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INLEDNING
Den här samtalsmetoden är skriven för att kunna genomföras av
personal på en hiv/sti-mottagning. Metoden i den här skriften utgår
ifrån att identifiera personer med erfarenhet av att sälja sex genom
rutinscreening och erbjuda ett inledande hälsosamtal utifrån tre teman; personlig säkerhet/gränsdragningar, säkrare sex och sluta sälja
sex. Målgruppen för vårt projekt är vuxna män och transpersoner
som säljer sex men går självklart att använda för alla kön.
Personal inom hiv/sti-vården kan ibland möta personer som de tror
har haft sex mot ersättning. I arbetet med att erbjuda kvalitativa
säkrare sex-samtal och hälsosamtal är den erfarenheten som patienten eventuellt har viktig att adressera. Att bara fråga patienten vid
misstanke upplevas som utpekande och stigmatiserande. Vi kommer
därför att presentera två metoder för screening för personer som säljer sex på sidan 13 med utgångspunkt att ställa frågan till alla patienter på ett neutralt sätt.
Ibland beskrivs gruppen som har sex mot ersättning som svår att nå
och till viss del stämmer det. Men gruppen, likt transpersoner och
män som har sex med män i allmänhet, går och testar sig. Inget indikerar att gruppen skulle testa sig i lägre grad än andra män som har
sex med män men av olika anledningar väljer gruppen att inte ”komma ut” med sina erfarenheter. En rad studier pekar på att personer
som säljer sexuella tjänster upplever ett socialt stigma i mötet med
myndigheter. Detta gör att de kan komma med en misstänksamhet
vilket behöver hanteras av dig som jobbar inom vården.
God hälsa och tillgång till kvalitativ vård är grundläggande rättigheter men det finns så klart hinder för detta när vi granskar vår
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samtid lite närmre. Samhällets osynliggörande av personer som
säljer sex ger negativa konsekvenser för dessa personers hälsa
och sexuella hälsa. Situationen förvärras av en ensidig bild om vem
personen som säljer sex är och vilka behov de har. Personer som
säljer sex är en heterogen grupp och upplevelsen av att sälja sex
är mångfacetterad vilket ställer krav på lyhördhet och brukarfokus.
Förutom att möta patienterna där de är och respektera de behov som
de själva uttrycker grundar sig metoden i ett harm reduction-tänk
och empowerment enligt riktlinjer presenterade av who med flera
i Implementing Comprehensive hiv/sti Programmes With Sex Workers.
Det här projektet är en del av hiv/sti-satsningen i Stockholms läns
landsting vilket gör att vi har ett fokus på bemötande inom ramen för
hiv/sti-vården. Det ger konsekvensen att temat som handlar om säkrare sex har fått lite större utrymme än de andra, utan att på något
sätt rangordna hälsobehoven. En del av informationen kan upplevas
som väl grundläggande för personalen på en hiv/sti-mottagning men
vi har valt att vara grundläggande eftersom det här dokumentet ska
underlätta kommunikationen till målgruppen.
Fokus för ditt arbete är att öka hälsan hos dessa personer och att skapa en plattform för ett förtroende för vården och samhället.
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SCREENING – ATT IDENTIFIERA PERSONER
SOM SÄLJER SEX
Varför är det viktigt?
Många som säljer sex skulle aldrig komma på tanken att berätta om
det för en person på en hiv/sti-mottagning eller ungdomsmottagning. Vissa som säljer sex vill få frågan och vill prata om det, medan
andra vill det inte, eller är inte redo att göra det just nu. Genom att
screena/fråga får man i alla fall upp frågan på bordet och ställer man
frågan neutralt och utforskande snarare än dömande och luskande så
kanske det kan generera ett samtal eller öppna för framtida samtal.
Ha alltid i bakhuvudet att personer kan känna stor misstänksamhet
mot hur ni kommer att bemöta personen och att det därför är av
största vikt att ni inte reagerar negativt eller förvånat. Att identifiera
personer som säljer sex är också oerhört viktigt för att kunna lyfta
samtalet från ett mer allmänt samtal om säkrare sex till en riktad intervention utifrån personens erfarenheter och behov. Många som säljer sex har specifika frågor om säkrare sex som de gärna vill ha svar
på från någon som inte moraliserar eller har en dold agenda. I samtal
med Venhälsan har det framkommit att flera upplever att personer
som säljer sex berättar om sin erfarenhet medan andra upplever att
de saknade verktyg för att lyfta frågan.
Här presenteras två olika metoder för att screena, dels med hjälp av
en samtalsmall, dels med hjälp av ett standardformulär.
Screeningmetod 1: Samtalsmall
På många mottagningar har man samtalsmallar eller ett frågebatteri
som man ställer till personerna som kommer till mottagningen för
att kunna göra en bedömning om vilken provtagning som ska göras.
En av de vanligaste frågor är frågor gällande sexuell praktik och då
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utgår man ofta ifrån om personen har haft oralsex, vaginalsex och/
eller analsex snarare än om personen tagit betalt för sexuella tjänster.
Viktigt om man jobbar med samtalsmall är att man i förväg berättar
att frågorna är standardfrågor som alla får och att det är fritt att inte
svara om man inte känner sig bekväm med det. Om personer reagerar och tar illa vid sig, förklara bara lugnt att alla får frågan utifrån att
det inte går att se på någon om de har sex mot ersättning eller inte.
I samband med varje fråga kan det vara en bra idé att motivera varför
frågan ställs. Frågar du om hur många sexpartners personen haft
måste du vara beredd på att motivera frågan, på samma sätt måste du
vara beredd på att berätta varför du frågar om personen sålt sex.
Frågeställningen
Frågan gällande om personen sålt sex kan självfallet ställas på olika
sätt. Exakt hur är en fråga för mottagningen men tänk på att frågan
bör vara fokuserad på praktik snarare än identitet, den bör också vara
neutral och inkluderande. Ett exempel på en dålig frågeställning är:
”Är du en prostituerad som säljer din kropp för pengar?”.
”Har du haft sex mot någon form av ersättning?” eller ”Har du sålt
sex?” är bättre formuleringar och får du uppfattning om att personen inte riktigt förstod går det att utveckla vidare att det kan handla
om pengar, boende och andra saker eller att posera sexuellt framför
webcam och liknande saker. Svarar personen ja så följ upp frågan
med öppna frågor som ”Är det något du känner att du vill prata om?”
eller ”Hur upplevde du det?”. Du kan då informera om det här hälsosamtalet och erbjuda det antingen där och då i mån av tid för er båda
eller erbjuda ett samtal inom kort.
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Screeningmetod 2: Standardformulär
Många hiv/sti-mottagningar har ett formulär som patienten fyller
i när den gör ett besök. Vanliga frågor är kön, vilka man ligger med,
antal partners, om man har haft en könssjukdom senaste 12 månaderna och liknande frågor. Formuläret är gjort för att få statistik och
för att läkaren / kuratorn / sjuksköterskan ska ha ett underlag inför
samtalet. Formuläret kan också fungera som samtalsöppnare för
vidare samtal kring hälsa.
Stockholms skolors ungdomsmottagning har sedan flera år tillbaka
ställt frågan ”Har du sålt eller köpt sex?” som en fråga i sitt formulär
och deras erfarenhet är att fler än tidigare har fyllt i det och att det
har gett ett bättre och mer riktat bemötande. Genom att synliggöra
frågan i formuläret på ett odramatiskt sätt känner patienten att de
kan berätta om sina erfarenheter. Nämns det inte är det deras uppfattning att det inte kommer upp i samtalet.
Frågeställningen
Det finns många olika sätt att ställa frågorna, men grunden är så
klart att fokusera på praktik snarare än identitet, att formulera sig
neutralt och inkluderande. Det gäller att ha en bred och pedagogisk
fråga för att fånga många olika erfarenheter, det kan handla om posera sexuellt på bild, sex mot pengar, presenter, kläder, boende eller
droger. Även om rfsl stockholms verksamhet inom ramen för röda
paraplyet inte riktar sig till personer utsatta för trafficking kan det
vara så att ni möter personer med dessa erfarenheter.
”Säljer du sex eller sexuella tjänster? Eller har du sex i utbyte mot
till exempel boende, kläder eller annat?” skulle kunna vara en bred
formulering som är pedagogisk. Begreppet ”sälja” kan potentiellt
exkludera svar, samtidigt som det är ett lättbegripligt ord som många
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förstår. ”Har du haft sex mot ersättning?” skulle kunna vara bredare
samtidigt som att ”ersättning” är ett svårare ord.
Inkludering av köpare?
En annan fråga är om ni ska screena för säljare enbart eller också
inkludera köpare. Det här hälsosamtalet vi tagit fram inkluderar inte
köpare men det finns absolut hälsovinster med att adressera köpare
av sex också. Chansen att de fyller i ett sådant formulär är liten eftersom köpare av sexuella tjänster i Sverige begår ett lagbrott.
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FÖRSLAG PÅ MALL FÖR SCREENING INOM
RAMEN FÖR HIV/STI-TESTING
Det här är ett standardformulär som alla som kommer hit får fylla i.
Frågorna vi ställer är valfria att svara på men bakgrunden är att vi ska
kunna komma veta om det är någon specifik anledning du kommer
hit och för att veta dina önskemål. Utöver dina önskemål kan vi komma att rekommendera fler tester.
1. Jag är:
£

Kvinna

£ Man

£

……………

2. Jag är transperson/har transbakgrund.
£

Ja

£

Nej

£

Vet inte

£

Vill ej svara

3. Använd detta pronomen i min journal:
£

Han

£

Hen

£

Hon

£

……………

4. Jag har sex med detta eller dessa kön:
£

Kvinnor £ Män £

Icke-binära

£

……………

5. Kryssa i vad för typ av sex du haft:
£

Oralsex £ Analsex £ Vaginalsex £ Smeksex/runksex

£

……………

£

……………

£

……………
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6. Jag är här för att någon jag har haft sex med har fått hiv
eller en könssjukdom (blivit partnerspårad).
£

Ja

£

Nej

7. Jag testade mig för hiv senast:
£

Mindre än ett år sedan

£

Mer än tre år sedan

£

Ett till tre år sedan

Aldrig testat mig

£

8. Jag har symptom på en infektion, t.ex. sveda, flytningar
eller vårtor.
£

Ja

£

Nej

£

Vet inte

9. Jag vill bli testad/kollad för:
£

Gonorré

£

Syfilis

Hiv

£
£

LGV

£
£

Hepatit Klamydia
……………

10. Jag är vaccinerad mot:
£

Hepatit A

£

Jag är intresserad av hepatitvaccin.

£

Hepatit B
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11. Jag är allergisk mot antibiotika.
£

Ja

£

Nej

£

Vet inte

12. Jag har nyligen ätit antibiotika eller något annat läkemedel
jag fått på recept.
£

Ja

£

Nej

13. Jag har använt droger i samband med sex, fest eller
annat tillfälle.
£

Ja

£

Nej

£

Vill inte svara

14. Jag har sålt sex eller sexuella tjänster för pengar, presenter
eller annan ersättning.
£

Ja

£

Nej

£

Vill inte svara

15. Jag skulle vilja prata med en kurator om min sexuella hälsa,
droger eller om att sälja sex.
£

Ja

£

Nej

£

Kanske
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Några kommentarer till några av punkter i formuläret
1–4
Punkter 1–4 är biografiska frågor som syftar till att ge en vägledning
gällande korrekt medicinskt bemötande såväl som ett respektfull
bemötande gällande personens identitet. Ett transkompetent bemötande innebär att inte dra förhastade slutsatser om en persons kropp
och hur man kallar olika kroppsdelar. Känner du dig osäker så fråga
respektfullt och respektera patientens vilja, namn på kroppsdelar och
valt pronomen.
9
Här uttrycker patienten ett önskemål om vilka tester som ska tas.
Utifrån ert samtal kan du även rekommendera ytterligare tester,
glöm inte att motivera dina idéer men respektera patientens önskan.
Neka aldrig någon ett test utan ge beröm för att de kom hit och gör
alla test de vill ta. Sex är inte en klinisk akt vilket gör att det ibland
kan vara bra att testa i lokaler även om personen inte haft penetrativ
sex där.
15
Alldeles för få tar chansen att få ett samtal i samband med testning
enligt msm-enkäterna. Fyller personen i den här rutan så ta
chansen att ha ett bra samtal.
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ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN PRATAR OM
HÄLSA OCH SEXUELL HÄLSA MED PERSONER
SOM SÄLJER SEX
Många som säljer sex har aldrig pratat med någon om det och det
finns många föreställningar om hur reaktionerna kommer att bli från
vårdpersonal om det kommer fram att man har sålt sex. Eller så har
personen erfarenheter av att prata om det med vården, dessa erfarenheter kan så klart vara båda bra och dåliga. Din uppgift som kontakt
inom vården ska vara empatisk, lyssnande och konstruktiv. Dina ingångar till frågeställningarna på ett politiskt eller privat plan får aldrig
skina genom, även om du tycker dig veta vad som är bäst för den här
personen måste du lyssna på erfarenheterna och personens önskningar kring sin hälsa och utgå från det. Det kan låta självklart men det är
inte så enligt bland annat studien En annan horisont från 2014.
Screening med formulär
Beroende på hur ni screenar för personer som säljer sex kommer så
klart arbetet se lite olika ut. Börja dock med att presentera dig själv
och vad du gör på mottagningen där du jobbar. Om ni jobbar med ett
formulär så gå genom formuläret från början till slut. När du kommer
till punkten där en person fyllt i att den har sålt sex så fråga om det
är något som den vill prata om.
Screening med standardsamtalsmall
Jobbar du med en satt samtalsmall så kan det vara bra att du förklarar
att alla frågor är standardfrågor som alla får och inget som är menat
att peka ut. Förklara också att det går bra att avbryta och få förklaring
på varför frågan ställs, det går också bra att välja att inte svara på en
fråga. Om personen svarar att den har sålt sex kan det vara bra med
en följdfråga i stil med Är det något du känner att du vill prata om?.
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Svarar personen ja så fråga vidare om vad personen känner att den
vill prata om.
Sidan 17 har vi lagt med en modell för hur ett standardformulär kan
vara utformat för att identifiera personer som säljer sex i en kontext
av en hiv/sti-mottagning.
Gemensamma ord
Eftersom ni nu ska prata om något som rör sex och hälsa kan det vara
bra att redan från början diskutera vilka ord ni är bekväma med att
använda gällande sexuella praktiker, kroppsdelar och sexsäljandet.
Titta gärna på ordlistan som finns på sidan 31.
Både du och den du samtalar med ska vara bekväma med detta,
enklast är att helt enkelt fråga personen vilka ord som den är bekväm
med att använda.
Journalföring
När du pratar med en person som säljer sex kan det vara bra att
berätta om journalföringen, vad det är till för och komma överens
med personen om vad som ska skrivas in där gällande sexsäljandet.
Personen som säljer kan ha synpunkter som ska respekteras.
Om empati
Det är en stor skillnad på att tycka synd om någon och att visa empati
för en persons situation. En empatisk och mänsklig vårdkontakt är
grunden för ett bra bemötande och viktigt för att bygga en plattform
för fortsatt kontakt medan att tycka synd om stärker offerstatusen
och är inte konstruktiv. Självklart kan det vara svårt att balansera
mellan dessa två och du får själv fundera över vad du uttrycker och
hur det kan uppfattas av målgruppen i en samtalssituation.

25

screening

Anta så lite som möjligt
Att anta så lite som möjligt och fråga när något är oklart är viktiga
element för att få en god kommunikation. De flesta första tipsen är
allmänna medan vissa är mer inom ramen för temat om Säkrare sex.
Om personen uttrycker att den mår dåligt av att sälja sex så kan ett
självklart alternativ för att öka hälsan vara att sluta sälja sex, även om
personen inte uttrycker det specifikt.
Anta inte att personen vill sluta sälja sex
Utgå inte automatiskt från att den du samtalar med vill sluta sälja
sex, risken finns det att det blir en motreaktion snarare än förtroende. Att sälja sex är för många en lösning på ett exempelvis
ekonomiskt eller socialt problem. Det kan vara en praktisk lösning
för att förena en ekonomisk lösning med upplevd frihet gällande
arbetstider, känslan av att kunna vara sig själv, slippa anpassa sig
efter normer med mera. Börja med öppna frågor såsom ”Hur upplever du det?” eller ”Är det något du vill prata om?” och ta samtalet
därifrån.
Språkbruk
Uttrycker personen dåliga erfarenheter och djupare problematik
kopplat till sitt sexsäljande är det självklart ok att föreslå sluta sälja
sex som en tänkbar väg och tänka konstruktivt kring det.
Anta inte att personen mår dåligt av att sälja sex
Vissa mår dåligt av att sälja sex, andra gör det inte. Det finns många
förutfattade meningar kring detta men vår utgångspunkt är att erfarenheterna av att sälja sex är mångfacetterat, både från person till person
men också över tid för samma person. Det du som behandlare kan göra
är att lyssna på personen du pratar med, utgå ifrån att erfarenheterna
och känslorna personen uttrycker är sanna och ta avstamp i det. Lägger
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du till och tolkar utan medgivande riskerar du att dina råd och tips inte
blir utifrån sexsäljarens perspektiv och därmed inte realistiska.
Anta inte att personen inte har privat sex också
Att balansera det privata sexet är en utmaning för många som säljer
sex. Det är inte ovanligt att det privata sexet och attityder till säkrare sex kan skilja sig åt beroende på om det förekommit betalning
eller inte. Det är också viktigt att komma ihåg att säljaren privata
sex kanske inte alls involverar det kön som man säljer sex till, det är
inte ovanligt att homosexuella kvinnor som säljer sex till män antas
vara bisexuella eftersom de kryssar i män och kvinnor som partners
i samband med testning.
Anta inte vilken form av sex som personen säljer
Alla säljer inte penetrerande/mottagande anala eller vaginala sexuella tjänster. Vissa säljer enbart avsugningar, bdsm-aktiviteter,
webcamsex eller annat.
Anta inte vilken position personen tar vid sex
Det enklaste sättet är att helt enkelt fråga om personen brukar vara
den som sätter på, blir påsatt eller både och. Det kan påverka samtalet en del då det för en person som oftast blir påsatt och har sex med
olika personer kan vara en bra idé att ha kondomer av olika storlekar
med sig, medan det för en person som är den som sätter på kan vara
viktigt att testa sig fram till en kondomsort som passar. Såvida den inte
använder en strap-on, då funkar i stort sett vilken kondom som helst.
Anta inte att alla killar har en penis och att
alla tjejer har en vagina
Att vara transperson eller ha transbakgrund kan innebära att kroppen inte alltid stämmer överens med det kön man själv anser sig ha.
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Om personen angett att den är transperson eller har transbakgrund
så är det en fingervisning om att du får vara extra noga med att inte
ha förutfattade meningar gällande kön, kropp och pronomen. Vad
en läkare skulle kalla ändtarmsöppning kanske en patient kallar för
vagina. Känner du dig osäker på hur du till exempel ska benämna
personens könsorgan så fråga artigt och respektera svaret du får.
Anta inte att personen är hivnegativ
Det är otroligt viktigt att inte anta att personer som kommer till oss
för att få råd om kondomanvändning vill använda kondom för att
skydda sig själv från hiv. Det kan lika gärna handla om att personen
i fråga lever med hiv och vill bli bättre på korrekt användning av
kondom för att slippa oroa sig för att överföra hiv till sina sexpartners. Prata därför alltid allmänt om kondomen som en barriär och
ett effektivt skydd för överföring av hiv och könssjukdomar. Undvik
ensidiga formuleringar som ”Kondomen skyddar dig mot hiv.”. Lyft
gärna aspekten av att kondomer skyddar personen man har sex med,
och att kondom givetvis skyddar mot könssjukdomar, oavsett vilken
hivstatus personen har.
Våra förutfattade meningar om personer, situationer eller företeelser
skapar grogrund för svar som inte stämmer överens med verkligheten, som du lyssnar och frågar får du svar får du också svar. Tänk
på att inte använda ett värderande eller stigmatiserande språk. Vad
signalerar du om du frågar ”Säljer du din kropp?” eller ”Är du utsatt
för prostitution?” Vår ingång är att det ligger en värdering i dessa
formuleringar som skapar barriärer mot ett gott samtal.
På sidan 31 finns vår ordlista med både ord som används inom ramen
för hiv/sti-mottagningarna men också ord som beskriver specifika
ord kopplade till att sälja sex.
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Att leta efter dolda meningar genom att själv tolka det som sägs kan
vara en strategi för att nå djupare i samtalet. Även att öppna upp för
slutsatser utifrån din tidigare erfarenhet kan ge dig en ökad kunskap
och förståelse. Detta bör göras med stor försiktighet, då det är en
balansgång eftersom det kan hända att dessa strategier underminerar
patientens röst och tolkningsföreträde till sin situation. Att förutsätta
att patienten är ”i förnekelse för att de inte förstår att de lider av sin
situation” skapar barriärer i bemötandet.
Tyngre problematik
Med tyngre problematik menar vi till exempel sex som självskadebeteende, självmordstankar, ångest, övergrepp, alkohol- eller drogmissbruk och liknande frågor. Det är frågor som vanligtvis inte faller
inom ramen för de uppdrag som hiv/sti-mottagningarna har och därför finns sällan kompetens för dessa frågor. Det är också frågor som
är komplicerade att nära sig och kräver ofta specialistkompetens.
I det här metodmaterialet kommer vi inte att försöka oss på att närma
oss dessa problem, inte för att de inte är relevanta för personer som
säljer sex utan för att vi tänker att det just kräver specialinsatser för
att arbeta med det.
Ert uppdrag om dessa problemställningar dyker upp är i första hand att
lyssna empatiskt och vara ett bollplank. Vi tänker att ert uppdrag också
är att hänvisa vidare till specialistkompetens, att personen ni möter får
med sig ett papper med kontaktperson och kontaktuppgifter.
Tumregler
• Personen du pratar med har alltid tolkningsföreträde till
sina känslor, erfarenheter och lösningar.
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• Ha inte förutfattade meningar om personen, dens kropp,
behov eller tankar.
• Inled alltid på en positiv ton, hitta något positivt med
det den har berättat eller beröm personen för att den
kommit och vill prata om sin situation.
• Identifiera och stärk patientens positiva egenskaper och
strategier och använd dessa för att skapa plattform för nya.
• Uttrycker personen att den mår dåligt av sitt beteende,
bekräfta känslorna och sök realistiska lösningar utifrån
personens egna funderingar. Blanda inte ihop empati
med sympati eller ”tycka-synd-om”.
• Moralisera inte över bristande kondomanvändning, även
om personen du pratar med känner att det är fel. Det
stärker känslan av skuld och skam.
• Använd dig av öppna frågor när det är lämpligt i kombination med ett neutralt språk.
• Har du inte kompetens gällande tyngre problematiker,
lyssna empatiskt och hänvisa personen.
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RESURS: ORDLISTA
rfsl stockholm har valt att inte använda en del ord i vårt arbete
eftersom de ger negativa associationer eller är rent av stigmatiserande. I den här ordlistan har vi i bokstavsordning samlat ord som vi
antingen inte bör använda eller som vi vill kommentera. Vi ger tips
på alternativ till de vi upplever som olämpliga och ger en förklaring
varför. Den här ordlistan kan ses som riktlinjer och ett sätt att själv
reflektera över orden vi ibland tar för givet. Om personen du pratar med använder något ord som vi i den här ordlistan klassar som
olämpligt ska du självklart inte rätta personen eftersom alla har rätt
till sin upplevelse och till sitt språk. Du kan självklart fråga hur personen tänker kring ett visst ord om det kan sättas i en större kontext
och vara rimligt utifrån vad du vill uppnå med samtalet.
Det finns både ord som används inom ramen för hivpreventivt arbete
och ord som används inom ramen för säljande av sex.
Drabbad av hiv och liknande
Ersätt med:

”Har hiv” eller ”är hivpositiv” om det handlar om en
individnivå. På ett strukturellt plan kan man prata om
att epidemin slog hårt mot till exempel en grupp eller
ett land/region.
Anledning:		 Ordet ”drabbat” ger associationer till offer och offermentalitet vilket inte är stärkande vare sig på en individnivå eller på en strukturell nivå.
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Frisk, som motsats till hivpositiv
Ersätt med:		 Hivnegativ
Anledning:		 Hivpositiva lever visserligen med en kronisk infektion
men kan också vara friska och sjuka.
Infekterad
Ersätt med:		 Hivpositiv eller person som lever med hiv.
Anledning:		 Det är lätt att associera eller ”infekterad” till smitthärd,
någon som sprider sin smitta omkring sig. Det är viktigt
att i språkbruket inte stigmatisera hivpositiva personer.
Kund, klient, köpare av sex
Spegla orden som personen du pratar med använder.
Normal
Ersätt med:		 Vanlig
Anledning: 		 rfsl stockholm ska förmedla budskapet att sexualitet är någonting bra och individuellt. Vi pratar inte om
att vissa sexuella praktiker är normalare än andra.
Prostituerad, prostitution, utsatt för prostitution,
prostituerad, hora
Ersätt med: Sexarbetare, person som säljer sex/har sex mot
					ersättning.
Anledning: 		 Den svenska sexarbetarrörelsen, fn, unaids, nswp
säger alla sexarbetare vilket är ett starkt argument för att
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använda begreppet sexarbetare. Vill du fokusera på praktik går det bra att säga ”person som säljer sexuell tjänst”
eller ”har sex mot ersättning” och liknande. Begreppet
prostituerad uppfattas av många som stigmatiserande
och laddat av negativa associationer. Att lägga till ”utsatt
för” förutsätter att alla som säljer sex inte gjort några val.
”Utsatt för trafficking” är däremot en användbar term om
det faktiskt är människohandel det handlar om. Identifierar personen sig som prostituerad ska du självklart spegla
detta eftersom alla har rätt att identifiera sig som de vill.
Smittad
Ersätt med:		 Hivpositiv eller person som lever med hiv.
Anledning:		 Det är lätt att associera ”smittad” eller ”infekterad”
till smitthärd, någon som sprider sin smitta omkring
sig. Det är viktigt att i språkbruket inte stigmatisera
hivpositiva personer.
Smittar, som i att hiv eller könssjukdomar smittar
Ersätt med: Att hiv eller könssjukdomar överförs
Anledning: 		 Överför är mer neutralt och mindre stigmatiserande.
Sälja sig, sälja sin kropp
Ersätt med: Sälja sex, sex mot ersättning,
Anledning:		 Att sälja sig själv eller sin kropp för tankarna till organförsäljning, att kroppen inte är något som är ens egen
att bestämma över. Självbestämmandet över sin kropp
är grunden för oss som människor.
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Värderande ord rörande kondomstorlek
Ersätt med:		 Mindre kondom, medelstor kondom, större kondom.
Anledning:		 Små kondomer omskrivs ofta som ”kramandes” medan större kondomer ofta heter saker som ”King Size”.
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RESURS: VAD ÄR PREP?
PrEP är en preventionsmetod som innebär att man dagligen tar ett
läkemedel för att minska risken att hiv-viruset får fäste i kroppen.
Truvada (substanserna emtricitabin/tenofovir) är det läkemedel som
är godkänt för att användas som PrEP. I Sverige ligger PrEP på högkostnadsskydd vilket innebär att för användaren blir priset på samtliga receptbelagda mediciner 2 200 kr/år.
Vilken läkare som helst kan skriva ut Truvada (eller motsvarande
billigare generika) som PrEP. I Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag om PrEP skriver man att sexarbetare är en grupp som kan ha
en förhöjd risk för hivöverföring och därför ska erbjudas PrEP. Om
det är tillgängligt brett är i dagsläget oklart (januari 2018) men titta
på rodaparaplyet.org för den senaste informationen.
Truvadas effektivitet som PrEP
Om man tar PrEP enligt rekommendation (en tablett om dagen) ger
det ett mycket högt skydd mot hiv. Effektiviteten är direkt kopplat
till om man tar sina tabletter som man ska. Det finns ett fåtal fall av
hivöverföring trots att personerna har tagits sina mediciner. Värt att
nämna att PrEP ger ett högre skydd än kondom då kondomen kan gå
sönder eller inte användas korrekt.
Truvadas biverkningar
Det finns dokumenterade kortsiktiga och långsiktiga biverkningar
vid användandet av Truvada. Eftersom det finns risk för biverkningar
är det viktigt att väga för- och nackdelar med användandet. Det är
också viktigt att göra relevanta uppföljningar, främst handlar det om
lever- och njurvärden. Riktlinjer för uppföljningar gavs ut av Referensgruppen för antiviral terapi (rav) 2017.

vad är prep?

38

Grundfakta som fungerar tillsammans eller separat:
•
•
•
•

Tar du PrEP minskar du kraftigt risken att få hiv.
Skyddet är högt men inte 100 %.
Ju fler piller du glömmer att ta, desto sämre skydd.
PrEP skyddar inte mot könssjukdomar som klamydia,
gonorré, syfilis eller hepatiter.

För den som säljer sex
För den som säljer sex kan PrEP, om man får det utskrivet, var ett extra lager av skydd mot hivöverföring. Fördelen med kondomen är att
den både skyddar mot könssjukdomar och förhindrar överföring av
hiv, men i en kontext av att det inte är ovanligt att en köpare är villig
att betala mer för sex utan kondom kan PrEP i det läget komma till
stor nytta. En annan fördel är att testningen av könssjukdomar kan
komma att öka då rekommendationen är att man testar sig var tredje
månad om man går på PrEP. Det kan innebära en generell ökad kontakt med vården vilket vi ser som någonting positivt.
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TEMA 1: GRÄNSDRAGNINGAR OCH
PERSONLIG SÄKERHET
Gränsdragningar
När rfsl stockholm har pratat med personer som har erfarenhet
av att sälja sex om deras personliga säkerhet och gränsdragningar
blev det tydligt att det var viktigt att själv först komma fram till vad
som känns bra och vad som inte känns bra innan man ens blandar in
köparen. Att sätta upp egna gränser och värna om dessa är nyckeln
till hur man upplever sin hälsa. Självklart händer det att personer
som köper sex bryter mot gränserna och det är aldrig något som är
acceptabelt eller som man kan 100%-igt skydda sig från. Att tjata sig
till oskyddat sex mot extra betalning är också att tänja gränserna som
sexsäljaren satt upp.
Viktigt att tänka på är att inte skuldbelägga personen för att den
tagit emot extra betalning för osäker sex eller att ens haft oskyddat
sex. Att skuldbelägga ger ingen grund för beteendeförändring. Var
ödmjuk inför det faktum att den extra pengen kan ha varit skillnaden
mellan att kunna betala hyran eller inte betala hyran, att finansiera
ett missbruk eller få abstinens. Ibland är det inte ens så konkret, visa
respekt för att vi som människor inte alltid agerar rationellt.
Öppna upp för samtal om gränsdragningar genom frågor som:
När du träffar en köpare, vad är viktigt för dig i det läget?
Hur ser du på vad som är ok att göra och vad som inte är ok?
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Om personen går med på det så ta samtalet vidare till att handla om
det som var viktigt och skapa en gemensam strategi med realistiska
mål gällande säkrare sex, sexuell praktik, hälsa och andra viktiga
aspekter. Uppmuntra till att skapa en plan innan ett möte och tryck
på vikten att hålla den planen utan att skapa rum för ångest vid
eventuella misslyckanden. Erfarenhet visar att psykisk hälsa gällande
personer som säljer sex handlar om att hålla sig inom de gränser som
man själv definierat. Fortsättningen på ett samtal om gränsdragningar och hälsa kan se ut så här:
Jag tänker att det är viktigt med gränsdragningar i livet,
inte minst när man säljer sex. Du nämnde att … är viktigt
för dig. Finns det andra saker som du tänker att du inte
vill förhandla kring?
Ett exempel på en strategi skulle kunna vara:
• Använd alltid kondom vid alla typer av sex.
• Testa sig var tredje månad.
• Gå på magkänslan, backa om någonting inte känns bra.
• Lista på sexuella praktiker som är ok att göra och vad
som inte är ok att göra.
I våra intervjuer kom det också fram att personerna som inte förhandlade kring saker som kondomanvändning heller inte fick sitt
kondomanvändande ifrågasatt. De tog kommandot över sin situation. Om säljaren tvekar så tog köparen kontrollen och satte agendan
vilket inte är bra för säljaren då det blir svårare att hålla sina gränser.
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Nämn detta under samtalet för att på så sätt motivera till att sätta
gränser och hålla dessa.
Personlig säkerhet
Om personen du pratar med lyfter frågor gällande osäkerhet när den
träffar köpare, uttrycker rädsla och liknande kan det vara bra att ställa öppna frågor om personlig säkerhet. Förslag på frågor är:
Hur tänker du kring säkerhet när du träffar en köpare?
Vad kan du göra för att sälja sex lite säkrare?
Är det så att personen du pratar med uttrycker att det har den inte
tänkt på eller verkar trevande i frågan så kan du använda följande fråga:
För många är det viktigt med säkerhet när man säljer
sex, och då menar jag inte säkrare sex utan bredare. Hur
brukar du tänka kring det, har du några strategier för att
öka sin säkerhet?
Tipsen finns att läsa på rodaparaplyet.org och kommer från en serie
intervjuer genomförda av rfsl stockholm med sexarbetare och från
Rose Alliance säkerhetsguide som du hittar på rosealliance.se.
• Låter personen som ska köpa sex påverkad på telefon
eller om den är påverkad när ni ses bör du överväga att
gå därifrån. Träffa inte köparen när du själv är påverkad
av alkohol eller droger, det försämrar din förmåga att
uppfatta en eventuellt farlig situation.
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• Ta reda på så mycket du kan om personen som köper
innan och ge informationen till en vän.
• Ring gärna en vän och meddela adress, telefonnummer
och annan information om köparen innan och berätta
hur länge ni ska ses. Ring vännen också efteråt.
• Ta med en mobil-laddare och ha alltid mobilbatteriet
fulladdat och kontantkortet påfyllt. Ha gärna lite pengar
på fickan eller ett åkkort så du kan ta dig hem på egen
hand.
• Värna om din anonymitet, använd ett påhittat namn,
kontantkort på mobilen och ett särskilt e-postkonto/
Skypekonto/Kik eller likande.
• Visar du upp ansiktet på bild eller i cam kan det hända
att bilderna och filmerna sparas och läggs ut på olika
porrsajter. Cam-sessionen kan spelas in.
• Får du en dålig känsla av personen du möter, lita på den
och avbryt träffen.
• Du har alltid rätten att när som helst säga nej och avbryta
en träff! Lämna tillbaka pengarna om personen blir arg,
hellre att förlora lite pengar än att behöva bemöta en
eventuellt aggressiv person.
• Om personen som ska köpa sex bryter mot det ni har förhandlat, markera att det inte är ok med ord och genom
kroppsspråk. Om köparen inte visar dig respekt bör du
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gå därifrån även om den riskerar att bli sur. Du och dina
gränser ska respekteras.
• Jobbar du utomhus, förhandla en bit från bilen så att du
inte blir indragen i den mot din vilja.
• Jobba inte på fastande mage, är du hungrig försämras
ditt omdöme. Ha alltid en frukt eller liknande med dig
tillsammans med en flaska alkoholfri dryck.

Erfarenheter av våld, sexuellt utnyttjande eller tvång
Det är inte ovanligt att personer som säljer sex har råkat ut för våldsbrott och sexualbrott. Oavsett kön är det vanligt att man inte söker
hjälp för detta eller polisanmäler det på grund av rädsla för kontakt
med myndigheter, skam eller förnekelse. Känner du att det ligger
något under ytan och känner du att personen är villig att prata om
det så kan du hjälpa till med frågor som
Många har haft negativa erfarenheter eller varit med om
saker som inte känts bra, är det ok om jag ställer några
frågor om det? (Invänta svar, får du ett nej så måste du
hitta en annan strategi.)
Har du råkat illa ut någon gång?
Har någon gjort dig illa?
Har någon inte respekterat dina gränser?
Det kan bli så att personen berättar om att den varit utsatt för våld,
tvång eller sexuella övergrepp och det är något som du måste han-
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tera, det är ett förtroende som personen ger dig. Du kanske till och
med är den första personen som den berättar det för. Kommer det
upp och personen tystnar kan det vara bra att visa empati, bekräfta
personens känslor och öppna upp för ett vidare samtal med dig eller
någon annan med specialkompetens. Undvik att personen lämnar
samtalsrummet utan något handfast med sig; ett inbokat möte eller
en kontakt för vidare samtal externt.
Att ha varit utsatt för sexuellt våld kan för vissa innebära att förmågan till gränssättning påverkas negativt och det är därför viktigt att
erbjuda hjälp att bearbeta ett övergrepp. rfsl:s brottsofferjour har de
senaste två åren tagit emot flera män som råkat ut för sexuellt våld
i samband med sex mot ersättning. Dit kan du hänvisa personen för
kostnadsfria samtal.
Personer som utsätts för sexuellt våld tenderar att i låg grad polisanmäla och söka vård. Män och personer som säljer sex gör det i ännu
lägre grad i rädsla att få ett dåligt eller kränkande bemötande. Det är
en viktig kunskap att ha med sig in i samtalet.
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TEMA 2: SÄKRARE SEX
Allmänt
Män som har sex med män, personer som säljer och köper sex är
viktiga grupper att jobba med inom ramen för hivpreventionen och
finns med i alla statliga styrdokument. Transpersoner i allmänhet
och transpersoner som säljer sex i synnerhet borde vara mer synliga
i de statliga dokumenten eftersom internationell forskning visar att
gruppen är viktig att jobba med då hivprevalensen hos transkvinnor
är hög. Grunden för preventionsarbetet mot dessa grupper är detsamma; öka kondomanvändningen och öka testningsfrekvensen. Att
fokusera på empowerment såväl som informationsspridning är också
viktiga aspekter av preventionsarbetet. Många som säljer sex har
redan god kunskap om säkrare sex, medan andra kan ha kunskapsluckor. Uppmuntra till ett samtal som jämlikar snarare än att du ska
lära personer något. Vad ödmjuk inför personens kunskap och be
om lov om du upplever att det finns kunskapsluckor.
När det kommer till personer som säljer sex är det viktigt att ha
riktad prevention mot målgruppen eftersom det kan vara saker som
skiljer sig åt. Exempelvis kan det vara svårt att sälja tjänster som
innebär oralsex med kondom. Ibland väljer köpare att erbjuda bättre
betalt för oskyddade anala eller vaginala samlag och ibland väljer
säljaren att acceptera erbjudandet.
Alla väljer själv på vilken nivå av säkrare sex de vill lägga sig på. Det
är viktigt att vi stärker personerna i sina beslut så att de kan följa
sina egna principer och våga ställa krav. Vår uppgift är att ge korrekt
kunskap och stärka personer att ta ett eget beslut baserat på att de
vet vilka risker de utsätter sig för och att de är bekväma och trygga
i det beslutet.
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En bra ingång kan vara att säga frasen: många tycker så här, hur är
det för dig. ”Många tycker att det är jobbigt att hitta på nya orsaker
för att kunna testa sig ofta för att de inte vill avslöja att de säljer sex,
hur är det för dig?” Där visar du att du läst, håller dig uppdaterad
med en av de svårigheter som sexarbetare möter men ändå är öppen
för just den person som sitter framför dig.
Tänk på att förmedla en okomplicerad och odramatisk bild av kondomen. Det är viktigt att du som samtalsledare är bekväm och trygg
i att prata om kondom-användning, och bekväm i att hantera kondomer ogenerat. Även när vi som samtalsledare ska visa hur exempelvis en kondom träs på kan det gå fel. Ett bra sätt att hantera det
är att helt enkelt säga att det gick fel och ta en ny kondom enkelt
och snabbt för att visa att det inte innebär ett större avbrott ens i en
sexuell situation. Ta alltid en ny kondom, vi ska visa hur kondomer
används i sexuella sammanhang, och har en kondom skadats, hanterats fel eller trätts på fel ska den alltid ersättas med en ny. Förklara då
detta på ett enkelt sätt för den du samtalar med.
Grundbudskap att samtala kring
• Hiv överförs genom kondomlöst anal- eller vaginalsex
och genom oralsex, både genom kontakt med slemhinnor och sperma/slidsekret. Använd kondom under hela
samlaget tillsammans med vatten- eller silikonbaserat
glidmedel. Oralsex utan sperma i munnen innebär en låg
risk för överföring av hiv. Med kondom minskar risken
ytterligare.
• Könssjukdomar överförs genom kondomlöst anal- eller
vaginalsex och genom oralsex, både genom kontakt med
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slemhinnor och sperma/slidsekret. Kondom minskar risken vid överföring men är inte heltäckande. Oralsex med
kondom minskar risken för överföring av könssjukdomar.
• Du bestämmer vilken nivå av säkrare sex du ska ha, inte
personen som köper sex. Tänk genom vad som är ok
och vad som inte är ok gällande gränser och säkrare sex
innan du bestämmer något med köparen av sex. Gör inte
säkrare sex till en förhandlingsfråga.
• Det finns också andra barriärskydd som vissa som säljer
sex tycker om att använda. Slicklapp är inget vi brukar
prata om eftersom den positiva effekten är ifrågasatt
eftersom det är lätt att använda den fel. Vill man använda
slicklapp är det viktigt att hålla koll på vilken sida som
varit mot könet eller anus. Använd riktiga slicklappar,
uppklippta kondomer är för små för att vara praktiska.
Latexhandskar kan också användas under sex vid till exempel avrunkning, vaginal stimulans eller olika former av
anal stimulans såsom prostatamassage och fisting. Oavsett om du använder kondom, slicklapp eller handskar så
är det viktigt är att byta till en ny mellan olika partners.
• Vatten- eller silikonbaserat glidmedel är viktigt för att
göra anal- och vaginalsex bekvämare och minskar risken
för sprickor analt. Använd aldrig hudlotion, matolja eller
likande. Spott från den som blir påsatt är inte optimalt
men är bättre än inget alls.
• Kondomer finns i många storlekar och material. Om du
är mottagande (blir påsatt) är det bra att ha med sig kon-
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domer i flera storlekar så att kondomen sitter bekvämt på
köparen. Det finns också flera olika material med olika
egenskaper. Lita inte på att köparen har kondomer och
glidmedel, ta alltid med eget.
• Gör rent dina sexleksaker om du använder dem på flera
personer och mellan gångerna du använder dem. Använder du samma dildo eller liknande på flera personer
under samma tillfälle är det viktigt att använda kondomer på dem och byt kondom när du byter partner. Det är
också bra att byta kondom om du går mellan vagina och
anal till exempel.
• Riskreducerande strategier är inte säkrare sex men kan
ändå minska risken för hiv. Blir du påsatt analt och/
eller vaginalt utan kondom kan du minska risken något
genom att undvika att köparen ejakulerar i analen eller
vaginan. Det är svårt att veta om köparen håller det den
lovar eller har kontrollförmågan att dra ut innan ejakulation. Att använda rikligt med glidmedel gör sexet mer
bekvämt och minskar risken för sprickor. Sprickor eller
sår ökar risken för hivöverföring. Kondomlöst sex analt
och/eller vaginalt kan innebära risk för överföring av hiv.
Risken för överföring av könssjukdomar finns alltid vid
kondomlöst sex.
• pep, post-exposure profylaxis, kan minska risken för
hivöverföring om personen har haft oskyddat vaginaleller analsex med en person som lever med hiv. Har du
haft oskyddat vaginal- eller analsex med en köpare vars
hivstatus du inte känner till kan det vara bra att prata
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med en läkare och se om du kan få pep i alla fall. pep
finns tillgängligt på bland annat Venhälsan och akutmottagningen på Huddinge sjukhus.
• Testa dig var tredje månad. Uppmuntra till att personen
gratisprenumererar på sexperternas testningspåminnelse via mobiltelefon. sms:a tre till 71111 får den en
testningspåminnelse från sexperterna var tredje månad. Det går också att sms:a sex eller tolv för påminnelser var sjätte eller var tolfte månad. Om personen
talar engelska finns en engelsk version i form av three,
six eller twelve till 71111. I påminnelse-sms:et finns
ingen info om sexarbete. Det går när som helst att avsäga sig prenumerationen.
• Det är bra och viktigt att vaccinera dig mot hepatit A och
B. I Stockholms län landsting är det gratis för män som
har sex med män.
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TEMA 3: SLUTA SÄLJA SEX
Precis som att det finns många olika ingångar till att börja sälja sex så
finns det många anledningar att sluta sälja sex. Vissa tar ett beslut att
sluta sälja sex, för andra är det något man gör mindre och mindre för
att till sist inte göra det alls. Eller så är det något man går in och ut
ur. De som upplever att de behöver djupare terapier kan vara personer som av någon anledning upplevt trauma. Precis som annan tyngre problematik är det oftast inte något som bearbetas inom ramen för
en hiv/sti-mottagning.
Tema 3 är en inledande diskussion gällande alternativ och strategier
för att sluta sälja sex och kan användas om klienten är intresserad av
det alternativet. Att som vårdpersonal ha det som en default-lösning
kan skapa motstånd hos klienten snarare än att bygga långsiktigt
förtroende för vården.
För att samtala kring att sluta sälja sex måste personen berätta varför
den gör det för att på så sätt öppna upp för lösningar. Ofta har personen själv tankar och idéer kring hur den vill sluta sälja sex, personen
är expert på sin egen situation. Om anledningen till att sälja sex är
för att kunna betala hyran är ju inte lösningen att gå i terapi utan då är
lösningen att få stöd för att bli attraktiv på arbetsmarknaden genom
ökad kunskap eller bättre språkkompetens till exempel.
Glöm inte att informera om rättigheter, en sådan viktig rättighet är
exempelvis rätt att kunna begära särskilda orsaker till att beviljas studiemedel. Kan du som yrkesverksam bidra med ett intyg eller annat
som kan underlätta?
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44 % av informanterna i rapporten En annan horisont från HivSverige och Rose Alliance uttryckte oro för inför att det kan vara
svårt att få jobb på grund av sina tidigare erfarenheter. Det kan vara
viktigt att reflektera kring tillsammans.
Faktorer för att börja sälja sex
Det finns många anledningar eller faktorer till att sälja sex, ibland är
det en enskild faktor, andra gånger flera i kombination. Anledningen
till att sälja sex kan också förändras över tid. Faktorer som gör att den
enskilde börjar sälja sex kan ge nycklar till ett avslut.
Behöver pengar till sin försörjning
Att man behöver pengar till sin försörjning är den absolut största
faktorn till att sälja sex, precis som det är för alla i vårt samhälle.
Behöver bostad
Att vara inneboende eller låna lägenhet och betala med sex förekommer eftersom det är en utmaning i dagens Sverige för många då
det krävs stabil ekonomi och sparat kapital för de som vill köpa en
bostadsrätt och lång kötid för de som vill få ett förstahandskontrakt.
Behöver uppehållstillstånd
Personer som är papperslösa får ibland betala sitt uppehälle med
sex, detta gäller även personer som lever med hiv och inte vågar vara
öppna med sin status. Att skaffa en sambo eller genom äktenskap få
uppehållstillstånd är ett relativt outforskad område i Sverige, vi vet
att det förekommer men inte till vilken utsträckning.
Använder sex som självskadebeteende
Självskadebeteende kan ta sig många uttryck, att sälja sex eller skada
sig med sex kan vara ett sätt.
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Behöver finansiera ett missbruk
Den viktigaste vägen fram är självklart att komma till bukt med missbruket. Informera om landstingets resurser och att socialtjänsten kan
bevilja öppenvård eller behandlingshem. Skicka med tryckt information eller skriv ned kontaktuppgifter eller hemsidesadresser på ett
papper och ge till klienten.
Bekräftelse, ökad självkänsla och njutning
Att få bekräftelse eller ökad självkänsla som en anledning till att sälja
sex dyker upp i båda statliga dokument och i forskning, främst i relation till killar som säljer sex men det kan självklart vara sant oavsett
kön. Flera av killarna som vi pratade med under researcharbetet med
rodaparaplyet.org talade om att de hade fantiserat om det sexuellt
och att det var en av anledningarna till att de ville prova eller börja.
Faktorer för att sluta sälja sex
I enkäten som gjordes inom ramen för En annan horisont frågade
man personerna som slutat sälja sex vad för orsaker som låg bakom.
Följande alternativ kryssades i:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbellivet blev för jobbigt.
Jag har länge velat sluta, och lyckades äntligen.
Jag träffade en partner.
Jag jobbade med sexarbete under studierna och nu är jag
färdigutbildad.
Jag sålde sex för att finansiera droger/alkohol och nu har
jag slutat med det.
Någon i min närhet fick reda på vad jag gjorde.
Myndigheter (eller liknande) övertalade mig att sluta.
Jag bytte jobb, det var inte konstigare än så.
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• Jag tröttnade, av olika anledningar, och tyckte inte att det
var roligt längre.
• Jag mådde dåligt av det.
• Jag råkade ut för våld.
• Jag har slutat, men det är inte omöjligt att jag börjar med
sexarbete igen.
• Jag jobbade bara med sex till jag hittade ett ”vanligt” jobb.
• Jag tyckte själv att jag blev för gammal.
Första steget är att identifiera ohälsofaktorerna utifrån patientens
egen berättelse med hjälp av öppna frågor.
När du inleder ett samtal om det här kan det vara bra att använda
formuleringar som:
Vilka för- respektive nackdelar ser du med att sälja sex?
Hur önskar du att det var?
Vad behöver du för att sluta sälja sex?
Vad upplever du hindrar dig från att sluta sälja sex?
Har du några idéer som du vill bolla med mig?
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OM ATT AVSLUTA SAMTALET
Att avrunda samtalet på ett bra sätt och avsluta på en positiv ton är
viktigt. Ge inte personen en lista på saker den måste göra. Försök att
gemensamt sammanfatta vad ni pratat om.
Vad känner du att du fått med dig från det här samtalet?
Ibland är det självklart så att det är personen du pratar med som känner att det är dags att avsluta. Lyssna in personen och ge personen
möjlighet av avsluta, men var tydlig med att du gärna fortsätter nu
eller en annan gång.
Praktiska saker att skicka med personen är till exempel:
• Kondomer i olika storlekar och glidmedel.
• Broschyrer från Röda Paraplyet, sexperterna, Rose
Alliance eller annat lämpligt material.
• Ett bortamatch-kit från sexperterna.
• Information om testningspåminnelsen via sms. smspåminnelsen kan du hjälpa personen att prenumerera
på direkt när ni sitter där om det känns rätt. Informera
också om att det går att av-prenumerera och att
tjänsten är gratis.
Glöm inte att fråga om personen vill ses igen, det är extra viktigt
om det är du som tvingas avsluta samtal på grund av andra samtal
som väntar.
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BILAGA 1: KONDOMSAMTALET
Material
För att genomföra ett samtal utifrån ett kondomperspektiv krävs lite
kondomrelaterat material som vi beskriver nedan. Materialet går att
beställa från rfsl stockholm. Men alla samtal med målgruppen
inkluderar inte kondomprat, uttrycker personen att den kan allt om
kondomer eller om samtalet inte kommer in på säkrare sex utan
handlar om att sluta sälja, personlig säkerhet, gränsdragningar eller
andra viktiga frågor så behövs inte det kondomrelaterade materialet.
Ha materialet tillgängligt och plocka fram vid behov snarare än att
ha hela konceptet framme.
Det material som behövs är följande:
En demo-penis
Tänk på att välja en demo-penis som har ett tydligt ollon, det går
även bra med en dong (löspenis med pung) eller liknande sexleksak.
Bra om den står stadigt på bordet genom en bred bas eller sugpropp.
Kondomer
Ett bra urval kan vara:
•
•
•
•
•

En rak kondom (52–53 mm)
En profilerad kondom (52–53 mm)
En lite mindre kondom (48–50 mm)
En lite större kondom (56–60 mm)
En latexfri kondom
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Glidmedel
•
•
•
•

Vattenbaserat,
Silikonbaserat eller
Mixvarianter
Servetter eller papper att torka händerna med

Broschyrer
Broschyrer riktade till personer som säljer sex som är tilltalande,
realistiska och neutrala.
Samtalet steg för steg
1.

Inled samtalet med att gemensamt sätta ramarna för
samtalet.

2.

Kom överens om vilka ord ni kommer använda och om
det är nödvändigt vilket fokus ni ska ha på samtalet.

3.

Berätta om vad ett barriärskydd är och vad säkrare sex är.

4.

Berätta om de olika kondomvarianterna:
• Form (vad leder dålig passform till?)
• Storlek (vad leder fel storlekar till?)
• Material (vad är fördelar / nackdelar?)

5.

Berätta om hur kondomer bör förvaras.
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6.

Visa hur kondomen träs på korrekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bäst före-datum
Hel förpackning
Öppna förpackningen
Håll kondomen på rätt håll
Tryck ut luften ur toppen
Eventuellt glidmedel innanför kondomen
Dra bak eventuell förhud
Rulla ut kondomen halvvägs
Visa vad som händer när man inte rullar
ut den helt
Rulla ut hela kondomen, så att den
sitter lite skrynkligt
Sätt på glidmedel på kondomen
Ta av kondomen med lite papper kring
nederringen
Släng i papperskorg
Låt personen själv öva.

7.

Prata om olika typer av glidmedel.

8.

Prata om att inhandla kondomer och var olika
kondomsorter kan köpas.

9.

Fråga om personen du samtalar med har några specifika funderingar som kommit upp under samtalet.

10. Ge personen du samtalar med ett antal olika kondomer att testa hemma.

kondomfakta

63

11.

Avsluta positivt och peppande. Ge personen broschyrer eller hänvisningar om den verkar vilja ha det.

Att avsluta samtalet
Att avsluta samtalet på ett positivt sätt är att avsluta det på ett bra
sätt. Sammanfatta gemensamt vad ni pratat om, hitta positiva vinklar
och erbjud möjlighet att ses igen. Känslorna vi vill att personen ska
lämna samtalet med är tilltro till vården, tron om att förändring är
möjlig och en större känsla av kontroll över sitt liv.
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BILAGA 2: KONDOMFAKTA
Inledning
De flesta kondomer är idag tillverkade av latex. Fördelen med latex
är att det är ett tätt material som är extremt elastiskt. En kondom
kan töjas ut 800 % innan den riskerar att brista. Det innebär i
princip att ingen kondom är för liten för att trä på en penis, avsett
hur stor penisen är. Men i realiteten sitter inte en kondom som är
för liten bekvämt. Eftersom latex är ett ämne som löses upp av olja
är det viktigt att latexkondomer och kondomer av syntetiskt gummi
(polyisopren) inte kommer i kontakt med något som innehåller olja,
då det förstör kondomen och minskar hållbarheten avsevärt.
En del personer är allergiska mot ett protein i latex, men många av
dem är inte medvetna om det. Allergi kan leda till irritation, klåda
och sveda eller en känsla av obehag när man använder eller har
använt kondom. Många av dem som är allergiska mot latex får även
allergiska rektioner mot banan, avokado och kastanj men också andra frukter och grönsaker. Latexallergi är mer vanligt förekommande
i vissa grupper som kommer i kontakt med latex genom sitt arbete,
till exempel sjuk- och tandvårdspersonal.
För dem som inte tål latex finns kondomer tillverkade av olika plaster.
Idag tillverkas de flesta plastkondomer av polyuretan, exempelvis Pasante
Sensiva, rfsu Naked. Polyuretan leder värme betydligt bättre än latex,
varför vissa fördrar plastkondomer, däremot är det inte elastiskt som
latex och passformen är därför extra viktig. Eftersom de inte är elastiska
behöver man ta en större storlek än på en latexkondom, ”standard” på
latex är 53 mm mellan en polyuretan är 56–58 mm. För personer med
större eller mindre penisar är dessa kondomer ofta inte ett bra alternativ då de inte är elastiska och storleken inte anpassas till penis.
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Det finns även kondomer tillverkade av syntetisk polyisopren (syntetiskt gummi), dessa saknar det protein som latexallergiker reagerar
på och är mycket elastiska, eftersom det är ett syntetiskt gummi är
det viktigt att använda rätt glidmedel.
Storlekar och form
Även om latex och polyisopren är elastiskt så är passformen mycket
viktig för att sex med kondom ska bli bekvämt. Det är svårt att säga
vilken kondom som passar vilken storlek på penis.
Det finns tre standardformer av kondomer. Den första är en rak
form, där kondomen har samma diameter hela vägen. Den andra är
en profilerad form där kondomen har ett område bakom ollonet där
den sitter åt lite mer. Den tredje formen har lite extra plats längst ut
och smalnar av mot basen, denna kondom kan vara bra för dem som
har ett lite större ollon.

Kondomer kommer även i olika storlekar, och det som ofta anges är
bredden på kondomen om man lägger den platt. I Sverige är standardstorleken 52 eller 53 mm men det finns som tur är fler att välja
från ifrån en mängd olika leverantörer, allt från 45 mm till 69 mm
breda. Även längden på kondomer varierar mellan 180 mm och 200
mm. Många oroar sig över längden på kondomen, att den antingen
inte är tillräckligt lång eller att den är helt för lång (vilket de oftast
är då en genomsnittlig penis är ca 14 cm lång medan de flesta kondomer är ungefär 18 cm). Det viktiga är bara att kondomen är helt
utrullad, sedan behöver den varken sitta slätt eller täcka hela penis.
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Som samtalsledare är det viktigt att inte lägga värderingar i kondomoch penisstorlek. Ett sätt att undvika det är att inte ändra hur man
pratar om storlekar, det är inte ovanligt att stora kondomer omnämns som King Size eller xl, medan mindre kondomer omformuleras som ”kramande”, ”åtsittande” eller ”tighta”. Säg större, mindre
och medelstora kondomer, för det är just vad de är.
De flesta kondomer är redan insmorda i en mindre mängd silikonbaserat glidmedel. Mängden glidmedel varierar mellan olika kondomtyper, och det finns även helt torra kondomer, som ofta är talkade.
Torra kondomer kan med fördel användas på sexleksaker. En del
personer som har oralsex med kondom föredrar då torra kondomer.
En del storleks- och formrelaterade kondomproblem som kan uppstå är:
Kondomen är för stor:
• Kondomen glider av.
• Kondomen skaver.
Lösning: testa en mindre storlek av kondom eller en
profilerad kondom som sitter åt bakom ollonet.
Kondomen är för liten:
• Kondomen spricker.
• Kondomen sitter inte bekvämt och stramar.
• Kondomen är svår att rulla på.
Lösning: välj en större kondom eller en med extra
plats längst ut. Om inga större finns kan man testa
med en klick glidmedel på ollonet som gör att
kondomen upplevs strama mindre.
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Ollonet är stort:
• Kondomen stramar.
• Kondomen är svår att rulla på över ollonet.
Lösning: Testa en kondom med extra plats för ollonet
eller en klick glidmedel på ollonet innan den träs på.
Har man ett stort ollon kan det vara extra besvärligt att
rulla på kondomen, men det gäller helt enkelt att öva,
även här kan en liten klick glidmedel hjälpa till.
En del upplever att kondomen stramar eller irriterar och tror att
det beror på att den är för åtsittande när det i själva verket kan vara
latexallergi. Det är därför bra att rekommendera dem som upplever
detta att även testa latexfria kondomer.
Förvaring och hållbarhet
Latexkondomer har generellt fem års hållbarhet från tillverkningsdatumet. Bäst före-datum står alltid tryckt på den enskilda kondomförpackningen, och man ska alltid kolla detta datum. En sak som är
viktig att komma ihåg är att det endast gäller om kondomen har förvarats mörkt, svalt och inte ”inpackad” i något. Det är toppen att ha
en kondom på sig alltid, men att ha den i en varm och trång plånbok
gör att hållbarheten minskar till ungefär tre till fyra veckor, sedan
måste den bytas! Ett bra tips är att i stället förvara lite kondomer i
jackans innerficka och i sin väska.
Glidmedel
För att inte göra det förvirrande rörande vilka typer av glidmedel som
kan användas med vilka typer av kondomer kommer vi bara prata om
två olika typer av glidmedel som alternativ, och utgå ifrån att kondomen som används är antingen av latex eller polyisopren.
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Latex och gummi är lösligt i olja, därför ska man aldrig använda något som innehåller olja tillsammans med kondomer. Det som händer
är helt enkelt att kondomens yta löses upp och kondomen spricker.
Exempel på saker som innehåller olja är hudlotion, olika krämer,
barnolja, vaselin och läppcerat. Det kan även vara bra att tänka på att
om man masserat sin partner med massageolja innan sex så kan oljan
enkelt komma i kontakt med kondomen och skada den. Ett tips är att
i stället för massageolja använda silikonbaserat glidmedel när man
masserar.
Det finns bara två typer av glidmedel som man ska använda tillsammans med kondomer. Den första typen av glidmedel är vattenbaserat
glidmedel. Vattenbaserat glidmedel är generellt billigare och lite
tjockare i konsistensen. Olika märken skiljer sig avsevärt och vilket
man föredrar är en smaksak. Vid sex kommer vattenbaserat glidmedel att torka in en aning efter ett tag, så att man får tillsätta nytt
glidmedel eller ”aktivera” det med några droppar vatten igen.
Vattenbaserat glidmedel kan innehålla olika tillsatser som folk är
känsliga mot. En del glidmedel innehåller parabener som konserveringsmedel, detta är något som kan leda till allergiska reaktioner.
Även glycerin kan för känsliga personer leda till svampinfektioner,
främst i vaginan. Övriga tillsatser som värmande ämnen, bedövande
ämnen eller smaker/lukter kan man reagera mot. Om man är känslig
och har känslig hud är det att rekommendera att välja ett glidmedel
med så lite onödiga tillsatser som möjligt. Vattenbaserat glidmedel
är vattenlösligt och tvättas enkelt bort.
Den andra sortens glidmedel som fungerar bra med latexkondomer
är silikonbaserat glidmedel. Silikonbaserat glidmedel är drygare än
vattenbaserat. Detta glidmedel påminner mycket om olja och är inte
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vattenlösligt vilket gör att det är lite svårt att tvätta bort från huden
eller kläderna, det kan upplevas som problematiskt för personer som
säljer sex och kanske träffar flera köpare på en dag.
Ett silikonbaserat glidmedel utan tillsatser regerar inte med kroppens celler och bör därför inte leda till allergiska reaktioner. Silikonbaserat glidmedel torkar inte heller ut som vattenbaserat. Silikonbaserat glidmedel fungerar även som massageolja.
Samma sak som med kondomer gäller; man får testa sig fram vad
som man upplever som bekvämast. Så länge man håller sig till vatten- eller silikonbaserat glidmedel riskerar inte kondomen skadas.
Om man inte har något glidmedel tillgängligt så finns det egentligen inga riktigt bra alternativ. Man ska absolut undvika allt som
innehåller någon form av olja, men även andra hushållsprodukter
som schampo, tvål eller duschcreme innehåller mängder av kemikalier som inte bör komma i kontakt med våra känsliga slemhinnor i
könen.
Saknas det glidmedel är det bästa man kan använda saliv, och helst
saliv från den som ska bli påsatt. Det är dock viktigt att komma ihåg
att saliv kan överföra bakterier och virus, dock finns ingen risk för
hivöverföring då hivviruset i saliven är så skadat av enzymer i saliven
att det inte kan infektera nya celler.
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Trä på
Det är lätt att beskriva med ord hur en kondom träs på, det verkar så
enkelt, men för att riktigt förstå hur det ska göras och få in vanan så
är det bara att öva.
• Använd en demo-penis som har ett tydligt ollon, det
är viktigt för att verkligen visa hur kondomen ska träs
på. Vi kommer nu gå igenom steg för steg av hur denna
övning ska gå till och det är viktigt att inte hoppa över
något steg. En kondom som är påsatt riktigt, och som
används rätt, går inte sönder under sex.
• Det första vi gör är att kolla bäst före-datumet på kondomen. Dessa är ofta märkta som exp eller exp date och
skrivs ut som år och månad. exp 12/2022 skall alltså
användas innan december 2022. Ibland står det även ett
annat datum på kondomen märkt lot, detta är tillverkningsdatumet. En kondommärkning kan alltså se ut
som följer:
lot 20170601
exp 05/2022
• Det betyder alltså att kondomen är tillverkad den första
juni 2017 och skall användas innan maj 2022. Prata här
även gärna om hur hållbarheten minskar om kondomen
utsätts för tryck eller värme.
• Kolla sedan att förpackningen inte är sliten, och tryck
kondomen mellan tumme och pekfinger för att se att luften som är inuti förpackningen inte läcker ut. Om luften
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läcker ut är det hål på förpackningen och kondomen bör
inte användas.
• Avlånga kondomförpackningar som rfsu använder öppnas försiktigt genom att dela förpackningen på mitten
och vika fram kondomen. Var försiktig med naglar och
bit aldrig upp förpackningen eftersom det riskerar skada
kondomen.
• En kvadratisk förpackning öppnas bäst genom att kondomen inuti förpackningen förs till sidan med tummen och
sedan rivs förpackningen upp försiktigt längs kanten från
en motsatta sidorna.
• Ta ut kondomen från förpackningen och visa hur man
ser vilken sida som är upp och vilken som är ner. Det är
enklast att se det vid kantringen av kondomen och ibland
kan det underlätta att rulla ut den ett, inte mer, varv.
• En del personer gillar att sätta en liten klick vatten- eller
silikonbaserat glidmedel inuti toppen på kondomen innan den rullas på, då det gör att kondomen kan glida lite
lättare över ollonet. Det är viktigt att inte ta för mycket
glidmedel eftersom det kan öka risken att kondomen
glider av.
• Håll toppen av kondomen mellan tumme och pekfinger
och se till att ingen luft finns kvar i den lilla behållaren
om kondomen har en sådan.
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• Hos personer som har en förhud ska den dras tillbaka så
att ollonet är fritt innan kondomen rullas på.
• Sätt kondomen mot ollonet och låt handen glida ner så
att kondomen rullas ut. Ibland kan det vara lättare att använda två händer då den ena handen håller toppen kvar
mot ollonet och den andra handen rullar ner kondomen.
• Rulla ut hela kondomens längd. Berätta att om penisen
är kortare än kondomen, vilket de flesta penisar är, så
kan man dra kondomen uppåt och ”skrynkla” gummit.
Det gör inget om kondomen sitter lite veckat, det är
viktigt att kondomen är helt utrullad, för annars riskerar
den rullas upp igen vid sex. Du kan visa vad som händer
om kondomen inte är helt utrullad genom att dra din
hand fram och tillbaka över ringen. Kondomen kommer
då börja rullas upp igen.
Om kondomen är lite för stor så försök hitta en mindre.
Kika på kondomöversikten på sid 72.
Kondomen ska sitta på under hela sexet för att ge bästa
skydd. Om du är den som blir påsatt, kontrollera då och
då att kondomen fortfarande är på, det har hänt att köpare rullar på kondomen först och sen tar av sig den utan
att det märks.
• Man ska aldrig använda två kondomer samtidigt – det
ökar risken att de spricker av friktionen mellan gummit.
• Om man har sex till utlösning så dra ut penisen medan
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den fortfarande är hård. Om det är sperma i kondomen
kan det vara bra att använda lite papper som hålls vid
ringen av kondomen och sedan dra av den, för att undvika att sperma droppar ut ur kondomen. Släng kondomen
i papperskorgen. Spola aldrig ner en kondom i toaletten.
• Låt nu personen du samtalar med testa att trä på en kondom själv, om den vill.

Om man använder kondom på sexleksaker så fungerar själva pårullningen på samma sett som ovan, men det är viktigt att även tänka
på att:
• Sexleksaker, proteser och hjälpmedel gjorda av silikon
kan skadas av det silikonbaserade glidmedlet de flesta
kondomer har. Använd därför gärna kondomer utan glidmedel och använd extra vattenbaserat glidmedel.
• Om man penetrerar fler än en person är det viktigt att
byta kondom mellan.

kondomproblem
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BILAGA 3: KONDOMPROBLEM
Kondomproblem

Kondomen spricker.

Möjlig anledning

Lösning

Kondomen är för liten.

Testa större storlekar.

Kondomen har rullats
på felaktigt.

Öva på att rulla på
kondomen rätt.

Kondomen har använts med oljebaserat
glidmedel.

Använd bara kondomsäkra glidmedel.

Kondomens bäst
före-datum har gått ut.

Kontrollera bäst
före-datumet.

Kondomen har förvarats felaktigt.

Förvara kondomer
svalt, mörkt och utan
tryck.

Luft i toppen på
kondomen.

Se till att luften pressas ut när kondomen
rullas på.
Testa en mindre storlek eller femidom.

Kondomen är för stor.

Kondomen glider av.

Trä kondomen försiktigt över pungen.

För mycket glidmedel
innanför kondmen.

Var försiktig med
mängden glidmedel
innanför kondomen.

Kondomen är inte
helt utrullad.

Se till att rulla ut
kondomen helt.

kondomproblem
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Kondomproblem

Kondomen sitter
åt kring ollonet /
Kondomen orsakar
obehag på ollonet.

Kondomen sitter
för hårt, stramar.
Obehag efter kondom. användning,
exempelvis rodnad,
sveda, klåda.

Kondomen är svår
att rulla på.

Möjlig anledning

Kondomen är för
liten över ollonet.

Lösning
Testa en kondom med
mer plats för ollonet.
Sätt en liten klick
glidmedel innanför
kondomen.

Latexallergi.

Testa latexfri kondom.

Kondomen är för liten.

Testa större storlekar.

Latexallergi.

Testa latexfri kondom.

Allergi mot glidmedel.

Testa annat glidmedel.

Kondomen är för liten.

Testa större storlekar.

Kondomen är felvänd.

Se till att kondomen
rullas på åt rätt håll.

Ollonet är stort.

Ta en liten klick
glidmedel på ollonet.
Testa att rulla ut kondomen en aning och
trä den över ollonet
genom att hålla fingrar inuti kondomen.

kondomsorter
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BILAGA 4: KONDOMSORTER
Namn / Märke

Bredd / längd

Material

Form

17006 / rfsu
52 / 185
latex
rak, torr, utan
			behållare
Extra Safe / durex
56 / 200
latex
			

tjock,
extra glid

Fetherlite Elite /
56 / 190
latex
rak, extra,
durex			tunn
Grande / rfsu
55 / 190
latex
			

extra bred
för ollonet

Grande XL

60 / 200

latex

rak

King Size / durex

57 / 220

latex

rak

King Size / pasante

60 / 200

latex

rak

My Size / my size

47–69 /
160–223

latex

rak

Performa / durex
56 / 200
latex
			
			
			

bedövande
(bensokain) för
att motverka
tidig utlösning

kondomsorter

77

Pleasuremax / durex
56 / 195
latex
ribbor och
			knottror
Profil/Magic / rfsu

53 / 185

latex

profilerad

Regular / pasante
54 / 190
latex
			

extra plats
för ollon

Sensiva / pasante

rak, latexfri

58 / 190

polyuretan

Thin / rfsu
53 / 185
latex
profilerad,
			tunn
Trim / pasante

49 / 180

latex

rak

True Feeling / rfsu

52 / 180

latex

rak, tunn
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BILAGA 5: HÄNVISNINGAR
RFSL, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom
Röda Paraplyet
RödaParaplyet.org är en sexhälsosajt för killar och transpersoner som
har sex mot ersättning. Sajten ges ut av rfsl stockholm. Till sajten
finns en frågelåda kopplad dit målgruppen kan höra av sig till.
Svensk hemsida: rodaparaplyet.org
Engelsk hemsida: en.rodaparaplyet.org
Pegasus
Projekt från rfsl ungdom som riktar sig till personer som säljer sex.
Det finns bland annat en stödchatt på sidan.
Pegasus riktar sig även till yrkesverksamma som kan komma i
kontakt med personer som säljer sex.
Hemsida: pegasus.se
BOJ – RFSL:s brottsofferjour
Adress: Sveavägen 59, Stockholm
Telefon: 020-34 13 16
E-post: boj@rfsl.se
Sexperterna – allmän sexualhälsa för män som har sex
med män och transpersoner
Hemsida: sexperterna.org och slm.sexperterna.org
Chatta med oss: Logga in på qruiser.com och sök på ”Sexperterna”
så hittar du sexperternas profil.
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Rose Alliance
Rose Alliance är en organisation bestående av personer som är eller
har varit i sex- och erotikindustrin. Genom deras sida rosealliance.se
kan personer som behöver prata om sitt sexsäljande prata med någon
som själv har erfarenhet av det. De har också en sida på Facebook:
facebook.com/RoseAlliance.
Transformering
Beskrivning: En hemsida för alla med funderingar kring transfrågor,
ej specifikt transpersoner som har sex mot ersättning.
Hemsida: transformering.se
Venhälsan
Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm är en testningsmottagning
för män som har sex med män med drop-in. Det är också en hiv-mottagning för alla oavsett kön.
Hemsida: sodersjukhuset.se/venhalsan

EGNA ANTECKNINGAR
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