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E Under tre års tid 

”Garanterad orgasm för    30 euro”

 
 Foto: PONTUS LUNDAHL/Scanpix

Ett sexvaruhus. Elva våningar där män kan välja och 
vraka bland prostituerade i olika prisklasser. Svante 
Tidholm har gjort en dokumentärfilm om Europas 
största bordell och frågat sig vad sex egentligen 
fyller för funktion i mäns liv.

Kärnan i problematiken

LIV & LUST

”På bordellen  
finns drömmarna 
och behoven  
till salu.”
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”Garanterad orgasm för    30 euro”
För de killar

Ett problem är

Sexköparna på Pascha

Hanna Welin 
hanna.welin@hd.se 

042-489 93 67

G

Trots att både 

Att se bankens 

TT Spektra
Anna Bratt

anna.bratt@ttspektra.se

Många glömmer att bankens rådgivare också är 
försäljare. Förbered dig väl inför bankmötet och 
gå inte med på något du inte förstår, varnar 
ekonomiexperten Annika Creutzer.

Annika Creutzer 
är chefredaktör 
för pengar24. 

PENGAR

KRITISKA ÖGON 
PÅ BANKEN

Räntor,  
avkastning,  
vinst och  
försäkringar.  
Granska  
erbjudandena  
noga. 

TIPS VID 
RÅDGIVNINGEN

Ta med dig någon till mötet – en till 
som lyssnar, och som du kan bolla med 
efteråt.

Skriv inte under något vid sittande 
bord – ta hem och tänk igenom.

Känn dig inte stressad.
Fråga vad rådgivaren får i provision. 

Om han eller hon tjänar mer på att du 
tar en viss försäkring, fråga varför du 
ska ha just den.

Köp aldrig något du inte förstår. Våga 
fråga.

Handlar det om mycket pengar som 
ska placeras, kolla med andra banker 
vad du kan få för deal hos dem. 
Källa: Konsumenternas bank- och fi-
nansbyrå.

LAGEN OM FINANSIELL 
RÅDGIVNING

 Gäller personlig rådgivning, inte ren 
försäljning och mer allmän information.

Rådgivaren ska ha tillräcklig kompe-
tens, både teoretiska kunskaper och 
praktisk erfarenhet.

Rådgivaren ska dokumentera vad 
som sagts och vilka råd som givits och 
kunden ska få dokumentationen, som 
också arkiveras på banken.

Rådgivaren ska iaktta god rådgiv-
ningssed utifrån de riktlinjer som finns 
i branschen.

Rådgivaren ska anpassa råden efter 
kundens önskemål och behov, men 
också avråda från placeringar som inte 
kan anses som lämpliga.


