jag  har  inget  behov  alls  av  ovanstående.  Och  jag  har  ingen  aning  om  hur  andra 
sexarbetares behov ser ut.” Christine

”Det känns som en ond cirkel. Eftersom man känner att man måste ljuga, sexarbete är 
inte ett problem för mig, så är det omöjligt att känna förtroende för en psykolog.” Elise

”Alla  frågorna  är  viktiga  eftersom  vi  idag  måste  censurera  oss  i  dessa  kontakter.
Tvångssyndrom kan förekomma, exempelvis att en sexarbetare kan känna sig smutsig och 
tvättar sig, tvångsmässigt, för ofta i underlivet.” Lilly

”Mental hälsa är det absolut viktigaste, att sälja sex samtidigt som man är olycklig är 
katastrofalt.” Annelie

”Jag hade förmånen att gå i samtalsterapi hos en terapeut som inte betraktade sexarbetet 
som ett problem, och jag kunde därför reda ut eventuella bekymmer som hade med det 
att göra utan att behöva lägga energi på att förklara uppenbara saker. Terapin handlade 
för övrigt, i stort sett, om helt andra saker än sexarbetet.” Johan

”Jag anser mig vara vara heterosexuell men säljer sex till män som extraknäck. Det är 
jobbigt att jag känner att jag inte kan prata om mina erfarenheter med någon utan att 
känna mig förödmjukad eller dömd, jag upplever det som väldigt isolerande.” Erik

”Relationer  är  ju  lite  krångligt  när  man  jobbar  som  sexarbetare,  i  alla  fall  om  man 
förväntas leva monogamt.” Axel

”Problemen vi har beror sällan på jobbet utan snarare på hur horstigmat påverkar våra liv 
och hur man ska hantera det. Det drabbar också våra nära och kära så de kan också 
behöva hjälp.” Ulla
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C The pussy/dick      1     2     3     4     5  Result

1A Gynaecologist/urologist     3     2     5        3    22  4,1 / 5

1B Gynaecologist/urologist     2     -     2     7    24  4,5 / 5

2A Pregnancy prevention    11     4     6     3    11  3,0 / 3

2B Pregnancy prevention     3     5    12     4    11  3,4 / 3

3A STD prevention    11     -     6     1    17  3,4 / 4

3B STD prevention     3     -     8     6    18  4,0 / 5

4A STD test     7     -     8     2    18  3,7 / 5

4B STD test     1     -     5     7    22  4,4 / 5

5A HIV test     7     2     7     1    18  3,6 / 5

5B HIV test     1     -     3     8    23  4,5 / 5

6A Pap smear     9     1     5     5    15  3,5 / 4

6B Pap smear     2     3    11     4    15  3,8 / 4

7A Advice on abortion    15     2     9     2     7  2,5 / 3

7B Advice on abortion     6     2    11     6    10  3,3 / 3

8A Hepatitis vaccination     8     -     4     1    22  3,8 / 5

8B Hepatitis vaccination     1     1     3     5    25  4,5 / 5

9A Health certificate    19     1     5     1     9  2,4 / 1

9B Health certificate     3     5     5     9    13  3,7 / 4

”Har man mycket problem är det viktigt med en gynekolog som man kan vara ärlig mot, 
speciellt ur ett psykologiskt perspektiv – vår mus är ju vår vän.” Johanna

”Många kvinnor i allmänhet slarvar med cellprovstagning.” Ninni

”Man  blir  extremt  dåligt  behandlad  av  gynekologer  om  man  är  sexarbetare,  mycket 
nedlåtenhet på grund av fördomar och okunskap. Jag har fått ett antal dumma frågor om 
min intimpiercing och en gång blev jag så arg att jag ringde kliniken och erbjöd mig att 
utbilda vårdpersonalen om just det. Jag tycker mottagandet ska vara neutralt och utan 
förutfattade meningar.” Bella

”Hiv- och std-test ska kunna göras anonymt.” Liza

”Återkommande  svampinfektioner  till  följd  av  sexarbete  ifrågasätts  ständigt  av 
gynekologer vilket lett till oregelbundna gynekologbesök och självmedicinering.” Petra

”Det vore skönt att kunna prata om riskerna med arbetet utan att det innebär onödiga och 
överdrivna gynekologiska undersökningar.” Fia
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”Det skulle vara underbart att ha en gynekolog man kan vara helt ärlig mot och som ändå 
behandlar en med respekt. Jobbet innebär ju särskilda problem och frågor.” Erica

”Alla sexarbetare arbetar ju inte med sex på ett fysiskt sätt, exempelvis strippor, och då är 
nog behovet av detta mindre. Jag jobbar med porrfilm så det här är extremt viktigt för mig 
och det underlättar såklart om man kan berätta om jobbet.” Catrin

”Jag har en bra gynekolog idag, men tidigare gick jag till en annan som tyckte att vi lika 
gärna kunde ta ett klamydiatest med tanke på mitt yrke. Jag strippar och är dessutom gift 
sedan många år. Jag gick aldrig dit igen.” Ida

”Även  om  sexarbetare  är  extremt  kunniga  och  medvetna  inom  detta  område  så  är 
naturligtvis personal med specialkompetens en extra trygghetsfaktor.” Erik

”Jag försökte var ärlig mot min gynekolog en gång, men det var inte så lyckat. Jag skulle 
få ett recept på p-piller utskrivet och hon kollade mitt blodtryck som var ganska högt, inte 
något jag vanligtvis har problem med. Jag förklarade att jag hade jobbat hela natten och 
sen haft tvättstugan direkt innan jag kom till henne. Hon sa att hon egentligen inte kunde 
skriva  ut  p-piller  men att  jag  skulle  få  en  månads ranson med tanke på  jobbet.  Jag 
strippar!” Lina

”Det här är det viktigaste för mig. Resten av mitt liv behöver jag lite eller ingen hjälp med, 
eller fel, en bra psykolog vore ett stort plus.” Axel

”Jag tar alltid med min man till gynekologen, då blir jag trevligt behandlad och de vågar 
inte visa att de har fördomar.” Meja

”Hälften av de som kallas till cellprovstagningar kommer inte, fast det är viktigt och alla 
vet det. Det är lättare om man möts av någon som förstår en och som man känner sig 
trygg med.” Gabriella

”Jag har en bra gynekolog och inga särskilda behov för egen del på grund av sexarbete. 
Men jag tror att alla dessa tjänster är viktiga för de flesta tjejer i branschen, och det är 
viktigt att det finns en möjlighet att vara anonym.” Emma

”Jag har fått hjälp av Prostitutionscentrum med dessa saker, vilket jag är mycket tacksam 
över.  Gynekologiska undersökningar  är  jobbiga.  De har  också gjort  remiss  så  jag fått 
insättningen av Levonovaspiral under narkos vilket jag inte hade fått annars. Får man en 
remiss så löser det saker, så därför vore det ju bra om de hade något sådant.” Terese

”Det enda som är viktigt för mig eftersom jag är hobbyeskort.” Alice

”Det är viktigt att man kollar sig för könssjukdomar med jämna mellanrum.” Christine

”När jag arbetade tror jag att jag hade kollat mig oftare för STDs om jag inte behövde gå 
till en vanlig klinik. Alla frågorna från sköterskorna och deras misslyckande att respektera 
reglerna om anonymitet gjorde mig bara irriterad. Jag behövde förbereda mig mentalt 
innan jag gick dit och ibland gick jag bara inte dit.” Johan
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D The harmful stuff     1     2     3     4     5  Result

1A Help to quit smoking    23     1     3     2     6  2,1 / 1

1B Help to quit smoking    10     1    14     4     6  2,9 / 3

2A Advice on alcohol abuse    19     3     4     4     5  2,2 / 1

2B Advice on alcohol abuse     2     1     9    15     8  3,7 / 4

3A Advice on drug abuse    18     3     7     3     4  2,2 / 1

3B Advice on drug abuse     2     1    10    14     8  3,7 / 4

4A Advice - eating disorders    25     -     6     1     3  1,8 / 1

4A Advice - eating disorders     2     3    14    11     5  3,4 / 3

”Jag har tidigare haft drogproblem, men de i sin tur berodde på en ätstörning. Tog jag 
droger så slapp jag äta, så de problemen kan hänga ihop.” Johanna

”Man ska självklart ta itu med problemen om de existerar, men de är inte typiska för 
sexarbetare.” Ninni

”Kroppsfixeringen kan både påverka negativt (ätstörningar) och positivt (jag duger som 
jag är).” Bella

”Jag har liten tilltro till  missbruksvården. Alkohol  är  ett  vanligt  problem liksom extrem 
kroppsfixering.” Petra

”Jag går i terapi på grund av alkoholmissbruk. Enligt min terapeut beror mitt problem på 
att jag ”ålar mig runt en stång” och där tar diskussionen slut och hon orkar inte leta 
vidare.” Fia

”Jag har aldrig träffat så många feta, nöjda brudar som i den här branschen,” Soraya

”Jag är utbildad dietist och det stör mig när människor inte erkänner att de har problem 
med ätstörningar, det är vanligare än man tror.” Malena

”På många klubbar blir det en uppdelning i två gäng, ”alkisgruppen” och ”de pryda”. Om 
man blir vän med ledaren för ”alkisgruppen” när man är ny så tror man lätt att alkohol och 
droger ingår i jobbet.” Meja

”Bra alkohol- och drogrehabilitering på plats är det viktigaste. Själv har jag fått hjälp av AA 
och NA, de skulle kunna hålla i informationsmöten.” Gabriella

”Jag har aldrig behövt hjälp med det här, det är också sant för andra sexarbetare jag 
känner (så vitt jag vet).” Johan

”Det är inte vanligare med droger bland sexarbetare än bland restaurangpersonal.  Jag 
jobbar också som servitör så jag vet.” Axel
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”Jag  har  för  närvarande  inga  missbruk,  men  har  haft  tidigare.  Rådgivning  hade  varit 
välkommet, men på ett bättre sätt. Jag upplevde bara en massa hot. Ingen som förklarade 
hur man gjorde för att trappa ner och ingen som tog reda på eller lyssnade till varför jag 
ens  behövde  ta  detta.  Jag  tycker  det  är  dåligt  i  flexibiliteten  när  man  bedömer 
prostituerade som missbrukar. Jag slutade missbruka helt på egen hand, när anledningen 
till  mitt  missbruk  (hallicken)  försvann.  Men  jag  är  fortfarande  prostituerad.  Just 
prostitutionen var inte orsaken till missbruket, som de envisades med att det var, utan det 
var att jag blev tvingad att prostituera mig, men det vill ingen tro på. Men jag har inte 
tagit några droger sedan polisen hämtade honom. Det var inte svårt alls. Så rådgivning är 
självklart bra, men man kan också lyssna på patienten.” Terese

”Kvinnliga sexarbetare med missbruksproblem är dubbelt stigmatiserade. Där behövs det 
speciella enheter som är insatta i sexarbete. ”Navet” i Malmö är ett bra exempel på ett 
lyckat projekt.” Ulla

”Vet inte om rökning är ett "problem" men om det blir det och man vill ha hjälp att sluta 
så är  det  bra  om det  finns hjälp.  Men droger  ser  jag som ett  större  och mer riktigt 
problem. Alla jag känner (inklusive mig själv) har testat någon gång. En del har blivit 
beroende,  en  del  gått  under.  Mest  (party)droger  då  (har  inte  sett  alkohol  som  ett 
"problem" mer än hos ett fåtal kunder, och klart om man har kunskap om det så hjälper 
det en som sexsäljare också.)  Ätstörningar har jag också själv erfarenhet av.  Tror det 
handlar om att  jag hela tiden mer eller  mindre varit  utseendefixerad,  inte  så konstigt 
egentligen med tanke på mitt jobb.” Julie

”Det är bra om det finns för de som verkligen behöver det.” Christine

”Horstigmat skapar många dumheter, sprutbytesprogram är viktigt.” Lilly

”Jag har haft alkoholproblem tidigare, intressant nog var det sexarbetet som fick mig att ta 
itu med problemet.  Jag insåg att  om jag ville  ha utseende och hälsa bra nog för att 
fortsätta jobba så var jag tvungen att sluta. Så det gjorde jag med hjälp av AA vilket jag 
kan rekommendera.” Annelie
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3. Reality

A The authorities      1     2     3     4     5  Result

1A Contact – social worker    14     2     7        2    10  2,8 / 3

1B Contact – social worker     2     4    10     9    10  3,6 / 4

2A Contact – tax authorities     7     1     9     5    13  3,5 / 4

2B Contact – tax authorities     2     2    12     7    12  3,7 / 4

3A Employment agency    15     5     6     2     7  2,5 / 2

3B Employment agency     2     4    18     5     6  4,3 / 3

”Jag  har  kontakt  med  social  myndigheter  eftersom  mina  barns  far  har  ett 
missbruksproblem. Vi har inte en relation längre och han hotar ständigt med att berätta 
för socialarbetaren att jag strippar.” Johanna

”Eftersom skatter är ett stort problem för sexarbetare behöver vi ha en bättre dialog med 
skattemyndigheten.” Ninni

”Sociala myndigheter kan vara väldigt nedlåtande.” Bella

”Vårt yrke måste erkännas men inte registreras.” Bella

”Det är idioti att man behöver ljuga för att starta eget företag.” Petra

”Jag önskar jag kunde använda sexarbete som referens i en jobbansökan.” Karin

”Arbetsförmedlingen skakar aldrig fram jobb, jag hade tur som fick en handläggare som 
förstod min situation.  Han jobbade vanligtvis  med att  hjälp personer  som tidigare var 
dömda brottslingar, det säger väl allt att man tyckte han var lämplig att ta hand om mig! 
Men han var bra!” Soraya

”När  jag  varit  i  kontakt  med  sociala  myndigheter  konstaterar  de  att  jag  måste  tjäna 
mycket pengar eftersom jag strippar innan jag ens hunnit presenter mig själv eller berättat 
om mina problem.” Fia

”Min tonårsson har haft lite problem med myndigheterna och då nämner jag aldrig jobbet, 
självklart ljuger jag också på mitt vanliga jobb.” Gabriella

”Jag återkom och höjde poängen på punkten skattemyndighet eftersom jag insett att jag 
riskerar att bli skönstaxerad då min tidigare arbetsgivare inte betalat in avdragen skatt.” 
Susanna

”Ett av sexarbetets stora fördelar för min del var att jag därigenom slapp ha något med 
ovan nämnda myndigheter att gör. Jag känner dock andra som inte har haft lika mycket 
tur.” Johan
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”Det här varierar ju mycket från person till person. För mig personligen som inte lyckas 
särskilt bra alls med myndighetskontakter hade det här varit jättebra. Men sedan vet jag 
många som inte alls är intresserade. T.ex. de som har en annan försörjning och bara gör 
detta på fritiden. Men de som inte är intresserade kan kanske fixa de här sakerna på det 
vanliga sättet? Jag skulle i alla fall tycka det vore mycket bra om det fanns.” Terese
”Jag har ett fast arbete och är bara sexarbetare när lusten faller på.” Christine

”Jag var  ensamstående mamma och pappan till  barnet  betalade inte  underhåll  så jag 
vände mig till de sociala myndigheterna för att få hjälp. De vägrade hjälpa mig om jag inte 
slutade  strippa  vilket  jag  tyckte  var  absurt  och  inte  gick  med  på.  Så  jag  fick  ingen 
ekonomisk hjälp, blev av med min lägenhet och fick ta beslutet att lämna bort min son till 
en fosterfamilj som jag, tack och lov, har väldigt bra kontakt med.” Elise

”Många myndighetspersoner idag är livsfarliga eftersom de förtrycker sexarbetare och kan 
ställa till med ett helvete för oss. Även om en är fördomsfri så ingår alla i ett system, 
kollegan kanske inte är så fördomsfri. Det kan vara svårt att göra karriär inom andra yrken 
för på toppen är det mer risk att man blir igenkänd.” Lilly

”Jag  började  gå  på  gatan  som  tonåring  och  har  tyvärr  bara  dåliga  erfarenheter  av 
myndigheter, främst då socialarbetare. Exempelvis har prostitutionsgruppen i Stockholm 
inte en susning om hur vår verklighet ser ut.” Maja 

”Jag vet många sexarbetande föräldrar som är livrädda för myndigheter. Man undviker all 
kontakt eftersom man vet att det i förlängningen kan leda till ett samtal från socialen.” 
Lina

”Det är viktigt att de som rekommenderas är fördomsfria och insatta i ”harm reduction””. 
Ulla
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B The law     1     2     3     4     5  Result

1A General legal advice     7     2     7        6    13  3,5 / 4

1B General legal advice     1     4     6    12    12  3,9 / 4

2A Contact with a lawyer    15     1     6     4     9  2,7 / 3

2B Contact with a lawyer     2     8    11     8     6  3,2 / 3

3A Advice – migration issues    22     3     3     1     6  2,0 / 1

3B Advice – migration issues     1     1    10     9    14  4,0 / 4

4A Family law    14     5     3     1    12  2,8 / 2

4B Family law     1     1     9     5    19  4,1 / 5

”Vi ville inte vara olagliga, men man känner sig som det i relation till skattemyndigheten.” 
Karin

”Vi är dåligt informerade om vad som är lagligt och vad man har rätt till. Man ifrågasätts 
som förälder även om man slutat, så vi ljuger och byter artistnamn hela tiden.” Fia

”Jag har varit utsatt för ”stalkers”, en klar juridisk fråga. Men advokater vågar inte ”ta” i 
oss och jag har inte fått någon hjälp. Vårdnadstvister går ofta illa.” Liza

”Stabil ekonomi hänger ihop med att bli betrodd vid en eventuell vårdnadstvist.” Meja

”Du kan förlora vårdnaden om dina barn om du inte har en duktig advokat som förstår 
situationen.” Gabriella

”Mina kontakter med advokater och åklagare har varit till mesta delen positiv, sämre med 
polisen. Att ha någon att fråga om vad det egentligen är som gäller hade varit mycket bra. 
Som det är nu får man ringa runt, och får olika svar överallt. Ingen vet. Varje land borde 
ha någon som kan hela juridiken på detta området, som kan svara på frågorna.” Terese

”Självklart viktiga saker. Jag känner inte många som lever vanliga, trygga ”Svensson-liv”. 
Jag har egna erfarenheter  av hur  tjejer  blivit  av med alla  sina ekonomiska tillgångar. 
Migration ligger mig varmt om hjärtat även om jag mer eller mindre lagt det på hyllan nu.” 
Julie

”Jag har inte haft några juridiska problem som jag inte kunnat lösa själv, men jag vet att 
detta är ett stort problem för många.” Johan

”Migrationsfrågor för sexarbetare är komplicerat. Vanligtvis är det ju ett plus om man kan 
bevisa att man kan skaffa ett jobb själv, men sexarbete är ju undantaget. Det anses ju 
aldrig vara något lämpligt jobb även om man valt det frivilligt.” Erica

”Är man sexarbetare och invandrare blir man behandlad dubbelt så dåligt, utan någon 
respekt alls!” Vera
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”Sexarbete  i  kombination  med  att  vara  invandrare  kräver  extremt  respektfull  och 
fördomsfri personal. Man behandlas ofta som ett potentiellt offer men jag har valt detta 
själv.” Liv

”Laglig rådgivning är självklart en bra sak, men de flesta av oss kan lagarna som gäller när 
man arbetar i sexindustrin.” Ninni

”Jag  har  eget  företag  men  vi  behöver  hjälp  så  att  vi  kan  driva  en  seriös  och  laglig 
verksamhet, särskilt när man är ny.” Bella

”Jag  jobbade  som  sommarvikarie  på  ett  äldreboende  i  Stockholm  som  drevs  av 
socialtjänstförvaltningen.  Jag  fick  sparken  på  grund  av  artiklar  jag  hade  skrivit  om 
prostitution. Eftersom samma förvaltning driver prostitutionsgruppen ansågs det olämpligt 
att  jag  arbetade  där,  även  om de  ljög  först  och  påstod  att  jag  hade  propagerat  för 
prostitution på arbetsplatsen vilket var en total lögn. Jag var tack och lov fackligt ansluten 
(SAC) och de stöttade mig till 100% och jag fick en ekonomisk kompensation men ingen 
ursäkt.” Petra

C The economy     1     2     3     4     5  Result

1A Economic advice/budget     5     3     8        5    14  3,6 / 4

1B Economic advice/budget     -     -     9    14    12  4,1 / 4

2A Debt sanitation    16     5     6     -     8  2,4 / 2

2B Debt sanitation     1     1    15    11     7  3,6 / 4

3A Tax planning     5     4     9     3    14  3,5 / 3

3B Tax planning     2     1    14     9     9  3,6 / 4

4A Advice on insurances     7     1     6     4    17  3,7 / 4

4B Advice on insurances     -     2     8     9    16  4,1 / 4

5A Register a company     3     4     7     2    19  3,9 / 5

5B Register a company     -     1     8     6    20  4,3 / 5

6A Book keeper     4     6     7     3    15  3,5 / 4

6B Book keeper     2     4    12     3    14  3,7 / 3

”De flesta sexarbetare har någon gång haft ekonomiska svårigheter så den här delen är 
viktig.” Ninni

”Det är viktigt med företag för att undvika ”tomma” år och skönstaxering, så hjälp att 
starta eget förtag är viktigt. Skulder är ett vanligt problem.” Petra
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”Om vettig ekonomisk rådgivning hade funnits för 15 år sedan så hade jag haft pengar 
idag.” Soraya

”Alla behöver vara försäkrade så det är tokviktigt. Kan vi försäkra vår dyra jobbutrustning? 
Informationsmöten om bokföring skulle vara bra.” Fia

”Många är oansvariga med sin ekonomi. Lättförtjänta pengar spenderar man snabbt. Jag 
jobbade som anställd på en klubb i Stockholm och nu visar det sig att trots att de dragit 
skatt har de inte betalat in den och jag får brev med frågor från skattemyndigheten. Jag 
kan bara hoppas att de tror mig.” Susanna

”Revisorer fattar aldrig vår bransch.” Liza

”Det är svårt att försäkra sig om man är prostituerad, försäkringsbolagen säger nej.
När det gäller företagande är det en hel del kvinnor som är intresserade av att skatta, eller 
som redan gör det. De är nog intresserade av detta. Men de flesta verkar antingen vilja 
jobba svart, eller har behov av alla pengarna för sitt missbruk. Med tanke på risken för 
skönstaxering tror jag att det här är en jätteviktig tjänst.” Terese

”Försäkringar  är  superviktigt!  Likadant  med  ”starta  eget”,  något  som  intresserar  mig 
väldigt mycket och som jag gärna vill lära mig mer om.” Julie

”Alla tjänar bra pengar men ändå tycks många ha ekonomiska problem. Man tänker alltid, 
”tre arbetspass till, det räcker till hyran”.” Elise

”Vi sitter i en omöjlig situation rent skattemässigt.” Lilly

”Skulder var anledningen till  att  jag började jobba, jag behövde snabba pengar akut.” 
Annelie

”På den tiden (när jag jobbade) kände jag inget behov av råd om ekonomi. Men nu ångrar 
jag, till viss del, att jag inte var försiktigare med min inkomst. Kanske hade jag behövt 
ekonomisk rådgivning.” Johan

”Är egen företagare i mitt ”vanliga” yrke. Att ha en ekonomisk plan är viktigt.” Erik

”Jag  håller  precis  på  att  registrera  F-skattesedel  och  det  verkar  lite  krångligt.  Min 
verksamhetsbeskrivning (dansunderhållning) blev inte godkänd så nu vet jag inte vad jag 
ska kalla det.” Patricia

”Mina pengar ska investeras. Hjälp med ekonomin vore jättebra.” Vera

”Det finns ett starkt ekonomiskt incitament bland sexarbetare, men samtidigt har många 
sexarbetare en avspänd och generös attityd gentemot pengar.” Ulla
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D The future      1     2     3     4     5  Result

1A Study counselling     8     4     7     4    12  3,2 / 3

1B Study counselling     1     2    13     6    13  3,8 / 4

2A Work counselling    10     4     4     2    15  3,2 / 3

2B Work counselling     1     2    11     5    16  3,9 / 4

3A Exit program    13     3     7     1    11  2,8 / 3

3B Exit program     1     3     8     9    14  3,9 / 4

”Att vara van att tjäna snabba pengar kan vara ett problem när man ska gå vidare.” Ninni

”De som behöver eller vill sluta för att de mår dåligt av branschen är i behov av extremt 
mycket hjälp. Vi andra klarar de oftast själva, även om det inte är helt lätt.” Bella

”Möjligheter och alternativ är viktiga. Vi har specifik kunskap som inte räknas som en 
merit.” Petra

”Det är oerhört viktigt att sätta sig ner och göra en plan, jag är själv på väg att sluta.” Fia

”Jag ska fortsätta jobba extra som sexarbetare men vill gå vidare. Om det fanns någon 
som kunde ge rådgivning om investeringar, yrke och studier så skulle det underlätta, men 
man måste kunna vara ärlig.” Susanna

”Sexarbetare är dåliga på att spara och investera inför framtiden.” Meja

”Det är gränslöst synd om många som skulle behöva sluta jobba som sexarbetare, de 
orkar inte ta itu med det. Att försöka hjälpa dem är som att peppa en sten.” Gabriella

”Det kan vara svårt att få jobb med annat om man har jobbat med detta. För de som har 
annan sysselsättning samtidigt  blir  det  lättare eftersom de har referenser  från vanliga 
jobb. Men jag har svårt att få jobb, eftersom jag inte kan visa vad jag gjort under alla 
dessa år. Ingen vågar anställa mig.” Terese

”Många stannar kvar i branschen för länge eftersom man inte känner att det finns några 
alternativ.” Elise

”Hjärntvättning får inte förekomma om man vill sluta.” Lilly

”Jag kommer aldrig klara av att sluta jobba utan fördomsfri, professionell hjälp.” Maja

”Min studierådgivare känner till min bakgrund, det hjälper honom förstå hur jag tänker 
inför min framtid.” Erica

”Om man ska få hjälp att sluta är det viktigt att attityden inte är att man behöver räddas.” 
Tessan
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”När jag fick mitt ”vanliga” jobb ljög jag och sa att jag jobbat med företagsunderhållning.” 
Lina

”Jag har precis slutat jobba och det var hopplöst svårt. Känner mig tom och vilsen, exit är 
jätteviktigt.” Malin

4. The centre

The centre     1     2     3     4     5  Result

1 Drop in     2     2     4        3    24  4,3 / 5

2 Web page     1     1     2     2    29  4,6 / 5

3 Telephone-social worker    14     2     2     5    12  3,0 / 3

4 Telephone - sexworker    11     4     7     2    11  2,9 / 3

5 Access to internet    18     2     4     2     9  2,5 / 1

6 Library    14     2     8     3     8  2,7 / 3

7 Information-sw org.    10     1     9     5    10  3,1 / 3

8 Communication board     6     -     5     2    22  4,0 / 5

9 Beauty tips and offers    12     1     4     4    14  3,2 / 4

10 Discussion groups    15     -     5     5    10  2,9 / 3

”Jag bor i Sverige så konceptet med ett vettigt center känns overkligt.” Petra

”Informationskvällar  med  alla  typer  av  myndigheter  vore  bra.  Och  temakvällar  med 
sexarbetare som informerar nya tjejer om hur man jobbar sunt och säkert.” Malena

”Vi faller ofta mellan stolarna. Ett center som samlar tillgång till all relevant service under 
samma tak skulle underlätta enormt.” Fia

”Det skulle vara perfekt om det fanns.” Susanna

”Telefonlinje till sexarbetare hade varit bra när jag började. Det borde också finnas drop-in 
på kvällstid och personalen måste vara kompetent.” Liza

”NA-känsla på samtalsgrupperna. Man delar erfarenheter och alla ska få tala till punkt.” 
Gabriella

”Det  vore  bra  med  ett  slutet  webforum där  sexarbetare  kan  kommunicera  och  varna 
varandra.” Ulla
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”Barnpassning? Har hört  barn ringa runt till  olika strippklubbar i  Sverige och kliniker i 
Danmark och frågar om deras mor var där. Inte bra alls! Kom även att tänka på de som 
har husdjur. Kanske detta beror på ett bristande socialt nätverk och det är nog inte helt 
ovanligt tyvärr.” Julie

”Ett ålderdomshem för gamla horor behövs, tänk så roligt vi skulle ha!” Lilly

”Förutom att testa mig för STDs och enstaka besök för att hämta kondomer så skulle jag 
inte använda ett center så mycket.” Johan

”Bara att få prata med någon som förstår skulle vara nästintill ofattbart skönt.” Erik

”(Om samtalsgrupper) Vi har ofta diskussioner redan nu, men det kunde vara bra med lite 
struktur.” Ninni

”Jag skulle aldrig gå till ett center som är knuten till en myndighet, jag känner ingen tillit 
alls.” Liv
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En jämförande betraktelse

I jämförandet av resultaten mellan de två länderna har jag tagit mig friheten att ge 
plats för mina personliga åsikter och erfarenheter. Förhoppningsvis kan jag på så 
sätt både bekräfta, förklara och ifrågasätta resultatet av undersökningen. 

Värt att nämna är att sexarbetarna i Tammerfors ganska genomgående bedömde 
behoven till ”5” mycket mer frekvent än sexarbetarna som intervjuades i Sverige. 
Man  kan  naturligtvis  komma  med  en  rad  olika  teorier,  men  efter  att  ha  gjort 
majoriteten  av  intervjuerna  själv  så  är  mitt  intryck  att  det  beror  på  två  olika 
anledningar. För det första spelar alkohol en viktig del i arbetet bland stripporna i 
Tammerfors, man tjänar en stor del av sin inkomst på att dricka champagne och 
detta medför naturligtvis en rad negativa konsekvenser. För det andra tenderade 
sexarbetarna i Sverige att oftast skatta mellan två och fyra, lite lagom sådär och 
typiskt svensk.
Så min slutsats är att alkohol och kultur, på olika sätt, har präglat resultatet. 

Trots det var det förvånansvärt likartade resultat mellan de olika länderna såväl 
som mellan olika yrkesgrupper inom sexindustrin. En intressant sak som blev tydlig 
under  arbetets  gång  var  det  faktum  att  stripporna  ofta  skattade  högre  än 
eskorterna,  även om det  inte  är  tydligt  i  resultatet  eftersom jag valde att  inte 
specifikt fråga vilken typ av sexarbete intervjuobjekten har arbetat med. Trots det
känner  jag  till  flertalets  bakgrund  och  kan  konstatera  att  de  svårigheter  som 
drabbar sexarbetare till följd av okunskap, fördomar och stigma påverkar dem alla, 
oavsett yrkesinriktning.
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                                                             Finland                        Sverige
A The body        A        B        A        B

1 Health advice/nurse   3,2 / 3   3,7 / 4   2,9 / 3   3,5 / 3 

2 Health checks/physician   3,8 / 4   4,1 / 4   3,9 / 4   4,2 / 4

3 Physiotherapy   3,4 / 4   3,5 / 3   2,9 / 3   3,3 / 3

4 Massage   3,9 / 4   4,0 / 4   3,3 / 3   3,4 / 3

5 Acupuncture   2,2 / 1   2,8 / 3   2,3 / 2   2,6 / 3

6 Advice on diets/dietician   2,8 / 3   3,4 / 3   2,5 / 2   3,2 / 3

7 Advice on exercise   2,8 / 3   3,1 / 3   2,3 / 2   2,8 / 3

8 Advice on plastic surgery   2,5 / 2   4,0 / 4   2,5 / 2   3,5 / 3

Tillgång till en läkare fick en högre skattning än sjuksköterska i båda länderna. Många 
uttryckte  att  det  var  just  läkarbesöken  som påverkades  mest  negativt  av  att  behöva 
undanhålla sanningen. Sexarbete kan ju medföra specifika hälsoproblem vilka blir svåra att 
diskutera om man känner att det är omöjligt att nämna yrket. Speciellt de kvinnor som 
jobbar med striptease har ofta rygg och ledproblem och att undvika höga klackar är, av 
uppenbara orsaker, svårt. Massage och annat som har med fysiskt välmående att göra 
skattades högre av gruppen i Tammerfors. Alkoholen är en tydligt bidragande orsak till att 
kroppen tar stryk, det slipper tjejerna som dansar i Sverige där ingen alkohol säljs på 
klubbarna. 

Alla jag intervjuade förstod vad jag menade med ”rådgivning om plastikirurgi”. Det handlar 
inte om att uppmuntra till operationer, snarare om att förhindra onödiga. Många kvinnor 
hamnar i en ond cirkel som jag brukar kalla ”operationsanorexi”. 
”En operation till så blir jag nöjd”. Vettiga råd och realistiska förväntningar, från en person 
utan vinstintresse, skulle kunna hjälpa de som inte kan bryta det mönstret själva.
Det är också vanligt att man återvänder till arbetet alldeles för snart efter en omfattande 
operation vilket, inte sällan, medför infektioner och onödig ärrbildning. Plastikoperationer 
är kostsamma, hyran måste fortfarande betalas och sjukskrivning är en lyx man sällan har 
råd med i den situationen. Dessutom har man ju gjort en investering som snarast ska 
börja generera ökad inkomst.

Övrig service som önskades: information om vitaminer, rådgivning om hälsoförsäkringar, 
naprapat, kiropraktor och medicinsk hudvård.
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 Finland                 Sverige
B The brain        A        B        A        B

1 Sleeping problems   3,3 / 4   4,0 / 4   2,9 / 3   3,5 / 3

2 Advice on depression   3,4 / 4   4,1 / 4   3,1 / 3   3,7 / 4

3 Advice on burnout   3,7 / 4   4,1 / 4   2,6 / 2   3,3 / 3

4 Sexuality and relations   3,4 / 4   4,1 /4   3,0 / 3   3,6 / 4

5 Therapy/psychologist   3,9 / 4   4,6 / 5   3,9 / 4   4,3 / 4

6 Psychiatrist   2,7 / 3   4,1 / 4   3,0 /3   3,5 / 4

7 Couple counselling   2,6 / 2   3,5 / 4   2,6 / 2   3,1 / 3

8 Gender issues   1,3 / 1   3,5 / 3   1,6 / 1   2,7 / 3

En marginellt högre skattning bland sexarbetarna som arbetar i Finland kan relativt enkelt 
förklaras av alkoholens ständiga närvaro i arbetet (för de som arbetar på strippklubbarna). 
Överlag kan man dock konstatera att behovet inom det här området är enormt. Psykolog 
har väldigt höga siffror i båda länderna och det förvånade mig inte alls, men det är värt att 
minnas  att  siffrorna  reflekterar  behov,  inte  bara  problem.  Terapi  är  komplicerat  för 
sexarbetare eftersom det lätt dras slutsatsen att arbetet är orsaken till att man söker hjälp 
även om problemet är ett helt annat. De flesta väljer att inte berätta vad de har för yrke, 
men det är svårt att känna ett förtroende för någon som antingen dömer, drar förhastade 
slutsatser eller som man inte känner att man kan vara ärlig mot.

Lägst skattning fick ”gender issues”. Inte heller det särskilt förvånande eftersom det finns 
få arbetsplatser där en ”komma ut”-process är så okomplicerad som när man jobbar inom 
sexindustrin. Detsamma gäller att berätta om övergrepp. Det är en vedertagen sanning att 
sexarbetare  oftare  än  andra  har  varit  offer  för  sexuella  övergrepp,  jag  vet  inte  om 
sanningen är fullt så enkel. Vad jag däremot vet är att det är helt ok att berätta om vad 
man har varit med om. Jag har träffat människor som far illa av att jobba som sexarbetare 
på grund av sina tidigare erfarenheter, men jag har också mött många som anser att 
sexarbetet har hjälpt dem att återta kontrollen över sin kropp och sin sexualitet. Världen 
är sällan svartvit.

Bland  övriga  önskemål  fanns:  information  om  alkohol  när  man  äter  medicin, 
avslappningstekniker och terapi för barn till sexarbetare.
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Finland                 Sverige

C The pussy/dick        A        B        A        B

1 Gynaecologist/urologist   4,1 / 5   4,5 / 5   4,1 / 5   4,5 / 5

2 Pregnancy prevention   2,6 / 2   3,7 / 4   3,0 / 3   3,4 / 3

3 STD prevention   2,6 / 2   4,1 / 4   3,4 / 4   4,0 / 5

4 STD test   3,1 / 3   4,3 / 5   3,7 /5   4,4 / 5

5 HIV test   3,1 / 3   4,3 / 5   3,6 / 5   4,5 / 5

6 Pap smear   3,8 / 4   4,2 / 5   3,5 / 4   3,8 / 4

7 Advice on abortion   2,3 / 1   3,8 / 4   2,5 / 3   3,3 / 3

8 Hepatitis vacccination   3,9 / 5   4,6 / 5   3,8 / 5   4,5 / 5

9 Health certificate   2,3 / 1   4,0 / 4   2,4 / 1   3,7 / 4

Behovet av en pålitlig och fördomsfri gynekolog var enormt stort. Det är lätt att anta att 
det beror på arbetet, särskilt  då bland eskorterna. Men även stripporna tyckte det var 
väldigt viktigt. Den största anledningen till de höga siffrorna är nog snarare att förtroende 
är extremt viktigt i en så utlämnande situation. 
Det är troligtvis också den största anledningen till övriga höga siffror i denna del. 
De flesta eskorter  jag pratade med tyckte själva att  de inte  behövde speciellt  mycket 
egentlig hjälp med std prevention, men de ville hellre ha kontakt med en person som de 
kunde förklara sin situation för. Att kunna vara ärlig är ju den enda vettiga basen för att 
känna  förtroende.  Även  stripporna  har  specifika  problem  till  följd  av  sitt  yrke  såsom 
svaminfektioner och bakteriell obalans. Information om dessa två problem var något ett 
flertal önskade. 

Hepatit  vaccinationer  var  också  en  service  som  fick  hög  skattning,  både  pga  av 
eskorternas försäljning av sexuella  tjänster  såväl  som strippornas frekventa resor  och, 
ibland, mindre hygieniska arbetsplatser. 

Det förkom också önskemål om mödravård och vaccinationer mot livmoderhalscancer.
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Finland                 Sverige
D The harmful stuff        A        B        A        B

1 Help to quit smoking   1,9 / 1   3,2 / 3   2,1 / 1   2,9 / 3

2 Advice on alcohol abuse   2,7 / 3   4,4 / 4   2,2 / 1   3,7 / 4

3 Advice on drug abuse   2,2 / 1   4,1 / 4   2,2 / 1   3,7 / 4

4 Advice – eating disorders   1,9 / 1   3,7 / 4   1,8 / 1   3,4 / 3

I Finland ansågs alkohol  vara ett större problem än droger,  medan siffrorna var totalt 
jämna i Sverige. Många ansåg dock att de själva inte hade så stora problem, men att 
gruppen i sin helhet behövde service på dessa områden. Problematiken här är ungefär 
densamma som vid terapi, det är alltför lätt att utgå från att det finns ett missbruk på 
grund av sexarbetet vilket gör att många sexarbetare drar sig för att söka hjälp. Det är 
inte värt, vad som upplevs som, en förnedring för att komma till rätta med ett problem. 
Väldigt ofta beror en missbruksproblematik inte på sexarbetet i sig, utan alla sociala och 
psykologiska konsekvenser samhällets fördomar innebär.

Behovet av hjälp med ätstörningar kan tyckas förvånansvärt lågt, men faktum är att det är 
lika vanligt att de som arbetar får en mer positiv kroppsuppfattning som en mer negativ. 

Ett  vanligt  önskemål  var  hjälp  att  lära  sig  hantera  alkohol  på  jobbet  (för  stripporna i 
Tammerfors),  rehabgrupper  för  sexarbetare,  sprutbytesprogram  och  hjälp  med 
spelmissbruk.

          
Finland                 Sverige

A The authorities        A        B        A        B

1 Contact – social worker   2,8 / 2   3,9 / 4   2,8 / 3   3,6 / 4

2 Contact – tax authorities   3,7 / 4   4,3 / 4   3,5 / 4   3,7 / 4

3 Employment agency   3,0 / 3   4,0 / 4   2,5 /2   4,3 / 3

Kontakter  med  myndigheter  är  inte  heller  enkelt  för  sexarbetare.  Vi  ljuger  för 
skattemyndigheten för att tillåtas registrera företag, vi räds sociala myndigheter av rädsla 
för att dömas som olämpliga föräldrar om sexarbetet kommer fram och vi har svårt att 
förklara vad vi gjort alla år om vi går till arbetsförmedlingen. Allt detta leder förstås till en 
känsla  av  utanförskap  och  minskar  våra  möjligheter  och  rättigheter.  Bra,  välutbildade 
myndighetspersoner skulle vara ett stort steg i rätt riktning för ett fullvärdigt liv och en 
trygg framtid när, och om, man väljer att lämna sexindustrin.

Bra kontaktpersoner önskades också på följande myndigheter: Polis, Försäkringskassan,
Åklagarmyndigheten och Kronofogdemyndigheten.        
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    Finland                 Sverige
B The law        A        B        A        B

1 General legal advice   4,0 / 5   4,2 / 5   3,5 / 4   3,9 / 4

2 Contact with a lawyer   3,1 / 3   3,6 / 4   2,7 /3   3,2 / 3

3 Advice – migration issues   2,4 / 1   4,4 / 5   2,0 / 1   4,0 / 4

4 Family law   2,8 / 2   4,3 / 5   2,8 / 2   4,1 / 5

Att  de  finska  siffrorna  är  högre  här  kan  nog  förklaras  av  att  det  är  en  större  andel 
migranter som arbetar där än i Sverige. Men de allra flesta kommentarerna handlade om 
vårdnad av barn. Det är tyvärr inte ovanligt att sexarbetare anses vara olämpliga föräldrar 
enbart baserat på deras yrke. 
Jag har ett flertal kollegor som antingen har förlorat vårdnaden om sina barn, eller vars 
lämplighet som förälder ifrågasatts av sociala myndigheter. Det dras ofta slutsatsen att 
sexarbete per automatik är förknippat med en missbruksproblematik, vilket ofta inte alls är 
fallet.
De  tillfrågade  sexarbetarna  framförde  också  önskemål  om  hjälp  med  kontrakt  och 
formulär, facklig anslutning och juridisk information på nätet.  En föreslog kontakt med 
juridikstuderande så att de kan lära sig om sexarbete från sexarbetarna själva.

           
Finland                 Sverige

C The economy        A        B        A        B

1 Economic advice/budget   3,4 / 4   4,1 / 4   3,6 / 4   4,1 / 4

2 Debt sanitation   2,8 / 3   3,8 / 4   2,4 / 2   3,6 / 4

3 Tax planning   3,7 / 5   4,1 / 4   3,5 / 3   3,6 / 4

4 Advice on insurance   3,9 / 4   4,4 / 5   3,7 / 4   4,1 / 4 

5 Register a company   3,5 / 4   4,5 / 5  3,9 / 5   4,3 / 5

6 Book keeper   3,5 / 4   4,2 / 5   3,5 / 4   3,7 / 3

Oregelbunden, osäker inkomst leder till ekonomiska problem. Bidrar gör också möjligheten 
till hög inkomst, vissa arbetsdagar, eftersom många chansar på att pengarna till hyran ska 
lösa sig under nästa arbetsdag. Många tyckte att hjälp med att göra en grundläggande 
budget skulle underlätta. Det blir allt vanligare att sexarbetare registrerar eget företag, 
både i Sverige och Finland, och numera finns det många strippklubbar som kräver det. 
Men  även  detta  medför  svårigheter  vilket  skildras  av  siffrorna  ovan.  Verksamhets-
beskrivning är inte enkelt när det man egentligen sysslar med inte godkänns. En kvinna 
jag känner blev till slut så frustrerad att hon ställde sig i skattemyndighetens reception och 
skrek ”Vad är det för fel på er, vill ni inte ha mina pengar?”.
Hjälp med försäkringar var också ett uttalat önskemål, särskilt pensions-, sjukdoms-  och 
olycksfallsförsäkringar.
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    Finland                        Sverige
D The future        A        B        A        B

1 Study counselling   3,5 / 4   3,9 / 4   3,2 / 3   3,8 / 4

2 Work counselling   3,5 / 4   4,2 / 4   3,2 / 3   3,9 / 4

3 Exit program   3,0 / 3   4,6 / 5   2,8 / 3   3,9 / 4

Det är ofta svårt att skaffa ett ”vanligt” arbete efter ett antal år som sexarbetare. Hur 
förklarar  man  vad  man  gjort  de  senaste  åren?  Väljer  man  att  vara  ärlig  är  risken 
överhängande att det bidrar till att man inte får jobbet. 
Många anser  att  sexarbetare  behöver  ”räddas”  från  industrin,  men få  är  beredda att 
anställa oss.

Exit-program skattades högre i Finland än i Sverige och jag misstänker, återigen, att det är 
ett  resultat  av  alkoholkonsumtionen.  Ju  fler  hinder  det  finns  att  övervinna  desto  mer 
komplicerat  blir  det  att  gå  vidare,  även  om  det  är  det  man  vill.  En  sexarbetare 
kommenterade att det vore bra med ”en övergripande konsultation för att utreda varför 
man är kvar i branschen fast man inte vill det”. 

Bland övriga önskemål fanns: kurser i hur man söker jobb/skriver ett CV, samtalsgrupper 
för  de  som har  barn,  startprogram för  de  som börjar  arbeta  som sexarbetare  samt 
framtidsrådgivning.

                                                           Finland                        Sverige
The centre                   A                 B

1 Drop in             3,4 / 4            4,3 / 5

2 Web page             4,3 / 5            4,6 / 5

3 Telephone – social worker             3,2 / 3            3,0 / 3

4 Telephone – sexworker             2,8 / 2            2,9 / 3

5 Access to internet             2,7 / 2            2,5 / 1

6 Library             2,7 / 2            2,7 / 3

7 Information – sw org             2,7 / 3            3,1 / 3

8 Communication board             4,2 / 5            4,0 / 5

9 Beauty tips and offers             3,6 / 4            3,2 / 4

10 Discussion groups             2,3 / 1            2,9 /3

Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad över att sexarbetarna i Sverige var så mycket 
mer positiva till ”Drop in” än sexarbetarna i Finland. Kanske det beror på att det känns lite 
som ett drömscenario när man bor i ett land vars ”harm reduction” enbart fokuserar på att 
man ska lämna industrin. 
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Mindre  förvånande  var  det  att  många  önskade  sig  en  utförlig  internetsida  med 
information, för många är det ett stort steg att gå till ett center och att gå in på websidan 
kan vara ett enkelt första steg. Andra har inte ett behov av kontakt med ett center men vill 
ändå ha tillgång till relevant information. Idén med en anslagstavla där sexarbetare kan 
kommunicera med varandra fick höga siffror i båda länderna, många sa också att samma 
tanke  skulle  kunna  användas  på  nätet.  Det  var  också  många  som  önskade  ett 
lösenordsskyddat internetforum för sexarbetare.

Bland  de  som  var  intresserade  av  diskussionsgrupper  föreslogs  följande  ämnen: 
vardagsämnen i jobbet, ”best work practices” - sunda förhållningssätt till arbetet, känslor 
och relationer, sexarbete och barn, horstigmat, övergrepp, ekonomi och sexarbetsaktivism.

Vidare föreslogs  dessa aktiviteter:  Informationskväll  med olika  myndigheter,  samarbete 
med kyrkan, mentorskap – en sexarbetare man kan be om råd om hur man jobbar säkert, 
lista med seriösa arbetsgivare samt självförsvarskurser.
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Fem avslutande frågor

Jag avslutade varje intervju med fem frågor.

1. Vad behövs för att du ska lita på en rekommenderad 
tjänstutövare?

2. Vad är de positiva aspekterna med att jobba som sexarbetare?
3. Vad är de negativa aspekterna med att jobba som sexarbetare?
4. Vad borde människor veta om sexarbetare som de vanligtvis inte 

vet?
5. Vad anser du om den här intervjun?

Svaren på fråga ett och fem finns redovisade i andra delar av rapporten. 
Här följer svaren som jag fick på de resterande tre frågorna.

51



Vad är de positiva aspekterna med att jobba som sexarbetare?

”Pengar, frihet och kollegorna.” Miriam, Finland

”Friheten, och det hänger ihop med relationen till kollegorna. Man kan berätta vad som 
helst, inget chockar dem. Pengarna så klart. Och man kan leva ett normalt liv och ändå 
vara lite galen, det är roligt att störa normen.” Johanna, Sverige

”Kollegorna, pengarna och att jag älskar att uppträda.” Krista, Finland

”Frihet” Sanna, Sverige

”Kollegorna och pengarna.” Elena, Finland

”Pengar och flexibilitet.” Ninni, Sverige

”Personligen har det hjälpt mig med tidigare övergrepp, jag vet att jag får säga nej. Först 
följde jag bara reglerna men nu känner jag det i själ och hjärta. Övergrepp är vanligt i 
hela samhället men hos oss finns inga tabun och man kan prata om det.” Stina, Finland

”Det  tar  aldrig  emot  att  gå  till  jobbet  till  skillnad  från  andra  jobb.  Den  kollegiala 
gemenskapen är fantastisk och det finns inga tabun, man kan prata om allt.” 
Bella, Sverige

”Pengarna – när de är bra. Kollegorna! Det är dom som känner en bäst till skillnad från 
”vanliga” vänner” Felicia, Finland

”Pengar, friheten och kollegorna!” Petra, Sverige

”Friheten och kollegorna!” Leena, Finland

”Frihet, sociala kontakter och underbara kollegor. Trivs man inte kan man alltid dra.” Karin, 
Sverige

”Pengarna” Sandra, Finland

”Frihet  och  pengar.  Jag  gillar  inte  att  jobba.  Man  slinker  in  och  tjänar  pengar,  utan 
pengarna hade jag aldrig stått på en scen.” Soraya, Sverige

”Friheten! Var som helst, när som helst och hur som helst. Jag bestämmer över mitt liv.” 
Elina, Finland

”Kollegorna! Vi är helt  ärliga mot varandra, man får sin hjälp och sitt  stöd från dem.” 
Malena, Sverige

”Frihet att bestämma över sitt eget liv.” Lena, Finland

52



”Nära relationer till väldigt många starka kvinnor.” Fia, Sverige

”Pengarna! Ekonomisk trygghet är lika med frihet.” Olga, Finland

”Kollegorna – mina bästa vänner finns bland dem. Pengarna, och jag tycker jobbet är 
roligt.” Susanna, Sverige

”Kollegorna” Mena, Finland

”Frihet, man kan välja hur ofta och var.” Liza, Sverige

”Friheten att röra på sig och bredda sina perspektiv. Nya människor, platser och språk.
Kollegorna, glömde det nästan för man tar det för givet. Kollegorna är det viktigaste!” 
Sara, Finland

”Pengarna och de fria arbetstiderna, man kan ta semester när man vill. Jag klär ut mig på 
jobbet och flippar inte längre ut privat. Att ha lite galenskap på jobbet har lugnat mig.” 
Meja, Sverige

”Självförtroende, socialt liv och starka vänskapsband med de kollegor man kommer nära – 
de är som systrar.” Maria, Finland

”Pengarna.  Man  känner  sig  snygg,  får  utlopp  för  sin  exhibitionistiska  läggning  och 
uppmuntras att hålla sig i form. Kollegorna!” Gabriella, Sverige

“Jag träffar  många trevliga  människor,  mina kollegor,  frihet,  kvinnlighet  och förbättrad 
självbild.” Minna, Finland

”Frihet att bestämma själv och uppskattning från nöjda kunder.” Emma, Sverige

”Kollegorna. Och jag gör någonting bra, det finns många ensamma människor i samhället.” 
Julia, Finland

”Fria arbetstider och jag behöver inte kliva upp tidigt på morgonen (om jag inte vill), kan 
välja själv om jag vill jobba en viss dag. Jag har ingen chef utan är egenföretagare och 
har  eget  ansvar  för  arbetet.  Intressanta  möten  och  känslan  av  att  göra  nytta  för 
människor. Nya erfarenheter och upplevelser. Man lär sig mycket.” Terese, Sverige

”Mina kollegor – mina bästa vänner finns i sexindustrin.” Lina, Finland 

”Frihet, kravlöshet, nya möten och nya upplevelser.” Alice, Sverige

”Kollegorna – de är mina bästa vänner! Självständighet, pengar och frihet. Jag älskar det 
faktum att jag jobbar med något som jag är genuint intresserad av, jag kan alltid lära mig 
mer och det är en legitim anledning att shoppa :-)” Katrin, Finland

”Man träffar många trevliga människor och jag får utlopp för mitt sexliv på ett sätt jag 
aldrig skulle fått i ett monogamt förhållande.” Christine, Sverige
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”Goda erfarenheter av trevliga människor, att jag faktiskt fått reda ut en del fördomar jag 
tidigare haft genom kunderna som jag lärt känna (men vissa har också stärkts - om det är 
att  betrakta  som  fördomar  eller  kännedom/erfarenhet...?)  Pengarna  såklart.  Resorna, 
lyxen,  festerna,  vännerna/kollegorna,  det  fria  öppna  förhållandena  man  kan  ha  till 
varandra men det  finns även motsatsen.  Så förutom pengarna, platserna, resorna etc 
etc... så är det väl den att man har lärt sig en hel del i livet. Att allt inte är som det sägs 
eller skrivs. Det positiva är även att jag tillåts vara jag, bestämma själv men tyvärr har 
detta  gått  i  kras  pga  att  jag  inte  tillåts  ha  eget  ställe  att  jobba  på  nu  på  grund av 
prostitutionslagarna.” Julie, Sverige

”Frilansarbete och frihet.” Tina, Finland

”Man lär sig så mycket om människor och om sig själv.” Lia, Finland

”Kollegorna! Dansen och kläderna.” Elise, Sverige

”Kollegorna! Utan dem skulle jag inte stå ut med gästerna, det är därför jag inte jobbar i 
sexbutiker där man arbetar ensam.” Katja, Finland

”Friheten, slippa vara en del av samhället (säger anarkisten). Det är givande på flera olika 
plan - kontakten med många olika människor, avspänd och okomplicerad relation till olika 
män, man är aldrig ägd eller kontrollerad av en man samt att livet innehåller autonomi.” 
Lilly, Sverige

”Bra  pengar  och  möjlighet  att  välja  mina  arbetstider  vilket  ger  mig  mycket  fritid  att 
spendera med min familj. Jobbet är också bra för självförtroendet.” Siiri, Finland

”Pengarna och de sexuella kontakterna. Jag vet att det inte är sant för alla men jag njuter 
av mötena med mina kunder.” Annelie, Sverige

”Det är ett intressant jobb som aldrig är tråkigt och som ger en bra livserfarenhet. Kreativt 
och bra pengar – oftast.” Camilla, Finland

”Självständigheten  och  de  nära  mötena  med  kunderna.  Jag  är  mer  erfaren  och 
självständig nu än när jag började och har betydligt bättre självförtroende.” Johan, Sverige

”Kollegorna – mina vänner och supportgrupp.” Mikaela, Finland

”Kollegorna! Det kanske låter konstigt men jag kan sakna att gå på gatan just av den 
anledningen. Jobbar man i lägenhet blir man mer isolerad. Kollegorna blir ens familj, ens 
systrar.” Maja, Sverige

”Vi kan vara lediga när vi vill, vi kan flytta runt och arbeta överallt, globalt. Det är ett 
självlärt yrke.” Saari, Finland

”Resorna! Det är total frihet att kunna jobba var man vill.” Erica, Sverige

”Det är så mycket som är positivt!” Denise, Finland
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”Porr är roligt och pengar är roligt! Det passar mig perfekt.” Catrin, Sverige

”Frihet! Man får välja sina kunder och tider själv. Lite jobb och relativt bra pengar, det här 
är roligt!” Daisy, Finland

”Kollegorna, de är min familj!” Tessan, Sverige

”Pengarna,  frihet  och  resor.  Roliga  kläder  och  motion.  Man  blir  självständig,  får  god 
människokännedom och gör människor glada.” Dani, Finland

”Det enda positiva är vännerna i branschen, utan dom så skulle jag inte ha levt idag.” 
Malin, Sverige

”Pengarna. Jobbet är mångsidigt, man får resa och får livserfarenhet.” Marja, Finland

”Pengarna och att jag får mycket tid att vara med min familj.” Ida, Sverige

”Man bestämmer själv, trevliga kollegor och resorna. Man kan prova olika saker och finna 
sina egna gränser.” Anna, Finland

”Pengarna och människorna man möter.” Erik, Sverige

”Muff, röv, ansikte och tuttar, det är vad man får betalt för och det är ganska roligt ibland.” 
Janne, Finland

”Fast jag är ny har jag redan fått jättebra kontakt bland kollegorna, det verkar vara en 
väldig sammanhållning.” Patricia, Sverige

”Pengar. Fina kläder. Mer frihet över sin tid. Det är intressant att höra andras fantasier och 
att få göra sådant som annars är tabu.” Tiina, Finland

”Arbetstiderna,  pengarna och kollegorna – de är sällan fördomsfulla  människor,  det är 
trevligt.” Lina, Sverige

”Man bestämmer över sin egen tid, det är inget 8-16 arbete. Pengarna är bra så man 
behöver inte jobba så mycket.” Mira, Finland

”Jag gillar sex och jag gillar pengar.” Axel, Sverige

”Man erbjuder kunder en social kontakt och jobbet är det enda stället man kan vara sig 
själv, det är därför man kommer tillbaks.” Riita, Finland

”Pengarna och vännerna.” Vera, Sverige

”Det liknar att jobba på krogen, alla har olika personligheter och det är inget onödigt 
skitsnack.” Mika, Finland
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”Känslan av att man gör nytta. Att jobba som eskort handlar inte bara om sex, det är 
närhet och intressanta samtal också.” Liv, Sverige

“Man får göra något man tycker om, vilka tider man vill. Nästan allt är positivt!” 
Kimmo, Finland

”Fria arbetstider, bra betalt och man träffar trevliga människor. Mina kollegor är de första 
jag känner riktig gemenskap med, det har jag aldrig gjort innan. Jag har känt mig utanför 
i hela mitt liv, jag är avundsjuk på de i Danmark som kan jobba tillsammans.” Ulla, Sverige
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Vad är de negativa aspekterna med att jobba som sexarbetare?

”Man befinner sig ofta i situationer som kräver att man ljuger för att bli behandlad med 
respekt.” Miriam, Finland

”Man känner sig inte accepterad av övriga samhället, så man ljuger.” Johanna, Sverige

”Svårigheter med att ha ett vettigt förhållande. Det eviga ljugandet och folks fördomar.” 
Krista, Finland

”Att inte ärligt kunna berätta i alla sammanhang.” Sanna, Sverige

”Vissa gäster och allmänhetens fördomar.” Elena, Finland

”Avsaknad av social back-up och behovet av att hålla arbetet hemligt.” Ninni, Sverige

”Vi ses som en förbrukningsvara.” Stina, Finland

”Fördomarna utifrån, man måste ljuga.” Bella, Sverige

”Pengar – när det inte blir några. Otrevliga gäster.” Felicia, Finland

”Folks fördomar och att det social stigmat aldrig försvinner.” Petra, Sverige

”Industrin runt för att sno tjejernas pengar. Pojkvänner, hår, skor, naglar etc.” 
Leena, Finland

”Alla fördomar utifrån.” Karin, Sverige

”Man kan inte berätta utan att få massa dumma frågor.” Sandra, Finland

”Jag kan inte komma på något negativt för mig personligen.” Soraya, Sverige

”Lögner, fördomar och korkade politiker som skapar idiotlagar.” Elina, Finland

”Skitsnack mellan kollegorna.  Gäster  som är  osäkra på vad vi  gör.  Media  har förvridit 
bilden och man vågar inte säga till någon att man strippar.” 
Malena, Sverige

”Otrevliga kunder och alla fördomar.” Lena, Finland

”När man har jobbat några år blir man medveten om tidens gång, man måste veta när det 
är dags att gå vidare.” Fia, Sverige

”Att det är totalt omöjligt med kärleksrelationer, om man inte ljuger förstås.” Olga, Finland
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”Arbetstiderna i många fall. Prestationskrav när man konkurrerar kan göra att man mår 
dåligt. Man kan inte vara ärlig mot omgivningen, det finns så många fördomar.” 
Susanna, Sverige

”Samhällets fördomar.” Mena, Finland

”Kylan i lokalerna och mörkret leder till hälsoproblem. Man blir dömd om folk får reda på 
vad man jobbar med.” Liza, Sverige

”Stigmat!!! Det påverkar allt; lägenhet, hund pojkvän, studier, privatliv och vänskap.” Sara, 
Finland

”Man kan inte alltid berätta om jobbet. När min moster frågade vad jag jobbar med kunde 
jag inte säga det, det går ju inte. Det är svårt med förhållanden, 80% av alla tror ju att 
man gör mer än strippar. Bryter man benet är det kört ekonomiskt.” Meja, Sverige

”Girighet, konkurrens och självförtroendet påverkas negativt om du säljer dåligt.” 
Maria, Finland

”Självkänslan kan få sina törnar.” Gabriella, Sverige

”Alkoholmissbruk,  arbetstider,  relationsproblem  och  att  man  tvingas  leva  utanför 
samhället.” Minna, Finland

”Oro för att träffa någon som till exempel är våldsam eller knäpp.” Emma, Sverige

”Det är lätt att ”fastna” i branschen. Och det hjälper inte att det är nästintill omöjligt att gå 
vidare eftersom ingen vill anställa dig om du är ärlig om din bakgrund.” Julia, Finland

”Alla hallickar och andra som vill ”hjälpa till” med saker för att tjäna på min situation. Att 
jag inte får ha några arbetskamrater och ingen arbetslokal eller väktare. Att jag inte får 
annonsera på en seriöst driven annonsplats. Att torskarna får bete sig hur de vill.  Att 
polisen inte bryr sig. Att jag inte kan sluta med yrket om jag skulle vilja det eftersom jag 
inte kan få ett annat jobb och att socialen tror att man inte kan gå från en tillvaro som 
prostituerad, till en tillvaro utan prostitution. Att de tror att jag tjänar en himla massa kulor 
och  har  ett  lösaktigt  och  slösaktigt  leverne  som jag  aldrig  kommer  att  kunna lämna. 
Medan sanningen är att jag bara jobbar precis så mycket som jag behöver för att jag ska 
klara mig. Jag tjänar inte mer än ”vanligt folk”. Så prostitution eller ett annat jobb det gör 
ingen ekonomisk skillnad för mig. Och det gör mig arg att de bedömer mig utifrån hur de 
tror att man jobbar och vad de tror att man tjänar. Att man inte kan få hjälp om det skulle 
behövas  pga  att  just  prostitutionen  används  som  en  anledning  till  att  neka.  ”Sluta 
prostituera dig först, så ska vi fundera på saken sedan”.” Terese, Sverige

”Stigmat i mitt eget huvud. Trots att jag slutat känner jag fortfarande att jag måste ljuga, 
både på jobbet och i privatlivet. Jag förväntar mig fortfarande att människor ska döma mig 
och behandla mig annorlunda. Min fråga är: Kommer jag alltid att känna ”en gång strippa, 
alltid strippa”?” Lina, Finland
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”Stigmatiseringen, att inte bli trodd på.” Alice, Sverige

”Gäster som inte respekterar dig, för vissa har man inget värde som människa.” 
Tina, Finland

”Vissa fördomar har bekräftats, jag har upptäckt att det finns en hel del avundsjuka också. 
Men mycket tror jag beror på att man, så att säga, lever i en annan värld, en värld som 
helst ska hållas hemlig på grund av stigmat och som idag förstärks ytterligare som en följd 
av prostitutionslagarna. Och som jag tidigare svarade så hjälper det inte om man inte har 
förtroende för myndigheterna.” Julie, Sverige

”Arbetet  får  fysisk,  psykiska  och  sexuella  konsekvenser.  Det  är  svårt  med  normala 
relationer, man blir utmattad vilket gör en antisocial.” Lia, Finland

”Andra människors syn på oss.” Christine, Sverige

”Gästerna, inte alltid men ofta, de är dumma och kåta. Men självklart finns det trevliga 
gäster också.” Katja, Finland

”Pengastressen, det är lätt att hamna i en ständig jakt på pengar och alltid ligga efter. Det 
är som spelmissbruk.” Elise, Sverige

”Man ser  för  många otrogna män,  alkohol  och  droger  finns  lättillgängligt.  Avundsjuka 
mellan tjejer.” Siiri, Finland

”Alla  begränsande försiktighetsåtgärder  på grund av horstigmat.  Att  jag  inte  kan vara 
spontan och öppen vid nya bekantskaper. Det tar lång tid att lita på utomstående innan 
man kan berätta om jobbet, det kan bli smärtsamma bakslag i nya vänskapsrelationer när 
sanningen kommer fram. Rädsla för hot och repressalier.” Lilly, Sverige

”Den sociala stigmatiseringen.” Annelie, Sverige

”Jag åkte på en del nitar innan jag lärde mig att hantera folk ordentligt. Det var jobbigt 
just då, men å andra sidan värderar jag de erfarenheterna högt nu.” Johan, Sverige

”Otrevliga gäster.” Camilla, Finland

”Socialkärringar som tror att man behöver bli räddad.” Maja, Sverige

”Obehagliga gäster och kollegor som man inte kan lita på.” Mikaela, Finland

”Rädslan att sanningen ska komma fram, man ljuger ju för alla.” Erica, Sverige

”Det sociala stigmat.” Saari, Finland

”Att man får en stämpel som slampa.” Catrin, Sverige

”Nattarbete, ohälsa och alkoholen.” Denise, Finland
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”Omvärldens nedlåtande attityd.” Tessan, Sverige

”Många gäster är idioter. Det här är inte ett jobb man kan göra halvdant, man måste köra 
100%.” Daisy, Finland

”Man måste skydda sin identitet. Det finns en hel del ruttna individer.” Mika, Finland
”Kunderna, jag hoppas att jag aldrig mer behöver sälja sex. Jag har vänner som trivs med 
det men för mig har det bara varit väldigt negativt att jobba som sexarbetare.” 
Malin, Sverige

”Gästerna, trött i fötterna, slitna armbågar, spermalukten, men hinner aldrig avsluta sitt 
kaffe, man är alltid på väg eller kommer från någonstans med sin resväska och gästerna 
frågar efter sex och man vill bara att de håller käften.” Dani, Finland

”Att man måste ljuga för omgivningen.” Ida, Sverige

”Man vet aldrig när eller  hur mycket jobb och pengar man får. Resandet kan påverka 
familjelivet negativt. Liten social säkerhet och risk för våld i arbetet.” Marja, Finland

”Ensamheten, stigmat och den sociala isoleringen.” Erik, Sverige

”Samhällets  synsätt,  man  känner  sig  som  en  andra  klassens  medborgare.  Det  är 
ekonomiskt otryggt. I filmer är det många unga tjejer som utnyttjas. Det är svårt att sluta 
helt, det är inte bara ett arbete utan också en livsstil.” Anna, Finland

”Folks fördomar.” Patricia, Sverige

”När det inte finns någon muff och det inte kommer några pengar. En superfet modell som 
knappt  kan  röra  på  sig  eller  ta  verbala  direktiv.  Arbetskamrater  som inte  kan  jobba 
tillsammans.” Janne, Finland

”Allting utanför, de andras fördomar. Man blir aldrig tagen på allvar! ”Jag mår visst bra av 
att jobba med det här”, ”Eller hur? Det tror du bara!”. Det är väldigt tröttsamt.” Lina, 
Sverige

”Fördomarna i samhället.” Tiina, Finland

”Dumma frågor från omgivningen.” Axel, Sverige

”Hur alla andra tänker på en. Äckliga gäster! Men på vissa ställen får man välja gäster 
själv, det är positivt.” Mira, Finland

”Folks fördomar. Bara för att jag är ryska utgår de från att jag prostituerar mig men det 
har jag aldrig gjort.” Vera, Sverige

”Man blir utnyttjad av arbetsgivarna.” Riita, Finland
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”Svenska kollegor som försöker avskräcka kunderna att gå till oss som ursprungligen inte 
är från Sverige genom att säga att vi nog är offer för människohandel, det känns som ett 
stort svek!” Liv, Sverige

”Horstigmat,  dubbelliv,  onödiga risker,  lagstiftningar,  förtryck och att  man måste jobba 
ensam på grund av lagstiftningen.” Ulla, Sverige
  
“Man  blir  stämplad  av  andra  men  inte  av  kollegorna,  trots  att  en  del  skitsnack 
förekommer” Kimmo, Finland
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Vad borde människor veta om sexarbetare som de vanligtvis 
inte vet?

”Vi är som alla andra, varken lyckligare eller olyckligare,” Miriam, Finland

”Vi är precis som alla andra, ibland ännu normalare. Man är ingen sexfixerad galning – det 
är en myt.” Johanna, Sverige

”Det finns väldigt många starka och intelligenta människor i den här branschen.” Krista, 
Finland

”Det orkar jag inte ens kommentera.” Sanna, Sverige

”Vi är vanliga människor som råkar ha ett ovanligt jobb.” Elena, Finland

”Vi är rätt normala och vi finns överallt.” Ninni, Sverige

”Allt! Det finns så många fördomar.” Stina, Finland

”Det är som vilket annat jobb som helst. Man är det inte, man arbetar med det. Förstår 
folk det skulle man kunna slippa diskussionerna.” Bella, Sverige

”Vi har inte alltid problem på grund av sexarbetet utan vi får problem av alla fördomar. Vi 
kan aldrig vända oss till någon, även de som borde hjälpa oss har fördomar. Vi måste ljuga 
när vi ber om hjälp, det behöver inte ”Svensson”, bara det gör en deprimerad. Vi måste 
kämpa dubbelt så hårt som alla andra.” Felicia, Finland

”De är ett jobb! Det må vara annorlunda men vi har samma behov och rättigheter som 
alla andra, dessutom är de flesta inte offer utan väldigt starka kvinnor.” Petra, Sverige

”Deras fördomar mot oss stämmer inte.” Leena, Finland

”Det är ett jobb för oss” Petra, Sverige

”De kan glömma stereotypen, sanningen om oss är helt annorlunda.” Sandra, Finland

”Vi  är  alla  olika.  Det  finns  inte  två  sexarbetare  som är  lika,  vi  är  alla  sådana starka 
individer.” Soraya, Sverige

”Vi förtjänar respekt, precis som alla andra.” Elina, Finland

”Vi jobbar, säljer en tjänst. Det är inte vad vi är, det är vad vi gör. Det är inte vår identitet.” 
Malena, Sverige

”Allt, det har vanligtvis ingen aning om något.” Lena, Finland

”Strippor är inte horor, fördomarna är djupt rotade.” Fia, Sverige
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”Vi är starka, kloka och vackra!” Olga, Finland

”De verkar bli förvånade över att vi är smarta. Vi är kanske latare än andra men inte mer 
korkade, snarare tvärtom.” Liza, Sverige

”Många av oss har helt vanliga familjeliv.” Mena, Finland

”Vi är som alla andra. Bara för att man jobbar med sex är man inte mindre värd som 
människa. En gäst sa till mig att vi alltid har ”svarta ögon” i slutet på arbetspasset, men 
det kan ju också vara sant för en kassörska på ICA.” Meja, Sverige

”Allt! De har fädiga idéer som de tror är rätt men det är de inte. Det är svårt att ändra 
deras fördomar.” Sara, Finland

”Vi är vanliga människor med känslor och vi är likadana som alla andra.” Gabriella, Sverige

”Vissa av oss är singel (vi har ofta stora problem med förhållanden) medan andra lever 
traditionella familjeliv. Vi är ”open minded” men är inga sexgalningar. Vi jobbar för att 
tjäna pengar, utan dem skulle jag aldrig göra det.” Maria, Finland

”Att många gör det helt  frivilligt och trivs med jobbet. De flesta är normala tjejer och 
killar.” Emma, Sverige

”Vi säljer inte sex. Vi är inte dåliga människor, det är bara ett jobb. Nya människor jag 
möter tror att det definierar hela min person men det är ju bara ett jobb, de flesta förstår 
inte det.” Minna, Finland

”Att sexarbetare är helt vanliga människor. Jag får hela tiden höra att jag inte ser ut som 
en prostituerad eller beter mig som en.” Terese, Sverige

”Sexarbete lär dig fantastisk personkännedom. Jag kan hantera vem som helst och sälja 
vad som helst.” Julia, Finland

”Att vi oftast är som vem som helst och att många av oss faktiskt gillar det vi gör.” 
Alice, Sverige

Vi är inte dumma, vi är som dem – människor. Vi har också känslor och är inte objekt.” 
Lina, Finland

”Låter  som en klyscha men...att  vi  är  som alla  andra människor med olika bakgrund, 
motiv, värderingar, synsätt och med olika personligheter. Att många av oss som själva valt 
och väljer detta och dessutom är kreativa människor, kapabla till att själv göra eller hitta 
nya utvägar,  lösa problem, styrka,  att  vi  också har  moral  (trots  att  vissa vill  peka på 
motsatsen). Att vi många gånger är godhjärtade och inte ser ner på andra - men med 
detta sagt vill jag inte påstå att alla är så. Det finns folk i den här branschen som också 
ser ner på andra. Jag vet när jag jobbade som strippa så nämnde jag inget om att jag 
också körde eskort, för fördomarna finns även i sexbranschen. Så kort sagt är vi långt 
ifrån några stereotyper, vi bara människor.” Julie, Sverige
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”Vad andra borde veta om oss? Bara att vi också är människor.” Tina, Finland

”Många av oss har detta som ett sidoyrke för att kunna befrämja vår egen sexualitet och 
att vi inte alls mår dåligt som många tror.” Christine, Sverige

”Det är inte ett smutsigt jobb även om det finns vissa mörka sidor så säljer vi en service, 
det är ett arbete. Vi är bara människor.” Lia, Finland

”Alla fördomar är fel, men vi är mindre värda på alla plan.” Elise, Sverige

”Vi har känslor!” Katja, Finland

”Vi har falskeligen framställt som en homogen grupp av offer med några få undantag, det 
är en mycket missvisande bild.” Lilly, Sverige

”Vi är normala människor med ordinära liv. Vi vill ha ett privatliv utanför arbetet och vi 
tänker inte alltid på sex.” Siiri, Finland

”Vi är som alla andra förutom att vi ständigt tvingas skydda oss med lögner.” 
Annelie, Sverige

”Vi är inte objekt, vi har samma värde som alla andra.” Camilla, Finland

”Att det mesta av det engagemang de närmar sig frågan med handlar om hjärnspöken de 
själva borde göra upp med i stället för att projicera på folk som inte bett om det. I övrigt 
tycker jag det räcker gott och väl att vanligt folk lämnar sexarbetare ifred.” Johan, Sverige

”Jag är inte prostituerad bara för att jag jobbar i sexindustrin.” Mikaela, Finland

”Var ska jag börja? Allmänheten har så mycket fördomar att jag inte ens vill tänka på det.” 
Maja, Sverige

”Man anses vara en nattfjäril – de tror inte att vi är riktiga människor. Ingen tror att vi är 
någons syster, dotter eller mamma.” Saari, Finland

”Att vi inte är några offer!” Erica, Sverige

”Vi säljer oss inte.” Denise, Finland

”Jag har en universitetsutbildning, det har många sexarbetare.” Catrin, Sverige

”Vi är vanliga människor, det finns mycket fördomar. Andra människor förstår inte att man 
inte är en sexarbetare 24/7, men det är ju som alla andra jobb. Alla sexarbetare är inte 
idioter eller tvingas att jobba.” Daisy, Finland

”Vi är som dom.” Tessan, Sverige

”Fördomar är isolerande” Malin, Sverige
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”En  strippa  är  inte  en  hora,  men  även  en  hora  är  en  människa.  Arbetet  är  inte 
märkvärdigare än något annat arbete och vi är inte ute efter att ta andras män. De flesta 
sexarbetare är smarta men vi spelar dummare än vad vi är, fast man måste veta när man 
ska göra det.” Dani, Finland

”Mycket! Folk borde respektera våra udda arbetstider och låta oss ha lite privatliv. De ska 
inte tro att sexarbete är sista utvägen.” Marja, Finland

”Att många av oss lever helt vanliga liv.” Ida, Sverige

”Allt är inte prostitution. Alla borde gå till en strippklubb en gång så att de kan se att vi är 
människor, vi är inte slavarbetare där. Vi bestämmer själva och är jämlika männen.” 
Anna, Finland

”Det finns en otrolig mångfald bland sexarbetare. Stereotypen är högst missvisande.” Erik, 
Sverige

”Vi är människor, vi är inte kriminella och vi kan inte behandlas som djur.” Janne, Finland

”Vi är vanliga tjejer.” Patricia, Sverige

”Vi är precis som alla andra, det är ingen skillnad.” Tiina, Finland

”Vi är inte några stackars offer. För vissa passar det och man kanske har valt det utan att 
det finns någon tragedi bakom.” Lina, Sverige

”Vi är helt normala, det skulle vara bra om alla förstod att det inte är något speciellt med 
oss. Inte alla springer runt i latexkläder och piska.” Mira, Finland

”De flesta går inte på gatan eller är drogmissbrukare.” Axel, Sverige

”Den ljusare sidan. Det är inte bara knarkare och sådana som inte värdesätter sig själva, 
men det är bara de som syns! Och det är inte bara pengar som styr, man kan till exempel 
älska att dansa.” Riita, Finland

”Vi är som alla andra, varken bättre eller sämre.” Vera, Sverige

”Vi är helt vanliga människor, inga freaks.” Mika, Finland

”Bara för att jag är utländsk så har jag ingen hallick eller är tvingad att jobba.” Liv, Sverige

“Vi är helt normala människor, inte skruvade på något sätt. Personligen har jag väldigt hög 
moral!” Kimmo, Finland

”Vi är vanliga människor. Folks fördomar om oss och hur vår verklighet ser ut på riktigt är 
som  två  skilda  världar.  Exempelvis  så  gjorde  man  en  undersökning  bland  eskorter  i 
Vancouver och det visade sig att 80% var universitetsutbildade!” Ulla, Sverige
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Rekommendationer inför framtiden

Traditionellt tenderar center som tillhandahåller service till sexarbetare att fokusera på att 
tillhandahålla hälsovård, std-prevention och kontakt med social arbetare utifrån ett ”harm 
reduction”  perspektiv.  Och självklart  är  alla  dessa  saker  viktiga  när  man arbetar  med 
sexarbetare, men ”harm reduction” kan vara så mycket mer än så. Det största problemet 
för de flesta sexarbetare är trots allt det fördomsfulla sätt de blir bemötta i samhället.

När  man  försöker  tillhandahålla  olika  typer  utav  tjänster  till  sexarbetare  som arbetar 
inomhus är det nödvändigt att skifta perspektivet lite grann. Det handlar inte bara om att 
arbeta  med  förebyggande  hälsovård  utan  också  om  att  vara  en  informationskälla. 
Självklart är hälso- och sjukvård fortfarande viktigt, tillgång till gynekolog hade en av de 
högsta  skattningarna.  Men  högt  på  skattningsskalan  låg  också  ”kontakt  med 
skattemyndigheten”, ”familjerätt” och ”hjälp att registrera företag”.

De sexarbetare som jag har talat med var mer än villiga att betala för tjänster som centret 
inte  kunde tillhandahålla,  men det  största problemet de upplevde i  kontakt med olika 
tjänsteutövare var att bli illa och respektlöst behandlade. En rekommenderad kontakt som 
har  fått  relevant  information  från  centret  kommer  med  större  sannolikhet  inte  vara 
fördomsfull gentemot sexarbetare. Det var också väldigt tydligt hur viktigt det var för de 
flesta  sexarbetare  jag  talade  med att  ha  möjligheten  att  vara  ärlig.  Jag  vet  av  egen 
erfarenhet hur utmattande det är att ständigt tvingas ljuga för att bli respektfullt bemött. 
Högst upp på önskelistan i både Finland och Sverige var en fördomsfri psykolog. När de 
uppskattade det objektiva behovet, för hela gruppen, uppskattade 62 av 70 behovet till en 
fyra eller femma. Mer än hälften av de jag intervjuade lämnade personliga kommentarer 
på den delen av undersökningen, de allra flesta var negativa.
Låt oss först titta på resultaten i intervjuns olika sektioner.

Health – the body

”Sjuksköterska” skattades kring en trea, men ”läkare” fick hög skattning både på A och B. 
En  anledningen  till  detta  kan  vara  att  sjuksköterskor,  i  det  här  sammanhanget,  är 
förknippade med STD-prevention, något som många i målgruppen anser att de klarar av 
själva.  Många  uttryckte  också  ett  behov  av  att  kunna  vara  i  helt  ärliga  under  en 
läkarundersökning vilket också kan bidra till det höga resultatet.

”Fysioterapi” fick också högre skattning än ”sjuksköterska” - många kvinnor som dansar 
har  problem med rygg och knän så det  är  inte  så  förvånande.  Det  är  troligen också 
anledningen till att ”massage” fick höga siffror, åtta timmar på höga klackar, sex kvällar i 
veckan, har sitt pris. Massage skulle kunna vara ett utmärkt verktyg för att göra outreach. 
Vissa  kvinnor  uttryckte  önskemål  om  tillgång  till  naprapat  och  kiropraktor  av  samma 
anledning. ”Akupunktur” å andra sidan var inte populärt alls.

”Rådgivning om diet” och ”rådgivning om träning” skattades relativt lågt. Jag tog med det 
i undersökningen eftersom jag vet att många har problem med sin kroppsuppfattning, och 
jag ville få en uppfattning om hur stort problemet var.
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Den sista punkten i den här delen av intervjun kanske tycks lite malplacerad, men alla jag 
pratade med förstod varför den var med i undersökningen. ”Rådgivning om plastikkirurgi 
fick en lägre siffra på A, men B-skattningen var hög. Många dansare har kollegor som har 
opererat sig för mycket och lite sund, respektfull rådgivning skulle kunna bromsa vad jag 
brukar kalla ”operationsanorexi” - ”Bara en operation till så blir jag fin och lycklig”. Många 
börjar också arbeta alldeles för snart efter en operation, och även där behövs realistisk 
rådgivning.

Health – the brain

Den här delen fick  den, överlag,  högsta skattningen.  Det  är också den som fick flest 
personliga kommentarer. Terapi i alla dess former är väldigt komplicerat för sexarbetare. 
Stereotypen är så stark i samhället och många sexarbetare uttrycker att det är omöjligt att 
”ta sig förbi” sexarbetet i en terapisituation, det slutar alltid med att fokus hamnar på 
deras arbete. Det uppskattade behovet av psykiatriker var mycket lägre än behovet av 
psykolog. Som en kvinna uttryckte sig ”Vi behöver inte mer piller, vi behöver någon att 
prata med.” Det var också ett klart konsensus bland de intervjuade om att relationer är 
komplicerat  för  sexarbetare.  En  psykolog  eller  terapeut  skulle  kunna  tillhandahålla  de 
flesta tjänsterna listade i den här delen.

Health – the pussy/dick

”Gynekolog” skattades, inte överraskande, väldigt högt men A-siffran för STD-prevention 
var relativt låg. Många uttryckte att de inte har något problem med att skydda sig mot 
sexuellt överförbara sjukdomar men att de, nästan desperat, behövde en gynekolog som 
de kunde vara öppna mot för att kunna känna ett förtroende. Däremot ansågs behovet av 
STD-prevention vara stort för gruppen i allmänhet. Det fanns också ett uttalat önskemål 
om  hepatit  vaccinationer,  även  bland  stripporna  som tenderar  att  resa  mycket.  Även 
önskemål om att kunna göra cellprovstagning via centret var vanligt. Många uppgav att de 
undviker sjukvården i största allmänhet eftersom de blir för komplicerat när man alltid 
känner att man måste ljuga.

Health – the bad stuff

Det är tydligt, och inte speciellt förvånande, att den vanligaste drogproblematiken bland 
sexarbetare i Tammerfors handlar om alkohol. Kvinnorna som arbetar på strippklubbarna 
får  större  delen  av  sina inkomster  från  att  dricka champagne.  Det  är  komplicerat  att 
hantera  ett  alkoholberoende under  dessa omständigheter  eftersom de trots  allt  måste 
tjäna pengar. Ett annorlunda förhållningssätt till hur man hanterar alkohol på arbetet skulle 
kunna reducera skadeverkningarna och minska riskerna för ett eventuellt beroende.

Reality – the authorities

Högsta skattningen här fick ”kontakt med skattemyndigheten”. Många i målgruppen har, 
eller vill starta, ett eget företag så det här är viktigt för dem. Men överlag finns ett behov 
av vettiga kontakter på olika myndigheter.

67



Reality – the law

”Generell ekonomisk rådgivning” har hög skattning från båda perspektiven. Anledningarna 
som uppgavs var allt i från att kunna jobba lagligt till hjälp med hyreskontrakt. De flesta 
personliga kommentarer handlade dock om vårdnadstvister och de problem som uppstår 
för sexarbetare som har barn, vid en eventuell skilsmässa.

Reality – the economy

Här framkom tre tydliga önskemål.
1. Vi behöver hjälp att göra en budget eftersom våra pengar tycks ”försvinna”.
2. Vi behöver rådgivning om försäkringar
3. Vi vill vara egenföretagare.

Reality – the future

Genomgående höga siffror. Många har försökt söka sig vidare och lämna sexindustrin men 
tycker att det är svårt. Det uttrycktes behov av både studie- och yrkesrådgivning. Men 
framför allt ansåg man att många sexarbetare är i behov av hjälp, råd och stöd när de 
väljer att lämna branschen, även om det egna behovet inte skattades lika högt.

Sammanfattning – mina rekommendationer inför framtiden

Som jag ser det så borde en stor del av det framtida arbetet handla om att kontakta, och 
utbilda, användbara tjänsteutövare. Många gånger kommer flera olika människor från olika 
instanser vara involverade för att lösa ett specifikt problem.
Centret måste bli en center för användbar information och det kommer bli en utmaning för 
de som arbetar där. Jag kan se än mer telefonsamtal i deras framtid.
Men vi kan börja med vad jag tycker borde, och som skulle kunna, tillhandahållas av 
centret utöver vad som redan existerar.

Det vore bra att ha en läkare där, åtminstone en dag i månaden. Både för att det finns ett 
behov, och för trovärdigheten, ”Vi tar dig på allvar, du är viktig”. Det ultimata vore om det 
är en person som har baskunskap gällande plastikkirurgi. Det skulle också ge en ”ursäkt” 
att kontakta centret även för de som är mer tveksamma till att inleda en kontakt. 
Om hepatitvaccinationer kan inkluderas i, den redan anlitade, sjuksköterskans 
arbetsuppgifter så vore det väldigt bra. Jag har förstått att det ska vara möjligt i Finland. 
Sjuksköterskan ska också kunna informera om svampinfektioner och bakteriell obalans 
eftersom det är ett vanligt problem bland strippor.

Ett genomtänkt exit-program bör upprättas. Många gånger kommer kontakter från andra 
myndigheter och organisationer behöva vara inblandade för att skapa en situation som gör 
det möjligt för sexarbetare att lämna industrin, och det är viktigt att sexarbetaren själv 
känner att den kontrollerar situationen så att processen inte upplevs som förnedrande. Det 
kan vara värt att undersöka olika modeller för exit-program som redan existerar i andra 
länder. Dock bör de undvikas som har som sin utgångspunkt i en syn på sexarbetaren som 
ett offer. Hur man väljer att definiera sin situation som sexarbetare måste få vara en 
subjektiv upplevelse, även om man inte mår bra av sexarbete.
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De som arbetar på centret bör informera sig själva om grunderna i att starta eget företag 
och hur man gör en enkel budget, de bör även sätta sig in i olika alternativ gällande 
försäkringar.
Och finns det pengar att spendera, använd dom på en psykolog.

Det  bör  finnas  rekommenderade tjänsteutövare  inom områdena gynekologi,  psykologi, 
juridik  (särskilt  familjerätt  och  migrationsfrågor),  studie-  och  yrkesrådgivare, 
arbetsförmedling,  skattemyndigheter  och  egentligen  vad som helst  ni  kan  komma på. 
Dessa kontakter ska vara medvetna om att de är rekommenderade och, åtminstone, ha en 
grundförståelse om sexarbete på ett respektfullt och icke fördomsfullt sätt. I en perfekt 
värld så ska de har träffat en sexarbetare innan samarbete inleds, så mitt förslag är att ny 
kontaktar en sexarbetare i Tammerfors som är villig att hjälpa er med detta.

Att erbjuda massage och/eller fysioterapi kan användas som verktyg för outreach. Försök 
också  få  kontakt  med en  arbetare  på  varje  strippklubb som kan fungera  som ”peer-
educator”, både för att informera om centret och för att, i samarbete med centret, lära ut 
”best work practices” och olika sätt att hantera alkohol.

Den  redan  existerande  websidan  borde  kunna  göras  mer  komplex  och  interaktiv. 
Internetsida med information fick högre skattning än ”drop in”. Där kan information finnas 
om såväl centret som om rekommenderade tjänsteutövare. Många sexarbetare uttryckte 
en önskan om ett lösenords skyddat forum där sexarbetare kan kommunicera ostört, detta 
kan också användas för outreach, för att få tillgång till ett lösenord måste man komma 
förbi centret. Det av mina förslag till centret som fick högst siffror var ”Communication-
board”. Många tyckte att det också skulle kunna vara en del av internetsidan. Helt enkelt 
ett ställe där sexarbetare kan varna varandra, tipsa varandra, söka barnvakt eller erbjuda 
keramik lektioner :-).

En sista tanke, många sexarbetare har barn. Det finns ett stort behov både för stöd till 
mammorna och till barnen. Något att fundera vidare på.
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Tack!

Man brukar kanske inte vanligtvis tacka i slutet på en rapport, 
men så är det här ingen vanlig rapport.
Först och främst är jag stort tack skyldig Kamilla Juurakko och 
Nina Peltola för ovärderlig hjälp med materialet, den här 
rapporten är lika mycket er som min.

Min far Lars Jakobsson har stått ut med mitt eviga tjat i månader 
och förtjänar självklart all min kärlek och uppskattning.
Mira och Reeta, ni gör branschen seriösare. Tack!
Sofie, Elle, Isabella, Taru, Johannes, Frida, Isabell och Lillian för 
att ni finns och för att ni alltid, alltid har tid för mig och mina 
idéer.

Och sist men absolut inte minst, snarare mest!
Tack till alla mina kollegor på Heartbeat i Stockholm och på 
Pussycat i Tammerfors för att ni så villigt lät mig ställa massor 
med frågor, det är fantastiskt att ha träffat er allihop, 
I'm blessed!

Pye Jakobson

70



“My advice to you 
is to talk to sexworkers,

listen to what they have to say
and most of all  
believe them!”

Pye Jakobson
House of Commons

London, 2008
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