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År 2014 besökte verksamheten ett flertal
thaimassagesalonger i Malmö för att se hur
deras situation såg ut gällande frågor kring sex
mot ersättning. Utifrån detta projekt gjordes
en bedömning att återigen besöka och
informera personal vid thaimassagesalonger i
Malmö om verksamhetens arbete och vilka
möjligheter till stöd vi kan ge.
Under
2016
och
2017
har
thaimassagesalonger uppmärksammats i
media utifrån sex mot ersättning och sexköp.
Polisen misstänker att Malmö har mellan 3040 stycken massagesalonger som erbjuder
sexuella tjänster. (Sveriges Radio, 23 februari
2017). I andra delar av Sverige har Polisen
genomfört razzia på thaimassagesalonger och
personer har dömts för koppleri (Sveriges
Radio, 3 juni 2016). Polisen har även under
året informerat fastighetsägare kring vikten
vid att avhysa eller anmäla misstanke om
koppleri vid massagesalonger, eftersom
fastighetsägaren själv riskerar bli skyldig för
koppleri om denne har vetskap om att
sexhandel förekommer i deras lokaler.
Media rapporterar även om den ekonomiska
utsattheten för personalen som arbetar på
thaimassagesalonger. De kan med hjälp av sex
mot höja sin lön från 4000 kr till 14000 kr i
månaden och ser sig inte kunna höja sin lön på
något annat sätt (Tv4, 2 februari 2017). I
denna intervju framkommer det att köparen
är medveten om att thaimassagesalongerna
behöver erbjuda sexuella tjänster för att gå
runt ekonomiskt. (SVT nyheter, 26 maj 2016).
Utifrån föregående kartläggning 2014 uppgav
ingen av de personer verksamheten var i
kontakt med att de tillhandahöll sexuella
tjänster. Däremot hade alla fått frågan från
kunder om de tillhandahöll sexuella tjänster.
Vid frågan om hur personerna känner, tänker
och agerar när en kund efterfrågar sexuella
tjänster, är svaren ganska lika. De allra flesta
uppgav att de blev arga, ledsna och/eller
kränkta. Andra uppgav att de skämtar bort
det. Det var vid föregående kartläggning svårt

att ta reda på fakta huruvida det tillhandahölls
sexuella
tjänster
på
Malmös
thaimassagekliniker eller inte. Däremot fann
man via Flashbacks forumstråd ”Den stora
recensionstråden om Thaimassage i Sverige!”
att det var mer en regel än ett undantag
sexuella tjänster erbjuds på thaimassagesalonger i Malmö. En slutsats var från
verksamhetens sida att personer som arbetar
på thaimassagesalonger i Malmö är mycket
utsatta
i
sitt
yrkesutövande.

Vogiazides och Hedbergs rapport (2014)
”Människohandel och tvångsarbete och
exploatering av arbetskraft i Sverige: Exempel
från restaurang- och bärbranschen” beskriver
den
komplexitet
kring
levnadsvillkor,
arbetsmiljö och rekrytering som Sveriges
arbetskraftsinvandringslagstiftning medburit.
Rapporten nämner inget om kvinnor som
arbetar på thaimassagesalonger, men dessa
kvinnor inkluderas av samma lagstiftning och
samma villkor som andra icke EU-medborgare.
Kvinnorna som kommer till Sverige för att
arbeta vid thaimassagesalonger kan tänkas
rekryteras på liknande sätt som andra
jobbsökande utanför EU. Rekryteringen av
personal till restaurang- och bärbranschen
sker ofta genom nätverk av bekanta eller
släktingar, som kan erbjuda ett arbete i
Sverige (Vogiazides och Hedberg, 2014). Dessa
anställningserbjudanden ska godkännas av
Migrationsverket. Om en person arbetar för
samma arbetsgivare och har anställning där i
två år kan denne med hjälp av arbetsgivaren
ansöka om uppehållstillstånd för arbete för
ytterligare två år. Personen kan byta
arbetsplats, men inom samma yrke.
Möjligheten finns därefter att ansöka om
permanent uppehållstillstånd, PUT, efter fyra
års anställning. (a.a)
Migrationsverket har ingen möjlighet att
kontrollera att alla anställningserbjudande
följs,
vilket
innebär
att
ett
anställningserbjudande till en icke Eu-

medborgare
inte
kan
garanteras.
Arbetsgivaren har även rätt att friställa
arbetstagaren
när
som.
Utöver
Migrationsverkets möjlighet till kontroll kan
även Skatteverket och Arbetsmiljöverket göra
kontroller om någon form av misstanke
uppstår. De i sin tur, rapporterar till Polisen
om misstanke för koppleri, människohandel
eller bedrägeri förekommer.
Rapporten beskriver även hur många som
kommer till Sverige för att arbeta är medvetna
om att deras anställning kan komma att
försämras gentemot anställningserbjudandet,
men anser att det ändå är mer gynnsamt än
att bo kvar i sitt hemland. Många sätts i skuld
av sina arbetsgivare, då de köpt sitt
jobberbjudande och blir skyldiga för mat och
uppehälle som inte sällan ordnas av
arbetstagaren.
Majoriteten av dem som kommit till Sverige i
för att arbeta inom restaurang och
bärplockning är enligt rapporten från
Thailand, Indien och Kina. Rapporten utgår då
ifrån jordbruk, IT samt hotell- och
restaurangbranschen som är utmärkande
branscher för arbetskraftsinvandring. Trots att
thaimassagesalonger inte inkluderas i
rapporten är det dock intressant att
majoriteten är ifrån Thailand. En kan tänka att
det kan finnas fler thailändare i Sverige även
inom
andra
branscher,
exempelvis
thaimassagesalonger.
Rapporten visa tydligt att lagstiftningen
innebär att arbetstagaren är oerhört bunden
av att få behålla sin anställning och är därmed
beroende av en god relation till arbetsgivaren.
Å andra sidan beskrivs relationen till
arbetstagaren ofta som ”en hjälpande hand”,
då arbetstagaren möjliggjort vistelsen i
Sverige.
Denna syn på arbetsgivaren kan vara en
bidragande faktor till att det sällan
framkommer klagomål eller anmälningar
gentemot arbetstagare. Det finns få domar i
Sverige
inom
människohandel
och
tvångsarbete. Rädslan för att förlora sin chans
till PUT, erfarenhet av misstro gentemot
myndigheter samt svårigheter i svenska och
engelska på grund av låg utbildningsnivå är

alla faktorer som gör icke Eu-medborgare
extra utsatta i Sverige.
Länsstyrelsen Stockholm och NMT´s rapport
”Arbetskraftsexploatering och människohandel – Erfarenheter i Sverige och goda
exempel från andra länder” (2017:7) beskriver
även dem den utsatthet som man befarar att
många thailändska kvinnor som arbetar på
thaimassagesalonger befinner sig i. Kvinnor
kan få anställning via anställningserbjudande
från Sverige som massör med tillhörande laglig
rätt till invandring och vistelse. Även om de
har en anställning kan lönen vara så låg att de
inte har något annat val än att sälja sexuella
tjänster. Denna multipla exploatering kan göra
det än svårare för kvinnor att berätta om sin
situation, då de inte vill riskera att åka hem.

Det övergripande syftet med projektet är att
en gång till försöka kartlägga utbredningen av
thaimassagesalonger i Malmö och försöka nå
ut till de personer som befinner sig där genom
uppsökande arbete och informationsspridning
kring stöd rörande sex mot ersättning.
Syftet med kartläggningen är att få en generell
bild av thaimassagesalongerna i Malmö
gällande personalens utsatthet och deras
vetskap om KST som verksamhet. Syftet med
det uppsökande arbetet är att möjliggöra
kontakt med KST för personal som arbetar på
salongerna där det kan förekomma försäljning
och köp av sexuella tjänster. På så sätt stödjer
projektet KST´s i att verka rådgivande,
förebyggande och skadereducerande genom
att etablera kontakt med personer som tillhör
vår målgrupp.

•
•
•
•
•

Hur många thaimassagesalonger finns
i Malmö år 2017?
Var ligger salongerna?
Hur har vårt tillträde till salongerna
fungerat?
Hur många salonger har besökts?
Hur beskrivs verksamheten på
Internet och på plats?

•
•

•
•

Hur ser arbetsmiljön ut?
Har vi kunnat få kontakt med personal
på alla identifierade salonger och hur
många personer har vi kunnat prata
med?
Har någon tagit kontakt med KST som
ett direkt resultat av det uppsökande
arbetet?
Hur förhåller sig personalen till frågor
kring sex mot ersättning?

Projektets mål är att genom nå ut med
information om KST och vad vi kan erbjuda för
den som får frågan om sexuella tjänster eller
själv tillhandahåller det.
Då kvinnor som arbeta på thaimassagesalonger är en grupp som sällan kommer i
kontakt med vår verksamhet, är även målet
att få bättre kunskap om målgruppens
situation rörande frågor om sex mot
ersättning.

Personer som arbetar på thaimassagesalonger
i Malmö. Efter en kartläggning har
verksamheten försökt få kontakt med samtliga
salonger i staden.

Informationsmaterial, se bifogad fil, har
utformats och delats ut. Brevet har utformats
med syfte att innehålla en sammanhangsmarkering för brevet, informera om vår
verksamhet samt förklara att vi möter
personer som ofta får frågan om de säljer
sexuella tjänster på sina salonger. Brevet har
skrivits på enkel svenska och förklarar på
vilket sätt verksamheten kan vara behjälplig.
Syftet med detta är att visa att vi kan vara
behjälpliga samt visa på att målgruppen kan
var särskilt utsatt.

Följande stycke kommer delas upp utifrån
olika teman som samtliga kan beskriva
situationen kring thaimassasalonger och
förekomsten av försäljning och förfrågan av
sexuella tjänster. Resultatet är en summering
kring de iakttagelser som gjort vid besök vid
Thaimassagesalonger
i
Malmö
samt
uppsökande arbete på nätet.

Under kartläggningen av thaimassagesalongerna användes sajten thaimassageguiden.se, som är en samlad sajt för salonger i
hela Sverige. Där finns kontaktuppgifter,
omdömen,
recensioner
och
andra
rangordningskategorier utifrån vad salongen
kan erbjuda. Detta kan vara dusch,
kortbetalning eller swishbetalning, säljer
presentkort, tar emot MinFriskvård, har
ansvarsförsärking rörande behandling, riktig
dörr in till massagerummet, massagebänk
eller bad/jacuzzi.
Utifrån hemsidan fanns det den 11 januari
2017 86 salonger i Malmö. En handfull av
dessa var nerlagda eller bytt lokaler. Under
arbetet med att dela ut informationsbrev så
kom verksamheten i kontakt med ett 10 tal
salonger som inte fanns med på thaimassageguiden.se. Uppskattningsvis finns det så ca 95
salonger som är öppna och tar emot kunder i
Malmö 2017.

Utifrån hemsidan thaimassageguiden.se kan
en se vart de registrerade salonger befann sig
via en karta. Uppskattningsvis är områdena
runt
Värnhem/Midhem,
Dalaplan,
Mariedalsvägen,
Slussen,
Folketspark/Nobelvägen och Carolikvarteren
de mest salongstäta områdena. Övriga
salonger ligger utspritt över Malmö
exempelvis i Limhamn och i Kirseberg.
En kan utskilja att salongerna ofta ligger i
anslutning till en bilväg och sällan innanför i
ett kvarter. Ofta är salongerna i ett

bostadshus på bottenplan eller i tillhörande
källarlokal. Vid ca 5 platser ligger
thaimassagesalongerna vägg i vägg med
thaimatsrestauranger. Några upplevdes de
tillhöra varandra och annars inte.

Av de ca 95 salonger som finns i Malmö har 45
salonger inte nåtts av vår information. I dessa
fall har det inte varit någon som öppnat eller
funnits någon brevlåda. Brev har då skickats ut
med post, varav 7 skickats tillbaka då det ej
kunde levereras. Vid avstämning inom
projektet i augusti var fem av de kvarstående
ej
besökta
salongerna
borta
från
thaimassageguiden.se. Det hade däremot
tillkommit tre nya salonger, ej kända sedan
tidigare.

Av ca 95 salonger i Malmö har 49 stycken fått
brevet om KST, genom besök eller i brevlådan
på plats. Ytterligare två salonger besöktes men
vad nedlagda.

En kan beskriva de olika thaimassagesalongerna utifrån två grupper. Den första
gruppen står för majoriteten av salongerna
som verksamheten besökt. I de flesta fall har
personen inte bjudit in oss utan ställt sig i
dörren och undrat vilka vi är och vart vi
kommer ifrån. Samtliga av dessa hade svårt
att förstå oss på engelska och svenska.
Majoriteten tog emot brevet men läste det
inte på plats. Andra läste det medan vi stod
kvar i dörröppningen och upplevdes då förstå
vårt sammanhang lite bättre.
Den andra gruppen av thaimassagesalonger
utgjorde ett fåtal av de salonger som
verksamheten besökte. Där fick vi komma in i
salongen och blev hänvisade att sitta ner för

ett samtal. Personalen var då mån om att
berätta om sin situation och på vilket sätt de
hanterade frågan om sexuella tjänster. I dessa
salonger kunde personalen ofta svenska och
salongerna var mer utsmyckade. Ett flertal
hänvisade till att deras svenska man kan
hjälpa till att läsa informationen, alternativ att
en skulle ge brevet till sin chef och låta chefen
läsa först. Detta kan tolkas om att personal vid
thaimassagesalonger ofta är beroende av
någon annan för att kunna ta till sig
samhällelig information. Dessa var ett fåtal av
thaimassagesalongerna.
Utifrån föregående projekt 2014 vet vi att
personerna som arbetar på Thaimassagesalongerna reagerar på olika sätt gentemot att
verksamheten besöker dem och brevets
innehåll. Det är oklart huruvida reaktionerna
beror på vårt tillvägagångssätt, sättet vi
förklarar oss på eller det faktiska innehållet i
brevet som vi delar ut. Då brevet inte hade
provlästs av någon inom målgruppen innan
breven delades ut, behövdes brevet ändras
efter olika åsikter kring brevets innehåll. En
person som inte själv arbetar på salong har
kontaktat oss med starka reaktioner kring att
verksamheten
förutsätter
att
massagesalongens personal prostituerar sig,
samt att personal känt sig kränkt av vårt
besök. Personal på salonger har även pratat
sinns emellan och diskuterat vad vi egentligen
ville och vad vi ville få fram, där en del
missuppfattat situationen och trott att vi på
KST önskat få kontakt med personer som vill
köpa sex, för att erbjuda dessa kunder
sexuella tjänster.
Inom projektet har det först dialog med
tolkbolag för att göra texten så tydlig som
möjligt. I samband med att texten förenklades
beskrevs
det
hur
kvinnorna
på
massagesalongerna inte tycktes förstå texten.
Tolkbolaget gav följande förklaring:
Jag vill hävda att personerna i fråga i så
fall har mycket bristfälliga kunskaper i
det thailändska språket. Många av de
thailändare som kommer till Sverige har
bara en grundskoleutbildning från
hemlandet om ens det och många
kommer även från delar av Thailand där

man talar ett annat språk som första
språk och där man lär sig “riksthai” som
andraspråk i skolan. Jag anser att texten
förmedlar den svenska ursprungstexten
på ett tydligt sätt på thailändska.
(Mailkonversation med Semantix)
I samband med thaimassageprojektet kom vi i
kontakt med Projekt Diaspora via Noaks Ark.
Personen i projektet som riktar sig till
thaimassagesalonger talar thailändska och
besöker massagesalonger för att informera
om sexuell hälsa och möjligheten att ta
kontakt med vårdcentraler. Detta har
resulterat i att en del thailändska kvinnor
besökt vårdcentraler och Noaks Ark för bl.a.
testning för STI. Projekt Diaspora fann även att
trots att de har möjlighet att framföra
information på thailändska så har de
thailändska kvinnorna svårt att förstå
sammanhanget. Kvinnorna upplevs rädda vid
besök och anses behöva mer tid för att bli
trygga nog våga berätta om sin situation.

Näst intill samtliga som hade låsta dörrar till
salongen berättar om att de har låst och
igenbommat på grund av säkerheten. De
flesta har alltid dörren låst då de utsätts för
trakasserier och vandalisering mot salongerna.
En del beskriver hur de försökt tackla detta
genom att sluta med Drop in, andra genom att
aldrig släppa in någon de inte känner igen eller
att de inte öppnar för kunder med ett visst
utseende eller förmodat ursprung.
I linje med nivån av språkkunskap i svenska
och engelska kan det urskiljas olika grader av
tillgång till resurser på salongerna. Många
salonger där språkkunskaperna var knappa
vittnar verksamheten om hur personerna till
syntes bor i salongerna. I många mindre
salonger förkom det kylskåp, spis, soffa och
kuddar i första rummet som i andra salonger
fungerar som ett väntrum med tillhörande

reception. Utifrån de salonger som besökt så
är majoriteten i detta skick, endast ett fåtal
har arbetskläder, reception och olåst dörr in
till lokalen.

Verksamheten har fått kontakt med personer
vid tre tillfällen. Ett tips var via mail som
kommer ifrån en thaimassagesalong. Denna
salong beskriver hur en annan salong säljer
sex och att det förstör deras egen salongs
rykte. Personen i fråga önskade att vi skulle
stoppa detta. Som kontakt nummer två var en
man som ringde och klagade över vårt arbete,
detta klagomål har framförts tidigare i
rapporten. Som tredje person har en man till
en kvinna som arbetar på thaimassagesalong
ring och förklarat sin situation. Denne berättar
att kvinnan och han har svårt att gå runt
ekonomiskt för att de är en seriös salong. Utan
sexuella tjänster är det enligt honom mycket
svårt att gå runt i Sverige med
massageverksamhet.

Av de 49 salonger som fått vårt brev vid besök
har ingen berättat att de erbjuder sexuella
tjänster. Alla har däremot beskrivit hur de får
frågan av manliga kunder. I mötet med olika
personer som arbetar inom thaimassage så
har bilden målats upp av att det finns en
rangordning mellan salongerna där vissa
beskriver sig om seriösa och att andra
salonger är oseriösa i sina arbeten. Att
personer på andra salongen säljer sexuella
tjänster eller erbjuder sådana bekräftas av ett
antal salonger och beskrivs påverka andra
salonger negativt. Kunder förutsätter att även
dem säljer sex, vilket innebär att personal får
säga nej, hota med att ringa efter polis eller
sätta upp skyltar på ytterdörren om att det

inte förkommer någon försäljning av sexuella
tjänster på salongen.
En av de större salonger KST besökte i centrala
Malmö beskrev hur 80 % av salongerna är
oseriösa, i den meningen att de säljer sexuella
tjänster. En av kontakterna vi fick beskriver
det som att hur kan de gå runt utan hemsida,
bokningssystem eller reklam för sin
verksamhet? Denne menar att ryktet sprider
sig om att de säljer sex och därför kan de
oseriösa salongverksamheterna fortsätta.
Samma personer uppger att andra salonger
har fler anställda och tar därför emot många
kunder och att salongerna inte kommer prata
med kommunala verksamheter på grund av
att det är mycket pengar inblandade.

Inom ramen för projektet och även utefter det
uppsökande
arbetet
på
nätet
ser
verksamheten information kring thaimassagesalonger på sexköpssidor men framför allt på
Flashbacks
forumstråd
”Den
stora
recensionstråden om Thaimassage i Sverige!”
Medlemmar som skriver i denna tråd tipsar
varandra och ger varandra råd kring sexköp
vid thaimassagesalonger. Reglerna i tråden
innebär att en inte får skriva namn, adress
eller andra uppgifter som kan beskriva vart
salongen finns eller vem som arbetar där.
Trådar som innehåller sådan information tas
bort av administratören. Medlemmarna på
Flashback skriver därmed på ett mer inlindat
sätt så som ”stora staden i Skåne”, ”Sveriges
tredje största stad” eller liknande.
I denna tråd går det att uppmärksamma en
rad olika förhållanden som gör det viktigt för
KST att nå ut till personer som arbetar på thaimassagesalonger i Malmö. Personer skriver
om hur äldre kvinnor tar emot kunder och att
massören senare byts ut mot en yngre vid
slutet av massagetiden. Vid andra recensioner
beskrivs det vara samma massör under hela
massagetiden. Andra beskriver att det kan
vara olika om erbjudandet om sexuella

tjänster kommer eller inte beroende på vem
det är som masserar på salongen just den
gången.
Vid beskrivningar där massören byts ut så
övergår massagen till sexuella aktiviteter
beroende på vad kunden önskar. Flertalet
recensioner beskriver hur massören frågar om
kunden vill ”ha extra” där kunden kan beskriva
vad den vill. Pris görs antingen upp i stunden
eller helt innan massagen. Förkortningar
används i recensionstråden så som BJ (blow
job), BTB (body to body/nuru massage), FS
(full service, vaginalt samtal), N (naked), HJ
(hand job), vilket innefattar olika tjänster som
erbjuds eller efterfrågas.
”Dags för vändning och lite lätt
massage på framsidan innan frågan om
extra kom. Fick erbjudande om BJ, FS,
HJ. Jag bestämde mig för naket HJ.”
(medlem på Flashback, 2017-05-22)
Flertalet recensioner hänvisar även till TMG
vilket står för Thaimassagegudien.se. TMG
nämns i sammanhang där personer tipsar
sidor för att kunna utpeka salonger som påstår
stjäla eller på andra sätt inte är bra för
kunden. I en annan tråd på Flashback beskrivs
thaimassagesalonger som något problematiskt
som skapat ett beroende. En man beskriver
hur han bokat barnvakt för att kunna åka till
salonger, vilket han upplever vara ett ”sjukt
beteende”.
Majoriteten av annonserna beskriver besöken
på ett sätt som innebär att erbjudande om
sexuella tjänster är mer en standard på
salonger än ett undantag.
”Var på en salong i rikets 3:e största
stad. Ringde på och en tjej på ca 30 år
öppnande. En tjej som jag varit hos
många gånger innan på en annan
salong. Kommer in på rummet och får
menyn och väljer BTB 30 min. Hon glider
på min rygg, vändningen kommer och
soldaten glider mellan hennes bröst.
Ganska länge får brösten upp i ansiktet
vartefter hon viskar i mitt öra: Extra?
Självklart svarar jag FS vill jag ha. Hon
går ut och hämtar en kondom, trär på
den och börjar suga sen rida. Allt

avslutas doggy style. En vacker syn
bakifrån. Jag tar en dusch och tackar för
mig.” (medlem på Flashback 2017-0521)
Utifrån citat beskrivs ingen diskussion
huruvida det förekommer erbjudande om
sexuella tjänster eller inte, snarare vilka
tjänster som erbjuds enligt meny.

Klienter som kommer till KST med information
kring thaimassagesalonger är män som köpt
sex via salonger i Malmö. Majoriteten av
männen beskriver hur personalen på
thaimassagesalongen varit påstridig om att
kunden skulle köpa sexuella tjänster och att
mannen som kund fortsatt att köpa sexuella
tjänster. Enligt uppgifter erbjuder minst 15
salonger i Malmö sexuella tjänster, enligt en
av verksamhetens klienter.

Thailändska kvinnor är en svårnådd grupp.
Deras språkkunskaper i svenska och engelska
gör det svårt att nå fram med information om
verksamheten. KST´s ansvar är att se till att
salongerna vet om oss, för att kunna ta
kontakt om en önskar. Kontakten är på frivillig
grund och därför kan det vara svårt att ta till
vidare åtgärder än att informera om
verksamheten. Verksamheten har genom
besök och via post informerat samtliga
thaimassagesalonger
i
Malmö
enligt
thaimasageguiden.se och några därtill.
Samtidigt ses det som fortsatt angeläget att
arbeta gentemot thaimassagesalonger i någon
form. Majoriteten av salonger har ingen
vetskap om verksamheten eller vad vi kan
erbjuda för stöd. De hade svårt att förstå
brevets innehåll och kontext, vilket även andra

projekt
kan
bekräfta
informationsspridningsarbete.

i

sitt

Det går att spekulera under vilka premisser
som de thailändska kvinnorna vistas i Sverige.
Är de beroende av sin anställning för att få
vistas i landet, har de uppehållstillstånd eller
är de gifta med en svensk medborgare?
Samtliga faktorer påverkar kvinnornas intresse
eller möjlighet att dela med sig av sin
situation. Önskar de förändring av sin
situation? Hade de arbetat med något annat
om de fick möjlighet? Många upplevs rädda
vid vårt besök, andra upplever det som
stärkande att bli tillfrågade kring om kunder
efterfrågar sexuella tjänster. Detta
upplevs
korrelera med förmågan till att prata svenska
eller engelska. Språket är avgörande för att
kunna nå fram och tydliggöra vart ifrån
verksamheten kommer och besöket syftar till.

Förslag på olika tillvägagångssätt för att
fortsätta arbete kring sex mot ersättning på
thaimassagesalonger.
•

•
•
•

•

•

Fortsätta att besöka
thaimassagesalonger för att visa på att
vi finns tillhands om en önskar
kontakt.
Översätta thai till tal, för dem som
inte kan läsa.
Utforma informationstext med
pedagogiska bilder.
Samarbete med Noaks Ark och eller
Noomi, som båda riktar sig till
thaimassagesalonger. Fokus på
kommunikation och förståelse av
samhälleliga insatser.
Diskutera materialet med
Migrationsverket, för att redovisa vad
målgruppen säger om situationen.
Artikel i sydsvenskan för att se vad vi
gjort, att visa på att vi vet att personer

köper sex på salonger samt att visa på
komplexiteten gällande
arbetstillstånd, uppehållstillstånd,
sexuell exploatering eller
tvångsarbete. För att synliggöra
thailändska kvinnors utsatthet.

Enligt rapporter från NMT och Vogiazides och
Hedbergs, bör människohandel gällande
tvångsarbete eller multipel exploatering störas
på olika sätt. Genom kontroller av
skatteverket,
migrationsverket
samt
arbetsmiljöverket kan dessa förhållanden
uppmärksammas och ställas till svars. NMT
påvisar även att det behövs bättre kanaler
mellan olika verksamheter så som Polis,
socialtjänst och Migrationsverk som möjliggör
informationsutbyte
inom
ramen
för
sekretesslagstiftningen. Detta är någon KST
skulle kunna bemöta utifrån utbildningar med
olika verksamheter samt ett förbättrat
nätverkande.

•

2 februari 2017
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/%C3%A5tta-av-tio-thaimassagesalonger-erbj%C3%B6dsex-3771892

•

3 juni 2016
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6446239

•

26 maj 2016 Han köper sex på thaimassagesalongerna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/han-koper-sex-pa-thaisalonger

•

23 februari 2017
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6637604

•

Bryta beroende av Thaimassage och sex?
https://www.flashback.org/t2252370

•

Den stora recensionstråden om Thaimassage i Sverige
https://www.flashback.org/t1285502

•

Thaimassage i Sverige
https://www.flashback.org/t1145281p799

•

Vogiazides och Hedbergs rapport (2014) Människohandel och tvångsarbete och exploatering
av arbetskraft i Sverige: Exempel från restaurang- och bärbranschen

•

Länsstyrelsen Stockholm – NMT (2017:7) Arbetskraftsexploatering och
människo-handel – Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder

Får du frågan om sexuella tjänster?
Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST) är en kommunal
verksamhet i Malmö. Vi har en samtalsmottagning och en uppsökande verksamhet.
Kontakten med oss är frivillig, gratis och kan vara anonym.
Vårt uppdrag är att erbjuda råd och stöd för personer som kommer i kontakt med sex
mot ersättning på något sätt i sin vardag och/eller på sin arbetsplats. Antingen genom
att man får frågan om man erbjuder sexuella tjänster eller att man har egen erfarenhet
av sex mot ersättning, sexköp eller människohandel.
År 2014 besökte vi flertalet salonger i Malmö. I kontakten med dessa salonger upplevde
vi att situationen för personal kunde se mycket olika ut. Många beskrev sig som utsatta
och berättade att de ofta fick frågan om sexuella tjänster. Utifrån detta är vi måna om att
kunna fånga upp funderingar och/eller erbjuda konsultation om det önskas.
Vi skickar vi ut detta brev för att informera om det stöd som finns att tillgå.
KST erbjuder följande på svenska och engelska
Anonym kontakt via chatt på vår hemsida
Anonym telefonlinje
KST erbjuder följande med möjlighet till tolk
Anonyma personliga möten, samtalskontakt
Konsultation, råd och stöd
Hjälp kring kontakt med testning av sexuellt överförbara sjukdomar
och sjukvård
Hjälp kring kontakt med andra myndigheter
Tveka inte att kontakta oss, vi har öppet på vardagar 8-16.
Med vänlig hälsning, Elin och Sanna vid Kompetenscentrum sexuella tjänster

020 35 40 40

malmo.se/kst
www.facebook.se/KSTmalmo

kst@malmo.se

มีคนขอซื้อบริการทางเพศจากท่ านหรื อไม่
ศูนย์ช่วยเหลือปั ญหาบริ การทางเพศ / Kompetenscentrum sexuella tjänster
(KST) เป็ นการดาเนินงานของเทศบาล
มัลเมอ (Malmö) เรารับปรึ กษาพูดคุยและออกหน่วยให้ความช่วยเหลือ
ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ตามความสมัครใจ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ตอ้ งแจ้งชื่ อ
(นิรนาม)
ภารกิจของเรา คือ
การให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ประสบกับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกค่าตอบแทนทางใดทางหนึ่ งในชีวิตประจาวันและ/หรื อที่
ทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการขอซื้ อบริ การหรื อตนเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกค่าตอบแทน การซื้ อบริ การทางเพศ
หรื อการค้ามนุษย์
ปี 2014 เราได้ไปตรวจเยี่ยมร้านนวดในมัลเมอหลายร้าน จากการติดต่อกับร้านนวดดังกล่าวพบว่า
สภาพการทางานของพนักงานแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันมาก หลายคนมองว่าตนเองมีความเสี่ ยงและกล่าวว่ามักจะถูกขอซื้อบริ การทางเพศ
ด้วยเหตุน้ ีถา้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือทางเรายินดีที่จะตอบคาถามและ/หรื อให้คาปรึ กษาให้แก่ท่าน
เราส่งจดหมายฉบับนี้ มาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงบริ การความช่วยเหลือของเรา
KST ให้ความช่วยเหลือเป็ นภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
- ติดต่อผ่านระบบพูดคุยออนไลน์แบบนิ รนามบนเว็บไซต์ของเรา
- ติดต่อทางโทรศัพท์แบบนิ รนาม
KST ให้ความช่วยเหลือโดยมีล่ามแปลภาษาในเรื่ องดังต่อไปนี้
- พบปะเป็ นรายบุคคลแบบนิรนาม การติดต่อสนทนา
- ให้คาปรึ กษา คาแนะนา และความช่วยเหลือ
- ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อเพื่อตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการรักษาพยาบาล
- ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น
โปรดอย่าลังลังที่จะติดต่อกับเรา เราเปิ ดให้บริ การในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ขอแสดงความนับถือ
Elin และ Sanna เจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ช่วยเหลือปั ญหาบริ การทางเพศ / Kompetenscentrum sexuella tjänster
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