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“Jeg ka’ ikk’ sætte pris på hvor meget det 
betyder for mig”: Meningerne ved 
sexarbejde fra kvindelige sexarbejderes 
perspektiv 
Af Mille Huglstad & Ingrid Louise Isabell Halvorsen 

Baggrund 
Aktivitetsvidenskaben og ergoterapien bygger på kerneantagelsen om, at mennesker er 
aktivitetsvæsner (Wilcock & Hocking, 2015). Mennesket har, Ifølge Wilcock (2005), et 
medfødt behov for at engagere sig i aktiviteter, der opfattes som meningsfulde og derfor 
bidrager til sundhed og velvære. Wilcocks (2006) definition af begrebet aktivitet indebærer 
alle de ting mennesker gør, og at idéen om at gøre (doing) opstår i relation til de interaktive 
komponenter at være (being: essensen af selvet), at høre til (belonging: at være en del af 
noget), og at blive (becoming: udvikling og transformation). Denne begrebsmodel gør det 
muligt at diskutere hvilken mening en aktivitet tillægges, samt aktivitetens forbindelse til 
sundhed og velvære (Wilcock & Hocking, 2015). 

Flere forskere indenfor aktivitetsvidenskaben har påpeget, at forskning relateret til at forstå 
begrebet aktivitet og dens forbindelse til sundhed og velvære har været for snæver 
(Hocking, 2009; Kiepek et al., 2019; Twinley, 2013; Twinley & Addidle, 2012). 
Twinley (2013) introducerede konceptet ‘the dark side of occupation’ og påpegede at 
aktiviteter godt kan opleves som meningsfulde, selvom aktiviteten betragtes som anti-
social, kriminel, afvigende, skadelig og ikke-sundhedsfremmende, fordi aktiviteten samtidig 
kan bidrage med en følelse af mening, glæde og velvære. Kiepek et al. (2019) foreslog i 
stedet begrebet ‘non-sanctioned occupation’ (ikke-sanktioneret aktivitet), som dækker over 
de aktiviteter der ikke anses som sunde og socialt acceptable inden for en given social, 
kulturel og politisk kontekst. Mennesker som engagerer sig i ikke-sanktionerede aktiviteter 
bliver ligeledes ofte opfattet som afvigende, dårlige til at træffe beslutninger, og/eller som 
havende en tvivlsom moral (Kiepek et al., 2019). 

Sexarbejde er et eksempel på en aktivitet der primært betragtes som ikke-sanktioneret 
(Kiepek et al., 2019). En sexarbejder er et individ, der arbejder i sexindustrien (f.eks. i 
pornografi, stripklubber eller ved at sælge seksuelle ydelser personligt eller 
online/telefonisk) (Kiepek et al., 2019). Selv i lande hvor sexarbejde er lovligt, er 
sexarbejdere stigmatiserede og marginaliserede, og anses ofte for at være umoralske, 
kriminelle, uansvarlige og en trussel for dem selv og samfundet (Benoit et al., 2018; Benoit 
et al., 2019; Krusi et al., 2016; Rule & Twinley, 2020; Sallmann, 2010; Weitzer, 2018). 
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Selvom sexarbejde er helt eller delvist kriminaliseret i mange dele af verden, er der fortsat 
mange mennesker, der engagerer sig i sexarbejde (Kiepek et al., 2019). I Danmark har det 
været lovligt at købe og sælge seksuelle ydelser siden 1999, og dem der sælger seksuelle 
ydelser skal ifølge loven registrere sig som selvstændige erhvervsdrivende og betale skat af 
indtægten (Socialstyrelsen, 2020). Sexarbejde er dog ikke anerkendt som erhverv og det er 
strafbart at drive virksomhed, hvor der opnås fortjeneste ved andres salg af seksuelle 
ydelser (Straffeloven, 2019). 
Sundhedsminister, Astrid Krag, udtaler at sexarbejde udelukkende bør anses som et socialt 
problem (Danielsen & Larsen, 2019). Sexarbejder-rettigheds-aktivister kritiserer denne 
anskuelse af sexarbejde og argumenterer for at ikke alle sexarbejdere er ofre (Jackson, 
2016; Weitzer, 2018). Tidligere forskning omhandlende sexarbejde har vist, at sexarbejdere 
kan opleve personlige fordele relateret til arbejdet, herunder øget selvtillid, stolthed, 
empowerment, tilfredshed, og en følelse af at gøre noget godt for andre (Benoit et al., 2019; 
Koken, 2012). Disse studiers primære formål var dog at undersøge hvordan sexarbejdere 
håndterer “prostitutions stigma”, og de bidrager derfor ikke med en dybdegående 
undersøgelse af de positive oplevelser forbundet med sexarbejde (Benoit et al., 2019; 
Koken, 2012). 

I vores litteratursøgning er vi ikke stødt på forskning inden for aktivitetsvidenskaben, der 
belyser sexarbejde ud fra sexarbejdernes perspektiv. Desuden har Rule og Twinley (2020) 
for nyligt påpeget, at der et behov for studier, der belyser den levede erfaring af sexarbejde 
ud fra et aktivitetsperspektiv. Formålet med dette studie var derfor at undersøge hvordan 
kvindelige sexarbejdere oplever og beskriver mening, når de engagerer sig i sexarbejde. 

Metode 
For at opnå indsigt i sexarbejdernes perspektiv, blev et kvalitativt design benyttet, med brug 
af metoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), der består af tre teoretiske 
søjler (Smith et al., 2009). 
Den første søjle er fænomenologi, hvor forskeren bestræber sig på at fralægge sig alle 
fordomme og forforståelser og lade fænomenet tale for sig selv. Den anden søjle er 
hermeneutik, hvor forskeren søger at forstå deltagerens oplevelser gennem fortolkning af 
dennes beretning af oplevelser. (Smith et al., 2009; Pietkiewicz & Smith, 2012). Den sidste 
teoretiske søjle, idiografi, henviser til at hver case bliver udforsket og analyseret uafhængigt 
af de andre, før man laver generelle udsagn på tværs af cases (Smith et al., 2009; Pietkiewicz 
& Smith, 2012). 

Etik 
I henhold til den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning blev godkendelse 
af studiet opnået ved Syddansk Universitet (EU, 2016). Da dette studie ikke behandlede 
biologisk materiale, var det ikke nødvendigt at søge godkendelse af den nationale 
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videnskabsetiske kommité (Komitéloven, 2017). Alle potentielle deltagere modtog skriftlig 
information om studiets formål. Alle deltagere underskrev en samtykkeerklæring før 
interviewene blev udført og blev forsikret fuld anonymitet, samt informeret om, at de helt 
frem til publicering af studiet kunne trække deres deltagelse tilbage. 

Deltagere 
Der blev til studiet rekrutteret seks deltagere. Dette lave antal deltagere gjorde det muligt at 
lave en dybdegående analyse af sexarbejdernes levede erfaringer (Smith et al., 2009). I linje 
med IPA (Smith et al., 2009) var målet at finde en forholdsvis homogen gruppe, hvorfor 
følgende inklusions- og eksklusionskriterier blev anvendt: Deltagerne skulle være kvindelige 
sexarbejdere og enten have arbejdet på bordel som privat escort eller som “privat diskret” 
(dvs. at arbejde selvstændigt i diskrete og private omgivelser) indenfor de sidste fem år. 
Potentielle deltagere blev ekskluderet, hvis de var gade-baserede sexarbejdere eller hvis de 
ikke talte flydende dansk. Deltagerne blev rekrutteret gennem forfatterernes netværk, 
online annoncer, sociale medier og ‘snowball sampling’. Alle seks deltagere var engageret i 
sexarbejde på rekrutterings-tidspunktet. Ud af de seks deltagere arbejdede fire på bordel og 
to som “privat diskret”, og tre arbejdede deltid og tre fuldtid. Deltagerne kom fra fire ud af 
de fem regioner og de havde alle en uddannelse: To havde en bachelorgrad, tre havde en 
kandidatgrad og en havde en erhvervsuddannelse (Se tabel 1). 

Tabel 1. Deltagere 

Deltagerne 
(pseudonymer) 

Alder Antal års erfaring med 
sexarbejde 

Interview via 

Mona 52 8-9 Skype 

Annie 38 10 Telefon 

Karen 56 10-12 Facetime 

Linda 26 4 Live Chat 

Sarah 46 2 Telefon 

Marie 50 23 Facetime 
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Dataindsamling 
Data blev indsamlet via dybdegående semi-strukturerede interview for at muliggøre 
fleksibilitet og for at producere detaljerig empiri (Smith et al., 2009). Alle interviewene blev 
udført af de to forfattere og hver deltager blev interviewet en gang. Grundet COVID-19 
pandemien, blev ingen af interviewene udført ansigt-til-ansigt, men i stedet via 
Skype/Facetime, telefon og ‘live chat’. En deltager krævede total anonymitet og ville kun 
medvirke hvis interviewet blev udført via skriftlig kommunikation; derfor blev ‘live chat’ 
anvendt. Interviewene havde en varighed på 41 til 81 minutter (gennemsnitligt ≈ 57 min.), 
undtagen ‘live chat’ interviewet, der havde en varighed på fire timer. Alle interviewene blev 
optaget, undtagen ‘live chat’ interviewet. 

Dataanalyse 
Alle interviewene blev transskriberet verbatim af de to forfattere, undtagen ‘live chat’ 
interviewet, der allerede var på skrift. Data blev analyseret ud fra IPA’s retningslinjer, hvor 
et interview bliver analyseret til ende, før man fortsætter med det næste i en iterativ og 
induktiv cyklus (Smith et al., 2009). I første omgang gennemlæste de to forfattere 
transskriptionen hver for sig adskillige gange og lavede beskrivende noter. Dernæst lavede 
de, også hver for sig, fortolkende noter, for på den måde at bevæge sig fra sexarbejderens 
perspektiv (emic) til forskerens perspektiv (etic) (Smith et al., 2009). Noterne blev derefter 
sammenlignet og førte til at temaer blev identificeret. Disse temaer gennemgik en 
sorteringsproces, hvor temaer der mindede om hinanden blev slået sammen for at lave et 
endeligt sæt af temaer for den pågældende case. Forfatterne gik derefter til næste case, og 
satte deres tidligere fortolkninger i parentes. Sidste trin i analysen indebar at være på udkig 
efter konvergens og divergens på tværs af casene, hvilket medførte en ny sorteringsproces 
og førte til nye temaer, der omfavnede ligheder og forskelligheder på tværs af casene, som 
slutteligt blev fortolket på et teoretisk niveau. 

Resultater 
Overordnet oplevede og beskrev deltagerne deres engagement i sexarbejde som havende 
positive meninger og som bidragende til velvære og livskvalitet. Alle deltagere beskrev 
hvordan de oplevede omgivelsernes syn på sexarbejde som det mest udfordrende ved deres 
engagement i sexarbejde. På trods af dette, havde de aldrig overvejet at stoppe deres 
engagement i sexarbejde af den grund. Disse meninger, som deltagerne beskrev, blev 
indkapslet i seks temaer: 1) Seksuelle væsner, 2) Personlig udvikling, 3) 
Mellemmenneskelige relationer, 4) Faglig stolthed, 5) Omgivelsernes syn og 6) Velvære og 
livskvalitet. Undervejs i udviklingen af temaer, blev det tydeligt at ‘velvære og livskvalitet’ 
interagerede med de fem øvrige temaer og det blev derfor til et overordnet tema (se figur 
1). 
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Seksuelle væsner: En vej til at udtrykke og opfylde seksuelle 
interesser og behov. 
Fem af deltagerne beskrev dem selv som seksuelle væsner, med stor interesse og behov for 
sex. Sex var altså en indre motivationsfaktor, for at engagere sig i sexarbejde, samt 
fortsætte dette engagement. Mona beskrev at hun altid havde været seksuelt 
eksperimenterende og at hun længe havde haft fantasier om at blive betalt for sex. Annie 
beskrev også sig selv som værende et meget seksuelt væsen, som gerne ville have sex hele 
tiden og som meget seksuelt eksperimenterende. Sarah fortalte at hendes skilsmisse gjorde 
det muligt for hende endelig at forfølge sine seksuelle lyster. Marie beskrev ligeledes 
hvordan hun allerede som 18-19 årig overvejede at blive sexarbejder, fordi hun virkelig godt 
kunne lide sex. Linda, derimod, anså ikke sig selv som et seksuelt væsen før hun engagerede 
sig i sexarbejde, men har efterfølgende indset, at hun tændte på at sælge seksuelle ydelser. 

Alle deltagerne beskrev, i en eller anden grad, hvordan deres engagement i sexarbejde ledte 
til seksuel tilfredsstillelse og gav dem mulighed for seksuel udforskning. Linda beskrev, 
hvordan hun havde sit livs første orgasme, første gang hun var sammen med en klient. Sarah 
fortalte, at hendes engagement i sexarbejde gjorde det muligt for hende at udleve alle sine 
fantasier. Marie forklarede at hendes fantasier afviger fra normen, og at hendes 
engagement i sexarbejde dermed gjorde det muligt, at få alle hendes seksuelle behov 
dækket. Annie beskrev hvordan hun nyder når hendes klienter ved hvordan de skal 
tilfredsstille hende “Det er så dejligt og jeg kan gå ud med de rigtig gode orgasmer. Det er 
helt klart nummer et oplevelse!”. Karen berettede hvordan hun over tid er blevet mere åben 
overfor nye forslag fra klienter og at selvom seksuel tilfredsstillelse ikke er det mest 
meningsfulde aspekt ved hendes engagement, så ser hun det som en bonus. 
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Personlig udvikling: Ny viden, øget selvtillid og empowerment 
Fem deltagere rapporterede at de havde opnået ny viden omkring nye områder, dem selv 
og andre, gennem deres engagement i sexarbejde. Annie erfarede at hendes klienter lærte 
hende om alt lige fra træfældning til aktiemarkedet, hvilket hun værdsatte. Karen beskrev 
hvordan sexarbejdet har ført til, at hun har mødt forskellige typer af mennesker, som hun 
ellers ikke ville have mødt og hvordan hun fandt dette meget oplysende. Sarah og Linda 
fortalte, at de havde opnået ny viden, hvilket gav dem en øget indsigt i mennesker, en større 
accept af menneskers forskelligheder og en mere nuanceret forståelse af livet. Karen 
beskrev hvordan hun har lært sine egne grænser bedre at kende, ved at udfordre sig selv: 

Men jeg tror noget af det, der har gjort...særligt indtryk på mig, det har været (...) nogle af 
de udfordringer jeg har været ude for (...) Jeg har for eksempel været blevet bedt om at gøre 
nogle andre ting, end jeg normalt ville gøre - end jeg overhoved forestiller mig !(...) og det 
jeg så oplever...det er, at det føles ikke grænseoverskridende når jeg så er i gang” (Karen) 

Fem deltagere beskrev hvordan det at drive deres egen virksomhed og at modtage 
anerkendelse fra deres klienter, har forøget deres selvværd. Mona forklarede, at hun vidste 
hun var god til sit arbejde, hvilket bidrog positivt til hendes selvværd. Karen fortalte, at hun 
før var præget af usikkerhed, men at hendes engagement i sexarbejde har gjort hende mere 
selvsikker, hvilket også har smittet af på hendes almindelige arbejde. Ifølge Sarah, har 
klienternes opfattelse af hende og hendes krop, fået hende til at se sig selv på en mere 
positiv måde. 

Tre deltagere beskrev hvordan deres engagement i sexarbejde har gjort dem bedre i stand 
til at sætte grænser. Linda fortalte at hun nu er mere selvsikker og at hun generelt er blevet 
bedre til at sætte grænser, også i hendes privatliv. Annie beskrev, hvordan hendes 
engagement i sexarbejde har gjort hende bedre til at sige fra, når klienter forsøger at 
udnytte hende, ved at kræve mere end de faktisk har betalt for. Mona konkluderede 
ligeledes, at hendes engagement i sexarbejde har medført, at hun er blevet bedre til at sige 
fra, hvor hun tidligere havde svært ved at drage omsorg for sig selv. 

Fire deltagere beskrev, at de oplevede en følelse af empowerment gennem deres 
engagement i sexarbejde. Mona fortalte, at hun nød at være selvstændig, da ingen andre 
kunne bestemme over hende. Sarah forklarede, hvordan dét at blive betalt for seksuelle 
ydelser, ikke får hende til at føle sig “billig” eller udnyttet, i modsætning til hvordan hun har 
følt efter et one-night stand. Hun beskrev yderligere, hvordan hun hver dag kan bestemme 
lige hvad hun vil den dag, baseret på hendes humør og lyster, og hvordan hun opfatter dette 
som et privilegium: “Jeg har jo retten til at sige ‘det har jeg ikke lyst til’ eller ‘det vil jeg ikke’ 
(...) Så jeg har jo aldrig gået over en grænse og så taget en kunde bare fordi det skulle jeg”. 

Annie diskuterede også hvordan det at være selvstændig, havde en positiv indvirkning på 
hendes hverdagsliv, da det medførte, at hun selv bestemmer hvornår, hvor længe og med 
hvem hun vil arbejde sammen med. Hun fortalte også, hvordan hendes engagement i 
sexarbejde har ført til, at hun føler sig mere magtfuld, og at hun afviser kunder som ikke 



7 

respekterer hendes regler og grænser. Karen beskrev en følelse af magt, når hun 
introducerer hendes klienter for noget nyt, hvilket efterlader hende med en følelse af 
kontrol. 

Mellemmenneskelige relationer: Relationer over tid, det intime 
rum og glæden ved at glæde andre 
Fire deltagere identificerede deres relationer til deres klienter som en værdifuld del af deres 
engagement i sexarbejde. Sarah og Mona beskrev begge, hvordan relationen til 
tilbagevendende klienter udvikler sig over tid. Karen forklarede, hvordan de relationer hun 
havde med sine klienter, var meget meningsfulde, da hun havde klienter der var kommet 
hos hende i over 10 år. Annie forklarede hvordan hun havde fortrolige samtaler i 
arbejdstiden, med de klienter hun havde en tæt relation til. Sarah fortalte hvordan en 
relation til en klient havde udviklet sig til et tæt venskab. Linda understregede værdien af de 
relationer hun havde til sine kollegaer, og at hun ønskede at fortsætte med at besøge dem 
på bordellet, også hvis hun ikke længere selv var sexarbejder, da hun værdsætter det 
fordomsfrie miljø. 

Fem deltagere beskrev hvordan et intimt rum opstår, når de er sammen med deres klienter. 
Mona beskrev at dette intime rum består af en gensidig udveksling, hvor både hun og 
klienten får noget ud af det seksuelt og derved mærker at de lever. 

Annie kunne ligeledes relatere til det intime rum, hvor hende og klienten indgår i en 
tillidsfuld relation: “Man kommer ikke tættere på et andet menneske end man gør når man 
er nøgen”. Karen forklarede, at der opstår en unik fortrolighed i den tid klienten er hos 
hende. Marie beskrev vigtigheden af, at hun og klienten deler seksuelle præferencer, da hun 
derved kan give klienten den bedste oplevelse. 

Alle deltagerne italesatte den positive følelse de fik af at glæde klienterne. Linda udtrykte at 
hun blev utrolig glad, når hun kunne bidrage positivt til sine klienters liv. Annie forklarede 
ligeledes hvordan den glæde hun oplever ved at få andre til at smile er ubeskrivelig. Mona 
og Marie beskrev hvordan de oplevede det som meningsfuldt og tilfredsstillende at opfylde 
behov, som deres klienter ikke kunne få opfyldt andetsteds. Karen beskrev: 

“For mit vedkommende synes jeg næsten, at det der har været det allerstørste og nok det 
der driver mig...det er det, at man gør folk glade eller overraskede eller altså bare synes det 
er helt fantastisk, det de har oplevet. Altså den der fornemmelse af, at sende folk afsted med 
et smil. Det kom faktisk til at fylde meget mere end jeg troede.” (Karen) 

Faglig stolthed: At gøre sig umage og værdien af penge. 
Fire deltagere beskrev dyden i at gøre sig umage med deres sexarbejde, samt en følelse af 
stolthed, når man gør sit arbejde godt og klienter vender tilbage eller laver gode 
anmeldelser på nettet. Annie beskrev begejstringen over at lykkes med at få nerverne til at 
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forsvinde hos meget nervøse klienter, og hvordan dette kom til udtryk i online anmeldelser. 
Marie sammenlignede dét at være en dygtig sexarbejder med at være en salgsassistent der 
har solgt et produkt og oplever tilfredsstillelsen ved, at kunden bliver ved med at vende 
tilbage til forretningen. Mona opfattede sig selv som en professionel og forklarede at visse 
færdigheder er nødvendige som sexarbejder. Karen beskrev at det var betydningsfuldt for 
hende at gøre sit arbejde ordentligt ved at være nærværende. 

Tre deltagere beskrev, hvordan deres indtægt fra sexarbejdet var betydningsfuldt for dem, 
da de anså penge som værende en motiverende faktor. Linda og Marie opfattede 
sexarbejde som et arbejde med en fordelagtig indtjening, der gjorde det muligt for dem at 
leve et liv uden økonomiske bekymringer. Linda udtalte at indtjeningen har beriget hendes 
liv, da det muliggjorde en mere luksuriøs livsstil. Marie forklarede at økonomisk usikkerhed 
var en af grundene til at hun engagerede sig i sexarbejde til at begynde med, da hun var 
enlig mor. For Karen havde pengene en anden betydning. For hende handlede det om, at 
modtage en betaling der var i overensstemmelse med hendes indsats: 

“Det er ikke penge jeg har snydt mig til... Det er penge jeg har arbejdet for. Jeg har gjort et 
reelt stykke arbejde...og jeg får nogle penge for det. Det synes jeg er en værdi i sig selv. Det 
gir’ mening”(Karen) 

Omgivelsernes syn: Udfordret af og at udfordre samfundets 
normer. 
Alle deltagere gav udtryk for at de samfundsmæssige rammer, med dertilhørende 
fordomme fra omgivelserne, var det mest udfordrende ved deres engagement i sexarbejde. 
På trods af dette udfordrende aspekt, havde ingen af deltagerne nogensinde overvejet at 
opgive deres sexarbejde af den grund, da de alle beskrev, at deres engagement i sexarbejde 
var for værdifuldt at opgive. 

Alle deltagerne beskrev hvordan lovgivningen udfordrede deres engagement i sexarbejde, 
da det ikke er anerkendt som erhverv, hvilket dermed forhindrede dem i at leje 
erhvervslokaler, oprette virksomhedskonti, samt modtage sygedagpenge og dagpenge. 
Mona udtalte: “Der hvor jeg er mest udfordret er rent lovgivningsmæssigt (...) Det er sgu 
ikke dét at være sexarbejder!” 

Fem deltagere beskrev byrden ved at måtte leve et dobbeltliv, i frygt for omgivelsernes 
fordømmelse, og dermed holde en værdifuld del af deres liv hemmeligt. Sarah fortalte, at 
hun kun kunne dele sit arbejdsliv med andre sexarbejdere, da hendes omverden ikke havde 
kendskab til hendes arbejde. Karen gav ligeledes udtryk for hvordan fordomme har ledt til, 
at hun er begrænset i at give udtryk for, hvordan hun har det med hendes arbejde. Annie 
beskrev hvordan hun en gang årligt har behov for at komme ud med nogle frustrationer til 
sin mand over at leve et dobbeltliv, men at hun derefter har mod på at fortsætte med at 
hemmeligholde sit arbejde. Linda, Karen og Sarah nævnte alle problematikken om at 
sexarbejdere bliver mødt af fordomme, som en indre konflikt, hvor de må konfrontere deres 
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egen tro på, hvad de egentlig føler for at sælge seksuelle ydelser og dermed går imod 
samfundets normer. Sarah forklarede at hun i mange år overvejede at blive sexarbejder, 
men at hun holdt sig tilbage, i frygt for fordømmelse. Karen diskuterede hvordan hun var 
tvunget til at forholde sig til denne indre konflikt, da hun mistede kontakt til et nært 
familiemedlem, på baggrund af hendes sexarbejde og dermed måtte gøre sig klart, hvad der 
var mest betydningsfuldt: relationen eller sexarbejdet. 

Mona beskrev hvordan det var betydningsfuldt for hende at advokere offentligt for 
sexarbejdere: 

“Jeg har tænkt, at øhm være så åben om det og så højrøstet om det, som jeg overhovedet 
kan i forhold til medier og andre steder. Så at folk kan blive lidt mere oplyste om, hvad det 
også kan være, og at det ikke alt sammen er gadeprostitution og menneskehandel og 
bagmænd der tjener penge (...) og det skal vi til livs! - men at der også er os andre, som rent 
faktisk selv har valgt det.” (Mona) 

Velvære og livskvalitet 
Alle deltagere beskrev hvordan omgivelsernes syn på sexarbejde påvirkede deres velvære 
på en negativ måde, herunder hvordan de følte sig udfordrede af lovgivningen, samt 
risikerede at blive dømt af deres omgivelser. Til trods for dette beskrev de alle hvordan 
deres engagement i sexarbejde primært blev opfattet som en essentiel del af deres liv, der 
bidrog positivt til deres følelse af velvære og livskvalitet. 

Linda beskrev, hvordan hendes engagement i sexarbejde bidrog til hendes velvære og 
livskvalitet, da sexarbejde medførte et pusterum fra hendes hverdagsrutine. Mona udtalte, 
at hendes engagement i sexarbejde medførte, at hun havde det bedre end nogensinde før, 
at hun var blevet et mere harmonisk menneske og at hun oplevede at være mere tilstede i 
nuet. Sarah fandt, at hendes engagement i sexarbejde havde medført, at hun følte sig 
gladere, mere i live, “høj”, fri og energisk i modsætning til hendes tidligere liv, hvor hun følte 
at hun primært tilfredsstillede dem omkring hende, i stedet for sig selv. Sarah havde 
kroniske smerter, men havde ikke længere brug for smertestillende medicin, hvilket hun selv 
relaterede direkte til hendes engagement i sexarbejde. Hun fortsatte med at fortælle, at hun 
ikke kunne forestille sig nogensinde at stoppe sit engagement i sexarbejde, da dette ville 
gøre hende ulykkelig. Karen beskrev ligeledes denne følelse af at blive “høj” af sit 
sexarbejde, og tilføjede yderligere at hendes engagement i sexarbejde havde fået hende til 
at stortrives. Marie identificerede hvordan hun elskede sit sexarbejde, hvordan det ind 
imellem også gjorde hende “høj”, og hun beskrev det som at tjene penge på sin hobby. 
Annie beskrev på lignende vis hvordan hendes engagement i sexarbejde havde en positiv 
påvirkning på hendes hverdagsliv, der gjorde hendes liv som mor og hendes daglige 
aktiviteter, såsom husligt arbejde, nemmere at overkomme. Hun beskrev yderlige hvordan 
sexarbejde er en værdifuld del af hendes liv: 



10 

“Jeg kan ikke sætte en pris på hvor meget det betyder for mig overhovedet. (...) Det er ikke 
noget jeg vil være foruden”. (Annie) 

Diskussion 
Dette studies fund viser, at engagement i sexarbejde kan opfattes som en meningsfuld 
aktivitet. Deltagerne i dette studie beskrev, at deres engagement i sexarbejde var en 
selvvalgt aktivitet, der blev tilskrevet forskellige meninger, drevet af indre motivation og 
medførte seksuel tilfredsstillelse og personlig udvikling samt faciliterede 
mellemmenneskelige relationer. Deltagerne beskrev yderligere, hvordan det at gøre sig 
umage, at være dygtig, og at blive godt betalt var meningsfuldt. Deltagerne oplevede disse 
positive meninger som bidragende til deres velvære og livskvalitet, da aktiviteten sexarbejde 
fik dem til at føle sig “høje”, afslappede, glade og energiske. Dog beskrev deltagerne også en 
mere negativ mening forbundet med deres engagement i sexarbejde, da de sociokulturelle 
og politiske omgivelsers syn på sexarbejde, gjorde at deltagerne via deres engagement i 
sexarbejde udfordrede samfundets normer. Dette udsatte deltagerne for fordomme og 
risikoen for fordømmelse, hvilket resulterede i, at nogle levede et dobbeltliv. Dette studies 
resultater vil blive diskuteret ved at anvende følgende teoretiske rammer; doing, being, 
becoming, belonging (Wilcock & Hocking, 2015), engagerende aktiviteter (Jonsson, 2008), og 
aktivitetsmæssig retfærdighed (occupational justice) (Stadnyk et al., 2010). 

Deltagerne beskrev dem selv som seksuelle væsner, idet seksualitet viste sig som essensen 
af deres væren (being) (Wilcock & Hocking, 2015). De beskrev enten et indre behov for at 
være seksuelt aktive og/eller eksperimenterende eller en interesse for sex der til at begynde 
med ledte til engagement i sexarbejde. 

Da deltagerne i dette studie beskrev aspekter om personlig udvikling, blev det tydeligt, at 
det at udføre (doing) sexarbejde over tid resulterede i en løbende læringsproces om andre 
mennesker og dem selv, der bidrog til deres bliven (becoming) (Wilcock & Hocking, 2015). 
Bliven (becoming) kom yderligere til udtryk, da de alle beskrev hvordan det at styre deres 
egen virksomhed og at kunne sætte grænser medførte følelsen af empowerment og øgede 
deres selvtillid (Wilcock & Hocking, 2015). 

Alle deltagere rapporterede, at de oplevede glæde ved at glæde andre, og udtrykte at det 
var meningsfuldt for dem at bidrage til deres familiers økonomi, og derigennem handle i 
overensstemmelse med deres væren (being) (Wilcock & Hocking, 2015). 

Deltagerne i dette studie beskrev hvordan deres engagement i sexarbejde faciliterede 
mellemmenneskelige relationer, særligt med deres klienter og andre sexarbejdere. 
Deltagerne beskrev at den gensidige relation mellem dem og deres klienter, gav en følelse af 
at høre til (belonging) (Wilcock & Hocking, 2015). En deltager følte en stor tilknytning til sine 
kollegaer på bordellet, og fremhævede at hun værdsatte friheden til at kunne tale åbent 
uden at blive dømt, og udviste derfor en følelse af at tilhøre en bestemt gruppe af 
mennesker (belonging) (Wilcock & Hocking, 2015). 
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Et andet aspekt af (belonging) kom til udtryk, da deltagerne i dette studie følte sig afskåret 
fra deres omgivelser. Ved at engagerer sig i en ikke-sanktioneret aktivitet, som sexarbejde, 
blev deltagerne udsat for samfundsmæssige fordomme og risiko for fordømmelse, hvilket 
førte til en manglende oplevelse af at høre til (belonging) (Kiepek et al., 2019; Wilcock & 
Hocking, 2015). 

Strukturelle og kontekstuelle faktorer i Danmark skaber social ulighed og forhindrer visse 
grupper i at “høre til”(belonging) i samfundet, hvilket resulterer i aktivitetsmæssig 
uretfærdighed (occupational injustice) (Stadnyk et al., 2010; Wilcock & Hocking, 2015). 
Deltagerne i dette studie blev påvirket af de kontekstuelle faktorer, da de beskrev risikoen 
for ikke at blive accepteret af deres omgangskreds, fordi sexarbejdere som en gruppe, bliver 
udsat for diskrimination i samfundet (Stadnyk et al., 2010). Social diskrimination skaber 
barrierer og underminerer deltagernes ret til at være (being) dem selv/dem de har lyst til at 
være (Wilcock & Hocking, 2015). Den danske lovgivning forbyder eller vanskeliggør 
sexarbejdere at have en erhvervskonto, modtage sygedagpenge, leje erhvervslokaler, hyre 
vagter og chauffører og de kan heller ikke organisere sig i en fagforening (Socialstyrelsen, 
2020; Straffeloven, 2019). Disse er alle strukturelle faktorer i form af aktivitetsmæssige 
determinanter, der fører til aktivitetsmæssig uretfærdighed (Stadnyk et al., 2010). Da de 
strukturelle og kontekstuelle faktorer udfordrer muligheden for at sexarbejdere kan deltage 
i aktiviteten, udøve valg og træffe beslutninger relateret til deres deltagelse i sexarbejde, 
kan udfaldet blive aktivitetsmæssig marginalisering (Stadnyk et al., 2010). 

Selvom deltagerne i dette studie beskrev, at det at gøre sig umage, at være dygtige og blive 
betalt for deres ydelser som meningsfulde aspekter ved deres engagement i sexarbejde, var 
det tydeligt, at deres engagement i sexarbejde, blev opfattet som mere end blot et arbejde, 
da nogle af deltagerne beskrev det som en “hobby” og “et pusterum”, og var derfor 
associeret med frihed og valg. For at illustrere forholdet mellem aktivitet og velvære 
opfordrede Jonsson (2008) til en ny kategorisering af aktiviteter, hvor aktiviteter bliver 
klassificeret ud fra hvordan mennesker oplever dem. Jonsson opdagede i sin forskning 
(2008) at en type af aktivitet adskilte sig fra de andre: “engagerende aktivitet” (engaging 
occupation), d.v.s. aktiviteter der opleves som særligt meningsfulde. 

Engagement i sexarbejde kan for deltagerne i dette studie kategoriseres som “engagerende 
aktivitet”, da engagement i sexarbejde kan beskrives som meningsfuld på mange måder og 
involverer intens deltagelse (Jonsson, 2008). Deltagerne opfattede det som en aktivitet de 
engagerede sig i – en aktivitet som var vigtig for deres velvære, nødvendig, og en aktivitet 
som ingen af deltagerne ville være foruden (Jonsson, 2008). Dette studies fund bidrager 
derfor med nye forståelser af hvordan engagement i en ikke-sanktioneret aktivitet kan 
opleves som en “engagerende aktivitet” og at en “engagerende aktivitet” både kan opleves 
som at have positive og negative indvirkninger på velvære. Dette fund er en ny tilføjelse til 
Jonsson’s (2008) teoretiske forståelse af aktiviteters kompleksitet og bidrager til viden om 
ikke-sanktionerede aktiviteter. 
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Dette studies fund viser tydeligt at engagement i sexarbejde for nogle anses som 
meningsfuldt og bidragende til deres overordnede velvære og livskvalitet og udfordrer 
dermed Rule og Twinleys (2020) hentydning til, at sexarbejde ikke er relateret til velvære 
gennem engagement og mening. 

Metodiske styrker og begrænsninger 
Forskelle blandt deltagerne, såsom alder, års erfaring og geografisk placering reducerede 
homogeniteten. Disse forskelle betragtes dog som acceptable, da sexarbejdere som gruppe, 
anses som en der er vanskelig at nå (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith et al., 2009). På trods 
af disse forskelle, blev der identificeret konvergens på tværs af deltagerne i alle temaer. 

Interviewene blev udført online eller telefonisk, hvilket udfordrede evnen til at reagere på 
visuelle signaler, og kan derfor anses som en begrænsning. Forskning viser imidlertid at 
interview der er foretaget online eller telefonisk øger deltagernes selvopfattede 
anonymitet, og tilbyder fleksibilitet med hensyn til tid og sted (Drabble et al., 2016; Lo 
Iacono et al., 2016). Desuden øgede brugen af forskellige metoder potentielt muligheden for 
at nå deltagere, der under andre forudsætninger ikke villet have deltaget. 

Det anses yderligere for at være en styrke at begge forfattere deltog i hele 
analyseprocessen. 

På grund af det lave antal deltagere kan dette studies fund ikke generaliseres til andre 
kontekster. De meninger der tilskrives engagement i sexarbejde er et resultat af deltagernes 
livserfaring og kontekstuelle faktorer såsom lovgivning, hvilket betyder at sexarbejde kunne 
blive opfattet anderledes i andre lande hvor sexarbejde er kriminaliseret, eller af andre 
sexarbejdere, hvis erfaringer adskiller sig fra dem, der er beskrevet i dette studie (herunder 
sexarbejdere der er menneskehandlede, gade-baserede, uden uddannelse eller som ikke 
identificerer sig som kvinder). Dette studies fund bidrager dog til den generelle viden 
relateret til meningsfuld aktivitet, og belyser derfor en teoretisk overførbarhed. 

Konklusion 
Engagement i en ikke-sanktioneret aktivitet, som sexarbejde, viste sig at indebære positive 
meninger. Deltagerne beskrev hvordan deres gøren (doing) i relation til sexarbejde var båret 
af en indre motivation, af deres væren (being), som medførte at deres viden blev øget, de 
blev dygtigere, mere selvsikre og empowered (becoming). Engagement i sexarbejde 
medvirkede også til en følelse af at høre til (belonging) gennem de relationer som 
deltagerne havde med deres klienter og i sexarbejder-miljøet. 

At engagere sig i en aktivitet som sexarbejde viste sig også at indebære negative meninger 
for deltagerne, herunder en begrænset følelse af at høre til (belonging) i samfundet via 
manglende accept blandt deres sociale, kulturelle og politiske omgivelser. På trods af dette 
negative aspekt, anså deltagerne sexarbejde som en meningsfuld og engagerende aktivitet, 
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som bidrog positivt til deres selvopfattede velvære, tilfredsstillelse og livskvalitet. Dette 
studies fund understøtter derfor en formodning om, at det at være engageret i en ikke-
sanktioneret aktivitet, kan have positive indvirkninger på velvære og livskvalitet. 

Dette studie bidrager til aktivitetsvidenskaben ved at tilføje til forståelsen af aktiviteters 
kompleksitet, sammenhængen mellem aktivitet og velvære og hvordan kontekstuelle 
faktorer påvirker oplevelser og meninger. Der er behov for yderligere forskning om 
aktiviteten, sexarbejde, ud fra et aktivitetsperspektiv samt i forskellige kontekster; som 
f.eks., gade-baseret sexarbejde, sexarbejde som en overlevelses-aktivitet, eller sexarbejde 
underlagt forskellige lovgivninger. Der er yderligere behov for forskning om sexarbejdets 
(negative) følgevirkninger på det at høre til (belonging) og hvordan disse påvirker velvære 
på lang sigt. 

Perspektivering 

Det ergoterapi-teoretiske fundament er baseret på et dominerende fokus på 
formålsopfyldende og socialt sanktionerede aktiviteter (Kantartzis & Molineux, 2011; 
Stewart et al., 2016; Twinley, 2013; Kiepek et al., 2019). Derfor er de forholdsvis få studier 
der belyser oplevelse af mening og sammenhængen mellem meningsfuld aktivitet og 
velvære netop studier af socialt sanktionerede aktiviteter, herunder kreative, fysiske og 
huslige aktiviteter (Roberts & Bannigan, 2018; Stewart et al., 2016). Dette stemmer ikke 
overens med, at vi i den daglige ergoterapeutiske praksis møder mange forskellige klienter, 
der udfører og/eller engagerer sig i socialt ikke-sanktionerede aktiviteter, fx overforbrug af 
rusmidler, kriminalitet, overspisning og selvskade. Da viden om alle disse ikke-sanktionerede 
aktiviteter, i en aktivitetsvidenskabelig kontekst, er mørklagt, kan det begrænse 
ergoterapeuters mulighed for at praktisere holistisk og klientcentreret. Dette studie 
bidrager dermed til at mindske dette videnshul om socialt ikke-sanktionerede aktiviteter. 

Hvis vi som profession bryster os af, at vi forstår os på menneskelig aktivitet, så må vores 
begrebsapparat og teoretiske fundament nuanceres, så det ikke ender med at ekskludere 
mennesker der engagerer sig i aktiviteter der afviger fra normen og ikke lige passer ind i de 
gængse antagelser om hvad der er sundt og velvære-fremmende. Hvis vi som disciplin 
ønsker at få et indgående kendskab til menneskelig aktivitet, er vi samtidig også nødt til at 
forske i aktiviteter uden for konteksten af funktionsnedsættelser og terapi (Dickie, 2003). På 
den måde bliver teorier om aktivitet og ergoterapeutiske interventioner funderet i mere end 
personlige erfaringer og antagelser (Dickie, 2003). Fundene i dette studie kan bidrage til en 
udvidet teoretisk forståelse af menneskelig aktivitet, der kan have betydning for den 
ergoterapeutiske praksis fremadrettet, men der er selvfølgelig behov for meget mere 
forskning i aktiviteters kompleksitet, deres påvirkning af velvære og livskvalitet, samt i ikke-
sanktionerede aktiviteter. Dette vil i sidste ende ikke kun gavne aktivitetsvidenskaben, 
ergoterapien og ergoterapeuter i praksis – men i allerhøjeste grad også de mennesker 
ergoterapeuter skal støtte, rehabilitere og ikke mindst søge at forstå.  
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