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Sammanfattning 

Studiens syfte var att ta reda på mer om kvinnor i prostitution, främst om processen in och ut 

ur prostitution. Detta gjordes genom att läsa fyra böcker innehållande biografiskt material, tre 

böcker var skrivna av författarna själva och den fjärde av två författare som intervjuat 

prostituerade kvinnor. Empirin analyserades med tematisk analys och genus och stigma 

användes som teoretiska perspektiv och tolkningsramar. Resultaten visade att faktorer som 

ekonomi, traumatiska händelser och självhat utgjorde de största anledningarna till att man 

började prostituera sig och att utträdet ur prostitution var avhängigt faktorer såsom tiden, 

relationer och samhällets bemötande. Slutsatserna är att det inte är någon särskild 

personlighetstyp som blir prostituerad utan att det beror på flera samverkande 

omständigheter, därför är förebyggande insatser viktiga. Det är också lättare att sluta med 

hjälp av någon, exempelvis professionella aktörer. 

 

 

Nyckelord: börja med prostitution, sluta med prostitution, prostituerade kvinnor, genus,  

stigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The aim of the study was to learn more about women in prostitution, mainly about the 

process in and out of prostitution. Four books containing biographical material were read, 

three were written by the authors themselves and the fourth by two authors who interviewed 

female prostitutes. The empirical study was analyzed with thematic analysis and gender and 

stigma was used as theoretical perspectives and interpretation frames. The results showed that 

factors such as economics, traumatic events and self-hatred were the main reasons for 

entering prostitution, and that exiting prostitution was dependent on factors such as time, 

relationships and the treatment of society. The conclusion is that it is not a particular 

personality type that enters prostitution but it being due to several collaborative 

circumstances, therefore preventive efforts are important. It is also easier to quit with the help 

of someone, such as professional helpers. 
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1.Inledning 

I Sverige är det sedan 1999 olagligt att köpa sex men inte att sälja det (SFS 1998:408), 

sexhandeln pågår dock för fullt ändå. Samtidigt med “metoo”-kampanjen under förra året 

startades även upproret #intedinhora, något som sedan kom att bilda ett nätverk med kvinnor 

från arbetslivets alla hörn där alla har en sak gemensamt; erfarenhet av sexindustrin. Dessa 

kvinnor vill belysa de prostituerades utsatthet, öka medvetenheten hos allmänheten och 

förändra synen på prostitution som någonting självvalt. På uppropet #intedinhoras hemsida 

skriver dessa personer att prostitution ofta benämns som världens äldsta yrke. De menar att 

det snarare borde beskrivas som ett av världens äldsta förtryck. Personerna under uppropet 

skriver att det oftast inte är ett fritt val att sälja sex, även om många påstår det. För väldigt 

många handlar det om brist på andra alternativ. De skriver vidare att för en del människor är 

prostitutionen en konsekvens av tidigare sexuella övergrepp och andra säljer sex för att 

finansiera ett missbruk alternativt hantera en problematisk ekonomisk situation 

(http://intedinhora.se/uppropet/). 

1.1 Bakgrund 

På Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandels hemsida kan man läsa att det 

främst är kvinnor som säljer eller blir sålda i prostitutionsindustrin. Även om män också kan 

sälja sex är det nästan uteslutande bara män som köper sex (http://nmtsverige.se). Enligt den 

senaste befolkningsstudien utgiven av Länsstyrelsen (Mujaji & Netscher, 2015) uppger till 

exempel inga kvinnor att de köpt sex. Studien visar även att lagen har gett effekt då antalet 

kvinnor som säljer sex har halverats sedan 1995. Men bara i Sverige idag uppskattas 200-250 

kvinnor befinna sig inom gatuprostitution. Dock minskar gatuprostitutionen medan annonser 

för sexuella tjänster på internet har ökat. Enligt Nationellt metodstöd mot prostitution och 

människohandels hemsida är gatan och internet är de två största arenorna där sexuella tjänster 

säljs. Majoriteten av de som säljer sex är 18-30 år gamla. 2014 svarade 0,8 % av svenska män 

att de hade köpt sex under det senaste året. Det är låga siffror om man jämför med övriga 

Europa och även om man jämför med bara Norden. Ytterst är det kommunerna som har 

ansvaret för att ge hjälp i utsatta situationer men det finns även Mika-mottagningar i de 

största städerna, jämställdhetsmyndigheten och frivilligorganisationer som också kan hjälpa. 

Antalet kvinnor som prostituerar sig är dock svårt att få en sann siffra på då mörkertalet är 

stort (http://nmtsverige.se).  
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Socialstyrelsen beskriver i sitt utbildningsmaterial Sex mot ersättning (2015) att 

pengar kan vara ett skäl till varför man säljer sex. Pengarna kan vara till både försörjning, 

extrainkomst eller drogfinansiering. Ett annat skäl kan vara uppmärksamhet och bekräftelse. 

Det kan också bero på ångest, självskadebeteende eller vara en reaktion på sexuella 

övergrepp. Det finns schablonbilder om vem det är som säljer sex, till exempel den 

heroinmissbrukande kvinnan på gatan eller den homosexuelle killen. Det riskabla med detta 

är att det får konsekvenser för de personer som säljer sex på mindre synliga arenor, de nås 

inte av hjälp om hjälpen koncentreras till de som passar in i schablonbilden. Sexsäljare är en 

heterogen grupp. Dock anser Socialstyrelsen att några grupper löper extra stor risk för att 

sälja sexuella tjänster, dessa är hbtq-personer, personer med funktionsnedsättningar, 

missbruks och beroendeproblematik samt vissa migranter. Studierna varierar mellan att 30-

70% av sexsäljare varit utsatta för övergrepp.  

Enligt Eduards (2007) så kan även tillfälligheter spela en roll då 38% beskrev i en 

undersökning att den första gången de sålt sex berott på övertalning från köparen. 

“Prostitution har samhälleliga återverkningar långt utöver sexköpspolitiken. Det är en 

företeelse som åskådliggör en värld av föreställningar om kön, klass, etnicitet, 

kvinnokroppens nytta, mäns sexuella rättigheter och politikens gränser” (Eduards, 2007, s. 

136). Eduards (2007) beskriver vidare att det idag också hörs röster för att prostitution ska 

klassas som förvärvsarbete så att kvinnor ska kunna sälja sex utan att bli stigmatiserade, de 

menar att det inte ska vara någon skillnad på att sälja sin kropp och på att sälja sin arbetskraft 

på andra vis, och de vill få rättigheter och ta del av välfärdssystemet. Socialstyrelsen (2015) 

beskriver att många kvinnor som säljer sex utsätts för våld, både av köpare och av de män de 

lever med. Enligt en ASI-kartläggning (Addiction severity index är en standardiserad och 

strukturerad intervju främst avsedd för missbruk-, beroende- och drogrelaterad 

behandlingsforskning) utsätts också missbrukande personer som säljer sex för mer psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld än de missbrukare som får sin försörjning på annat sätt. Övergreppen 

som de våldsutsatta är med om normaliseras för att de ska kunna hantera att vara med om 

dem. Psykisk ohälsa är också vanligt bland prostituerade kvinnor, ohälsan kan ta sig uttryck i 

ångest, depressioner, ätstörningar och självskadebeteende. Att sluta sälja sex är en process 

och Socialstyrelsens utbildningsmaterial (2015) tar upp fyra punkter som identifierats som 

viktiga vad det gäller kvinnors uppbrottsprocess från prostitution; kritiska händelser, 

strukturella faktorer, relationsbundna faktorer samt individuella drivkrafter och resurser. I 

materialet framkommer även att behovet av professionella hjälpinsatser kan vara som störst 

vid själva uppbrottet då det kan uppstå krisreaktioner i form av skamkänslor och självförakt, 
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samt att stöd och behandling gör det möjligt för personen att förändra sin självbild och att 

mobilisera resurser för att bygga upp ett nytt liv. Enligt Socialstyrelsen (2015) så kan också 

behovet av stöd kvarstå i flera år.  

 

1.3 Förförståelse 

Enlig vår mening kan inte forskare stå helt objektiva till sitt undersökta ämne och vi är 

medvetna om att våra åsikter samt våra föreställningar om prostitution kan ha influerat delar 

av uppsatsen, om än oavsiktligt. Det är svårt att inte ha värderingar och åsikter när det 

kommer till prostitution och sexhandel, detta bland annat då debatten kring prostitution har 

varit aktuell under en längre tid. När det gäller vad det är som gör att man börjar prostituera 

sig så hade vi en tanke innan vi började skriva, om att det kan höra ihop med tidigare 

övergrepp och ett behov av pengar. När det gäller anledningar till att ta sig ur prostitution 

trodde vi att man oftast behöver hjälp utifrån för att kunna göra det. Vi tänkte också att 

kärleken till ett barn eller en partner kan vara en bidragande faktor till att man tar steget ut ur 

prostitutionen. Då vi är medvetna om vår förförståelse har vi försökt att vara öppna för den 

information som vi har fått när vi har läst all litteratur i vår undersökning. 

 

1.4 Syfte 

Vi vill genom att läsa biografiskt material försöka få svar på hur man hamnar i prostitution 

samt hur man tar sig ur det. Ämnet är både relevant för socialt arbete och för socionomer då 

vi är en av de yrkesgrupper som kommer i kontakt med kvinnorna både i och efter 

prostitution. Vi menar att ju fler faktorer vi som samhälle men också som socionomer, är 

medvetna om, ju fler människor i utsatthet kan kanske räddas undan livet i prostitution. Om 

samhället vet var hjälpen behövs och vilka konsekvenserna skulle kunna bli annars kan man 

ju jobba förebyggande med de människor som behöver det mest. Att hjälporganisationer gör 

nytta är lätt att tro på, men vi menar att det ju också är viktigt att veta vart deras stöd gör mest 

nytta? Är det under tiden kvinnorna befinner sig i prostitution, eller är det först när kvinnan 

bestämt sig för att lämna som de blir riktigt viktiga? Vart ska resurserna och krutet läggas? 

Därför behöver man ta reda vilka faktorer som påverkar kvinnor i prostitution. Vi anser också 

att det finns en kunskapslucka kring vem den prostituerade verkligen är och om det är så att 

vilken kvinna som helst kan hamna i sexhandelns grepp. Därför är syftet med denna studie är 

att ta reda på mer om kvinnor som varit i prostitution. 
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1.5 Frågeställningar 

-Vilka faktorer påverkar inträdet i prostitution? 

-Vilka faktorer påverkar utträdet ur prostitution? 

 

1.6 Avgränsningar  

Innan vi kunde börja samla in material till bakgrund och tidigare forskning var det av vikt att 

göra en avgränsning. Valet att basera vår studie på att läsa biografier om enbart kvinnor i 

prostitution grundar sig i att det är den största och mest förekommande gruppen i prostitution. 

Vi uppfattar målgruppen som underordnad i det patriarkala samhället och prostitution 

betraktas ofta som en del av mäns exploatering av kvinnor. Vi har också avgränsat oss till 

litteratur och forskning kring kvinnor som lever i västvärlden. 

 

1.7 Studiens centrala begrepp 

I den här studien är begreppet prostitution relevant och ständigt återkommande, därför 

presenteras en definition av begreppet nedan för att förtydliga för läsaren vad prostitution 

betyder och innebär. 

 

1.7.1 Prostitution 

Garofalo Geymonat (2016) skriver att prostitution är när man “erbjuder sexuella tjänster åt 

män (och i liten omfattning även kvinnor) på ett tydligt, transparent och uppgjort sätt, med ett 

klart urskiljbart utbyte som skiljer sig åt från kategorier som “älskare”, “skyddsling” och 

dylikt”. En annan beskrivning av prostitution är den verksamhet där en eller flera personer 

utför sexuella handlingar eller tjänster åt en annan person mot ersättningen. Ersättningen kan 

tillfalla utföraren eller den person som organiserar prostitutionen. 

Garofalo Geymonat (2016) beskriver att det finns olika sorters prostitution; 

bordellprostitution: en bordell kan bestå av ett eller flera hus där kvinnorna ofta både lever 

och arbetar. Gatuprostitution: där erbjudandet sker på gatan och tjänsten oftast utförs i 

kundens bil, på hotell, pension eller utomhus. Hallickverksamhet brukar associeras till 

gatuprostitution. Prostitution på klubbar och massagesalonger: det vill säga ställen där man 

erbjuder massage och underhållning men även sexuella tjänster. Eskort och call-girl: oftast 

erbjuds mer än bara sällskap vid fester och middagar. Vidare så beskrivs även synlig och dold 

prostitution, där synlig prostitution betecknar den sexförsäljning som sker på gatan och dold 
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prostitution är den sexförsäljning som sker inomhus, som i studior (massagekliniker, 

eskortverksamhet, porrklubbar etc.), annonser i tidningar, TV eller via Internet. 

 

1.8 Disposition 

I denna studie så finns det sex kapitel följt av referenslista och bilagor. Det första kapitlet 

innehåller inledning med bakgrund, förförståelse, syfte, frågeställningar, avgränsningar, 

studiens centrala begrepp samt disposition. I kapitel två presenteras internationell och 

nationell forskning kring ämnet prostitution. I det tredje kapitlet redogörs för de teoretiska 

utgångspunkter som anses vara relevanta för studien. Vårt fjärde kapitel innehåller en allmän 

översikt över studiens tillvägagångssätt med metodval, urval, kvalitetskriterier samt etisk 

reflektion. I kapitel fem redovisar vi vårt resultat med teman och underteman. Resultaten 

redovisas via utvalda citat. I kapitel sex analyserar och diskuterar vi vårt resultat och vi 

redogör för våra egna tankar och reflektioner kring resultaten samt framtida forskning kring 

ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen presenteras vilka faktorer som ligger bakom hur man hamnar i 

prostitution och hur man lämnar detta område. 

 

2.1 Forskningens bakgrund  

Hedin och Månsson (1998) skriver att det fram till slutet av 1990-talet inte fanns någon 

systematisk forskning om varför kvinnor slutar med prostitution eller hur det går till. En tes 

som de beskriver är att det stora genombrottet i den psykologiska forskningen kom när man 

lämnade idén om en patologisk personlighetstyp som är predisponerad för ett liv i synd och 

omoral och istället fokuserar på traumat eller den traumatiska upplevelsen som en viktig 

faktor. Detta sker i slutet av 1970-talet och för första gången lyfts skuldbördan lite från de 

prostituerades axlar. Andra gärningsmän och -kvinnor identifieras och ansvaret är inte längre 

bara den prostituerades.  

 

2.2 Tidigare övergrepp 

Hedin och Månsson (1998) anser att kvinnors reaktioner på prostitutionserfarenheterna har 

stora likheter med reaktionerna hos kvinnor som utsatts för incest och våldtäkt och de anser 

att prostitution ska likställas med annat våld mot kvinnor. Kvinnorna som Hedin och 

Månsson har pratat med menar att självrespekten går förlorad. Känslor som bränns ut ur 

kroppen, självförakt, skuldkänslor, att känna sig som en splittrad person är centralt i deras 

beskrivningar. “Direct effect-modellen” utser sexuella övergrepp i barndomen som den faktor 

som tydligast predisponerar för prostitution. En tolkning är att upprepade sexuella övergrepp 

medför “träning” i känslomässig distansering i samband med sexualitet och distansering är 

just ett av de “trick” som prostituerade använder sig av. Erfarenheten av utnyttjande och 

övergrepp främjar en självuppfattning som underlättar prostitutionsliknande beteenden, alltså 

att man använder sin kropp för sexuella tjänster i syfte att uppnå icke-sexuella fördelar som 

tillhörighet, gemenskap, pengar eller annat. Cusick (2002) håller med och skriver att det både 

i svensk och internationell forskning framkommer ett allt tydligare samband mellan ett 

självdestruktivt beteende såsom prostitution och med tidiga övergrepp under uppväxten. 

Användandet av dessa prostitutionsliknande beteenden förklaras ibland som ett led i en 

överlevnadsstrategi, ett upprepande beteende av tidiga traumatiska upplevelser som leder till 

nya utnyttjanden som sin tur kan vara svåra att bryta.  
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2.3 Viktimisering 

Hedin och Månsson (1998) uppger att steget in i sexhandeln för många är kulmen på en lång 

kedja av tidigare destruktiva händelser, av en viktimiseringscykel med bristande 

känslomässig anknytning, sexuella övergrepp och utnyttjande, kanske våldtäktsupplevelser 

och slutligen prostitution. Denna cykel kan leda till ett tillstånd kallat psykologisk paralys. 

Paralysen karaktäriseras av orörlighet, acceptans av offerrollen, hjälplöshetskänslor och en 

oförmåga att utnyttja möjligheter till och erbjudanden om förändring. Det finns också en 

bristfällig självkänsla som förstärks och fördjupas kontinuerligt och som understryker det 

sociala utanförskapet. Flera kvinnor får redan tidigt ett rykte om att de beter sig som horor, 

även innan inträdet i prostitutionen. När man pratar om prostitutionens samband med sexuella 

övergrepp placeras individen i en offerposition och en offerposition symboliserar maktlöshet 

och handlingsförlamning. Denna fråga skär rakt igenom två existerande versioner av de 

prostituerades historia i samhället. Den ena av “den lyckliga horan” som är beslutsam, 

handlingskraftig och medvetet säger nej till konventioner, den andra om kvinnor som inte valt 

själva utan tvingats till det av olyckliga omständigheter. Oselin (2010) menar att tidigare 

studier har visat på att det som gör det svårt för kvinnor att kunna lämna prostitution är 

stigmat, stämpling samt att de utför en brottslig handling.  

 

2.4 Flera anledningar samverkar 

Hedin och Månsson (1998) fortsätter med att förklara en mer kontrasterande och komplex 

version av teorin kring det tidigare övergreppets betydelse för hur man hamnar i prostitution, 

nämligen att då inte alla som blivit utsatta för sexuella övergrepp prostituerar sig är det 

istället en kombination av sexuella övergrepp i barndomen som tillsammans med andra 

destruktiva erfarenheter sätter olika processer i rörelse som ökar sannolikheten för olika 

avvikande beteenden varav prostitution är ett av dem. Den första prostitutionserfarenheten 

kan också ske i samband med en rymning, antingen direkt hemifrån eller från någon 

institution. Både hos Socialstyrelsen (2015) och hos Hedin och Månsson (1998) återfinns 

teorin om “drifting into prostitution” vilken framhåller betydelsen av individens interaktion 

med omvärlden och är en process där inre och yttre faktorer samverkar på olika nivåer. 

Kvinnans könsmässiga underordning i samhället tillsammans med synen på sexualitet och 

kön som denna underordning leder till är viktiga sådana faktorer. Utöver detta tillkommer 

också i ett visst läge utlösande faktorer såsom exempelvis arbetslöshet, ont om pengar, 

prostitutionens tillgänglighet eller kontakter i branschen. Teorin avvisar den direkta länken 
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mellan viktimisering och prostitution och menar istället att stigmatiseringen är en viktig 

faktor. Det är omgivningens reaktioner på de sexuella övergreppen eller på hennes “odygdiga 

leverne” som underlättar steget in i prostitution, man internaliserar en avvikande 

självuppfattning samt dålig självkänsla (Hedin & Månssons, 1998; Socialstyrelsen, 2015).  

Även Collinson och Ash (2015) pekar i sin artikel på flera olika anledningar som 

samverkar. De fann att de prostituerade hade väldigt liknande berättelser om tidiga fysiska 

och sexuella övergrepp, negativt föräldraskap, dålig impulskontroll och låg utbildningsnivå 

vilket indikerar en beteendestörning som beror på en växelverkan av genetiska, familjära och 

sociala faktorer. Det visade sig till exempel att bara en väldigt liten del av kvinnorna 

någonsin hade levt med båda sina föräldrar samtidigt. Majoriteten av kvinnorna hade hamnat 

i familjehem och nästan alla hade en rymt, antingen hemifrån eller från familjehemmet. 

Majoriteten hade också blivit avstängda eller relegerade från skolan och de flesta gick ut utan 

fullständiga betyg. Alkohol och droganvändande var även det vanligt. Sanders (2007) avvisar 

påståendet att enskilda kvinnors emotionella engagemang är en nyckelfaktor för att sluta med 

prostitution och trycker även han på att det är strukturella, politiska, kulturella och legala 

faktorer såväl som kognitiva förändringar som är nyckelfaktorerna för att få in kvinnor i 

industrin.  

 

2.5 Pengar 

Oselin skriver i sin artikel (2010) att den vanligaste orsaken till att kvinnor prostituerar sig är 

att tjäna pengar, samt att prostitution är knutet till strukturella ekonomiska faktorer och att 

kvinnor med dålig ekonomi medvetet fortsätter prostituera sig på grund av detta. Både i de 

intervjuer som Collinson och Ash (2015) samt Månsson och Hedin (1998) gjort framgår 

också detta. En majoritet av kvinnorna angav pengar, fattigdom eller akut penningbrist, som 

skälet till varför de började med prostitution, med pengarna kunde de köpa droger, hitta 

någonstans att bo eller bara överleva. Hedin och Månsson (1998) skriver att den prostituerade 

kvinnans valmöjligheter vad det gäller till exempel miljö, villkor eller köpare, står i 

proportion till hennes utsatthet och värst är det för dem som är drogmissbrukare och måste få 

ihop stora summor pengar under sina pass. Och i sin artikel beskriver Sanders (2007) hur man 

fann att droganvändning var aktuellt för de prostituerade som jobbat på gatan men däremot 

inte för dem som jobbat på massageinrättningar. De som jobbat inomhus hade också mer att 

berätta om tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och framtidsplaner än de övriga. 

 



 

15 

 

2.6 Hur prostitutionen fortsätter 

Hedin och Månsson (1998) menar att om “drifting in” betecknar processen in i prostitution så 

kan den process där kvinnan dras allt djupare in betecknas “drifting on”. Denna process 

består av ett förlopp av tre faser som följer på varandra; smekmånaden, det ökade beroendet 

samt återkommande down-perioder. I den första fasen är också kvinnan som mest mottaglig 

för män som är beredda att utnyttja hennes längtan efter känslomässigt gensvar. Ofta kommer 

hon från en bakgrund med känslofattiga och icke-fungerande relationer och därför blir 

längtan och hoppet om att bli älskad och omhändertagen så intensivt att fantasierna och 

drömmarna blir starkare än verkligheten. Hon fantiserar om och gör sig en idealbild av den 

ultimata mannen och om gemensam evig lycka i livet. Fantasierna och idealbilden utgör en 

motpol till kvinnans egen bristande självkänsla och självuppfattning. Många kvinnor 

benämner inte mannen de lever med som sin hallick för då skulle hon behöva erkänna både 

för sig själv och andra att hon utnyttjas och syftet med relationen till mannen är just det 

motsatta, nämligen att dölja eller maskera utnyttjandet.  

I den andra fasen ökar kvinnans isolering och hennes relationer till omgivningen 

förändras. Det blir svårt med frågor från familj och vänner, hon måste antingen komma med 

halvsanningar som tär på relationerna eller isolera sig från sitt tidigare liv. Och kvinnorna 

som lever med sin hallick känner hur förhållandet förändras, de får ökade krav om större 

vinster på sig. Mannen konsumerar stora belopp och det “gemensamma projekt” som hon 

rättfärdigade situationen med, pengarna som exempelvis skulle gå till husköp eller flytt 

utomlands försvinner alltmer i bakgrunden.  

I den sista fasen kommer ångest, sömnsvårigheter och depressiva besvär samt även 

fysiska och man söker kanske läkarhjälp för att få behandling av sina symptom. När 

förmågan till avskärmning och förträngning av någon anledning slutar fungera så börjar 

kvinnorna må dåligt och fundera på vad de håller på med. Olustkänslorna inför mötet med 

kunderna ökar och det är oftast i denna fas som våldet drabbar en. Man börjar slarva med 

granskningen av kunderna, omdömet sviker när tröttheten är som värst (Hedin & Månsson, 

1998). 

 

2.7 Hinder 

Cusick (2002) skriver i sin studie att det finns många svårigheter och hinder för att kvinnor 

ska kunna ta sig ur prostitution. Några av dess hinder anses vara ekonomiska svårigheter och 

skulder, drogmissbruk, avsaknad av utbildning eller arbetslivserfarenhet, hemlöshet i någon 
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form eller våldsamma partners/hallickar. Ett annat stort hinder som finns för många är att ju 

längre man stannar kvar i prostitution, desto djupare rotar sig de beteendemönster som håller 

dem kvar där. Särskilt svårt att hitta vägar ut tycks det vara för dem som mist kontakten med 

familj och vänner och vars nuvarande vänner också är prostituerade. Cusick (2002) skriver 

även att de program som finns för att få ner prostitutionen behöver inriktas mer på att 

adressera problemen på en bred socioekonomisk nivå snarare än en individuell nivå.  

 

2.8 En mångfald av uppbrott 

Ham och Gilmour (2017) har gjort en metastudie där de har undersökt tidigare gjorda 

forskningsprojekt om sexarbetares väg ut ur prostitution. Studien visar på att det finns otaliga 

anledningar till varför man som prostituerad beslutar sig för att sluta. Det finns kvinnor som 

lämnar prostitutionen för att senare återvända till att prostituera sig igen. De flesta som 

återvänder uppger att de har internaliserat “prostitutionsvärlden” i sig själva så att den har 

blivit en del av dem. Även Hedin och Månsson (1998) tar upp den breda variation som finns 

och menar att brytningen med prostitutionen inte är en händelse utan flera som oftast sker 

över tid och i flera olika faser. Den oregelbundna och periodvisa prostitutionen är ibland ett 

led i en mer eller mindre uttalad eller medveten avvecklingsstrategi hos kvinnan. En del 

kvinnor stannar i prostitution en väldigt kort stund, andra håller på länge och kontinuerligt, 

det finns även de som har en lösare relation till prostitutionen och går in och ut ur 

verksamheten under kortare eller längre perioder. Dessa faser gäller även för de kvinnor som 

haft en kort “karriär”.  

Sanders (2007) försöker också identifiera den förändringsprocess kvinnor som lämnar 

prostitution genomgår i sin artikel, detta görs med hjälp av en övergångstypologi. Den 

identifierar fyra olika sätt att ta sig ur prostitution på; reaktivt, gradvis planerande, genom en 

naturlig övergång samt med hjälp av jojo-effekten. Denna artikel motsäger dock de teorier 

om låg självkontroll hos de som prostituerar sig genom att hävda att kvinnorna engagerar sig 

i en avvikande karriär istället för i en avvikande stabil roll och menar att kvinnorna alltså inte 

går vidare till ett annat avvikande yrke utan när de väl tagit sig ur prostitutionen förhåller de 

sig konforma till samhället. I Oselins (2010) studie genomfördes 36 intervjuer med kvinnor 

som prostituerade sig på gatorna i USA. Resultatet visar på att det är framförallt tre saker som 

gör att kvinnor väljer att lämna prostitution, dessa är; ett bra nätverk, vändpunkter för 

förändring (tex. fängelsestraff, grovt våld samt graviditet) samt stöd från olika 

hjälporganisationer. 
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2.9 Processer och strategier påverkar 

Hedin och Månsson (1998) menar att uppbrottsprocessen kan beskrivas dels i termer av 

process, strategi, motivation, förlopp och nätverksrelationer. De börjar med att dela in 

uppbrottsprocessen, eller rollutträdet i fyra faser. Först kommer de första tvivlen där man 

börjar ifrågasätta det som tidigare tagits för givet, sedan sökandet efter alternativ där vaga 

och dimmiga planer mer och mer tar form. Den tredje fasen är vändpunkten där man fattat ett 

definitivt beslut om att bryta upp och kort därefter vidtagit någon åtgärd som bekräftar att 

man fått nog, och slutligen kommer den fjärde och sista fasen som handlar om att bygga ett 

nytt liv, där man både frigör sig från resterna av sitt gamla liv.  

Många av de kvinnor som Hedin och Månsson intervjuat beskriver att de haft visitkort 

som de fått av prostitutionsgruppen sparade länge tills de en dag bestämt sig för att söka ett 

alternativ till prostitutionen. Så när de väl tar steget att söka hjälp så har de en stark 

motivation för att sluta men är osäkra på hur de ska kunna genomföra det. De fortsätter med 

att beskriva tre olika strategier som används för att hitta utvägar ur prostitution; 

resursstrategin, det gradvisa avvecklandet och brobyggandet. Den första strategin går ut på att 

hitta andra sätt att försörja sig på, oftast genom arbete eller genom att bilda familj. I den 

andra strategin förändrar kvinnan både omfattning och innehåll i de sexuella tjänsterna så att 

handlingarna blir mindre integritetskränkande. Hon kan höja priserna, bara ta emot 

stamkunder, gå över till telefonsexarbete men också göra tillfälliga uppehåll i sitt utövande. 

Under uppehållen får hon pröva hur ett liv utanför prostitutionen skulle se ut och fungera. I 

den tredje strategin så odlar man kontakter med personer som kan fungera som ett stöd vid ett 

uppbrott, man skaffar stödjepunkter för en eventuell förändring.  

Vad det gäller motivationen för uppbrott så pekar de på fem olika faktorer som 

påverkar; graden av insnärjning, kvinnans nätverksrelationer och deras sätt att bemöta hennes 

hjälpsignaler, hennes strategier att söka utvägar och alternativ, hennes förmåga att 

kommunicera sina hjälpbehov samt bemötandet från professionella. Uppbrottsförloppet i sin 

tur påverkas av kvinnans tidigare erfarenheter och hennes psykologiska situation, det vill 

säga har hon erfarenhet av sexuella övergrepp och trauman så stannar hon längre, hennes 

copingstrategier, det vill säga lyssnar hon på kroppen eller använder hon till exempel droger 

för att stå ut? Vidare hennes kommunikationsförmåga, det vill säga brobyggandet till 

stödpersoner som kan hjälpa henne, hennes nätverksrelationer, alltså om hon har behållit 

familj och tidigare vänner eller om hela nätverket består av folk i prostitutionsvärlden. 
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Slutligen påverkar också olika faktorer i det omgivande samhället, om hon kan flytta till en 

annan ort, få arbete eller få försörjningsstöd (Hedin och Månsson, 1998).  

 

2.10 Vikten av relationer 

En ytterligare sak som Hedin och Månsson (1998) menar har betydelse för 

uppbrottsprocessen är kvinnans nätverksrelationer, det finns fyra typer; relationen till 

föräldrar och syskon i ursprungsfamiljen, till kvinnans kärleks- och partnerrelationer, till 

hennes barn, och relationerna till vänner. Vad det gäller partner- och kärleksrelationer så 

menar de att dessa i sin tur delas in i; tillfälliga relationer under pågående prostitution, 

övergångsrelationer som etablerats på väg ut ur prostitution, långvariga samborelationer 

parallellt med prostitutionen samt nya relationer som inleds efter uppbrottet. Stöd från 

professionella till de prostituerade kan bestå av medicinsk hjälp av läkare och 

sjukvårdspersonal, av olika former av samtalsbehandling, av ekonomisk hjälp och rådgivning 

från socialtjänsten samt av stöd och hjälp från prostitutionsgrupper. Reaktionerna efter ett 

uppbrott från prostitution liknar dem som brukar uppträda under chock- och reaktionsfaserna 

i ett krisförlopp. Prostitutionsgrupperna kan hjälpa till med; krissamtal och stöd, mobilisering 

av materiella resurser, behandlande samtal samt stöd för utveckling av nya förmågor och 

färdigheter (Hedin och Månsson, 1998).  

Hickles forskning stöder Hedin och Månssons gällande vikten av relationer. Hickle 

(2016) har i en studie utfört 19 intervjuer med kvinnor i USA som har tagit sig ur 

prostitutionen och undersökt vilka faktorer som gjorde detta möjligt. Samtliga kvinnor i 

studien beskrev att deras väg in i prostitution var ofrivillig, samt att de försökte ta sig ur 

många gånger innan de lyckades. Resultatet i Hickles studie visade på att processen ur 

prostitution hade tre viktiga faktorer för kvinnorna i studien; ett bra nätverk, resurser och 

personlig utveckling. Gemenskap med andra kvinnor i liknande situation, tillhörigheten med 

ens barn, föräldrar eller vänner var även viktiga saker för att kvinnorna skulle känna mindre 

isolering, skam och stigmatisering. Deras nätverk innefattar både stöd från släkt och vänner 

men även från professionella såsom socialtjänst, polis och behandlingspersonal. När deras 

nätverk även visade att de trodde på kvinnorna så skapades det hopp och en vilja om 

förändring. Med personlig utveckling så menar Hickle (2016) att kvinnorna fick förbättrad 

självkänsla, de skapade sig en ny identitet och de fick även uppleva nya känslor. För att 

kunna få en förbättrad självbild så är det viktigt att känna uppskattning av andra samt få en 

acceptans och en tillit till både sig själv och till omvärlden (Hickle, 2016). 
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2.11 Stigmat efteråt 

Enligt Hedin och Månsson (1998) bemöts personer som lämnar socialt stigmatiserade roller 

såsom prostitution ofta med tystnad och osäkerhet och de beskriver känslan av att ha hamnat i 

ett ingenmansland efter utträdet. Jämför man med till exempel drogmissbrukare så är det 

många före detta sådana som träder fram och berättar och delar med sig av sitt tidigare liv, 

exempelvis inom AA (Anonyma Alkoholister) eller Länkarna. Motsvarande är svårt om inte 

omöjligt för den prostituerade, skammen drabbar hårdare och hon har ingen erkänd identitet 

som före detta prostituerad att falla tillbaka på. Stämplingen är hårdare och mer skoningslös 

än för den före detta missbrukaren. Social stämpling mot prostituerade förekommer i olika 

former på arbetsplatser, i bostadsområden och i sällskapslivet. Det rör sig om allt från 

ogillande och undvikande av kontakt till ryktesspridning och förtal. Samtliga av dessa uttryck 

verkar syfta till att visa att den prostituerade är moraliskt förkastlig och bör uteslutas ur 

gemenskapen. Hon har brutit mot reglerna och ska därför straffas. Hedin och Månsson (1998) 

beskriver tre olika strategier för att hantera det stigma som prostitutionen medför; att helt 

dölja det förflutna, att berätta om det förflutna för ett litet antal förtrogna eller att berätta 

öppet om sin bakgrund. Minst antal kvinnor väljer den sista strategin.  

Resultatet i Ham och Gilmores (2017) studie överensstämmer med detta då några av 

kvinnor i studien berättar att de valde att sluta på grund av hur andra runt omkring dem såg på 

dem. De kände att de gjorde något fel på grund av hur samhället såg på dem och det var en 

anledning till varför de valde att sluta med prostitution. Valet att sluta är ofta på grund av att 

man har en vilja att passa in i samhället och så länge man prostituerar sig så passar man inte 

in. Ham och Gilmore (2017) anser dock att man inte ska betrakta prostituerade som 

traumatiserade eller som offer utan att många prostituerade har lyckade avslut och övergångar 

till andra områden av arbete eller studier. Collinson och Ash (2015) tar upp att ett 

multifaktoriellt tidigt ingripande som syftar till att främja social och miljömässig utveckling 

avsevärt kan förbättra ett barns livschanser och möjligheter och avslutar artikel med att säga 

att utan ett evidensbaserat sådant kommer denna övergreppscykel bara fortleva genom 

generationerna. 

Vi kommer att använda delar av denna tidigare forskning som presenterats i detta 

kapitel i diskussionen av vår empiri.  
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3. Teoretiska perspektiv 

I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som anses vara relevanta för studiens 

ämnesområde. I denna studie har vi valt att tillämpa genus samt Goffmans teori om stigma 

som våra tolkningsramar. 

 

3.1 Genus 

Vi har valt att använda oss av genus som ett av våra teoretiska perspektiv då att vi anser att 

kvinnan är underordnad i en patriarkal värld. Detta tillsammans med fokus på att kvinnans 

värde ligger i hennes kropp och utseende anser vi är en stor anledning till varför prostitution 

finns. 

Connell (2002) anser att samspelet mellan genus, känslomässiga bindningar och 

maktrelationer är centralt. Den heterosexuella mannens makt i det patriarkala systemet 

möjliggör objektifieringen av kvinnor på ett avhumaniserande sätt, så till den grad att 

kroppen behandlas som ett ting istället för en person. Sex blir en handelsvara inom 

prostitutionen. Connell skriver även att olika syner på sexualiteten som en naturlig drift, kan 

hittas hos både Darwin, Freud och hos Kinsey vilka alla delade uppfattningen om en robust 

hedonistisk naturlig drift som tog sig ett varierande uttryck beroende på om samhället 

godkänner eller förbjuder detta. Connell (2002) skriver också att Foucault å andra sidan 

hävdade att sexualiteten inte existerar som en naturkraft som förtrycks av samhället utan att 

den istället skapas av de samhälleliga diskurserna. Det utövas makt över kroppen och dess 

njutning, både genom lagstiftning, medicin, psykoterapi och sexologi. I sexuella praktiker 

dras kroppar in i sociala processer, i en social värld som struktureras av genusrelationer. 

Detta för oss till Eduards (2007) som anser att idealiseringen av modern, den 

barnafödande traditionella kvinnan har sin motpol i den orena kvinnan som kan användas för 

ansvarslös och våldsam sexuell njutning. I båda fallen är det kvinnans kropp, eller underliv, 

som görs till hennes största tillgång. Man kan säga att det är den sexuellt exploaterade 

kvinnan som straffas, snarare än de män som utnyttjat henne. Feministiska teoretiker har 

dragit paralleller mellan äktenskap och prostitution då båda går ut på att kvinnan ska vara 

mannen tillgänglig, dock på olika sociala villkor. Prostitution upprätthåller en maktordning 

som skadar kvinnor som grupp, bland annat för att sexistiska föreställningar får fäste i 

samhället som helhet, modern och den prostituerade hålls åtskilda. Eduards (2007) anser även 

att 1999 års lag som kriminaliserade sexköpandet genomdrevs i tron att ingen innerst inne vill 

vara prostituerad, att den “lyckliga horan” är en myt. Kvinnorörelsens krav på 
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kriminaliseringen av sexköp var densamma under hela seklet men anledningen till att lagen 

gick igenom var utvecklingen av kvinnorepresentation i riksdagen, från enbart män till drygt 

40% kvinnor. 

Vidare skriver Eduards (2007) att prostitution är kopplat till arbetslöshet och 

fattigdom, Det pratas tex mer om olika maktaspekter vare sig det är kvinnor födda här eller 

de som fallit offer för människohandel. “Att förbjuda män att köpa denna kvinnokropp kan 

ses som en uppgörelse med prostitution i tre dimensioner: kön, klass och etnicitet” (Eduards, 

2007, s. 154). Det finns tendenser i samhället till ett överseende med mäns sexköp, som att 

deras sexualitet skulle vara en naturrätt. Detta exemplifieras av ett kommunalråd från 

Norrbotten som uttalade sig angående att en stor mängd prostituerade från Ryssland etablerat 

sig i trakten. Kommunalrådet menade att detta berodde på bristen på svenska kvinnor i 

området, vilket han skyllde på regeringens regionalpolitik, och i och med detta ansåg ha att 

han hade rätt att både försvara prostitution och att ifrågasätta sexköpslagen. Eduards (2007) 

anser även att kommersialisering av kvinnokroppen handlar om vilken kvinnosyn som bör 

råda i samhället i stort. Att tvinga en arbetslös kvinna att sälja sig är inte rimligt och eftersom 

det inte bjuds ut till berörda parter kan det inte betraktas som ett regelrätt arbete. Kravet på att 

det ska finnas prostituerade kan ses som ett systematiskt och hatiskt motstånd mot kvinnors 

frigörelse, vilket bygger vidare på tudelningen av goda och förtappade flickor. 

Ekman (2010) skriver att prostitution bör förstås på ett dubbelt sätt, eftersom att när 

en kvinna ingått ett avtal om sig själv med köparen är hon både subjekt som en part i 

affärsuppgörelsen och objekt som det sålda. Denna dualitet tvingar fram ett avståndstagande 

från kroppen, det sålda, och därmed sker en alienering. Hon anser att det i absolut mening 

finns inga horor utan det finns bara människor som är i prostitution under olika lång tid. Det 

finns inga typer eller karaktärer. Ekman (2010) anser även att prostitution inte i grunden är ett 

kapitalistiskt fenomen utan ett patriarkalt. Det uppstod inte automatiskt för att människor 

började handla med varandra utan härstammar ur förhållandet mellan män och kvinnor. 

Socialdepartementet (2018) skriver i sin Handbok mot prostitution och 

människohandel att när det gäller prostitution är det viktigt att uppmärksamma att det är flera 

maktperspektiv som spelar in i detta komplexa samhällsproblem. Till exempel så kan 

maktordningar vara kopplade till kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk situation och 

ha en betydelse till varför människor utsätts för prostitution och människohandel. De menar 

att mäns våld mot kvinnor, vilket inkluderar prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål, är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande 

för de utsatta. Oselin (2010) håller med i detta och beskriver prostitution som ett ofta 
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könsdiskriminerande fenomen där män till stor del köper och kvinnor säljer sexuella 

handlingar. Hedin och Månsson (1998) skriver att den prostituerade kvinnan förknippas med 

lockelse och avsky men kring sexköparen finns inte motsvarande känsloladdade bilder. De 

starka sexualiserade bilderna kring den prostituerade tillhör en av de mest seglivade myterna. 

Modern har utgjort sinnebilden för det rena och obefläckade medan den prostituerade står för 

det djuriska, för drifter och längtan kring den smutsiga och orena sexualiteten. Rollen som 

prostituerad innebär att vara ett objekt för kundens lust och hon måste förneka sina egna 

behov till förmån för mannens. 

Som genusavsnittet visar kopplas prostitution ihop med kvinnor och vår mening är att 

dessa kvinnor stigmatiseras av många grupper i samhället. Vi lever fortfarande i en värld där 

män har mer makt än kvinnor och där kvinnor bedöms efter sitt utseende.  

 

3.2 Stigma 

Vi har valt stigma som vårt andra teoretiska perspektiv då att arbeta som prostituerad inte ses 

som vilket yrke som helst utan personerna som gör detta betraktas annorlunda än florister, 

arkitekter eller kallskänkor. En bakgrund i prostitution är inte något positivt på cv:t utan det 

är något som försvårar och som man gärna vill dölja. 

Goffman (2011) beskriver stigma som “den situation som drabbar en individ som av 

någon anledning inte är i stånd till att vinna fullt socialt erkännande” (Goffman, 2011, s. 7). 

Han preciserar stigmat som ett avvikande attribut hos en människa. Med detta menar han att 

människor som förknippas med stigma framställs som icke fullt mänskliga. Han menar vidare 

att människor klassas som avvikande eftersom deras beteende eller deras egenskaper 

misskrediterar individer från det normala. Goffman beskriver att det finns tre olika typer av 

stigma, det fysiska stigman som förklaras som förkroppsliga missbildningar av olika slag. Det 

psykiska stigmat beskrivs som den personliga karaktärens olika fläckar som kan tolkas som 

onaturliga lidelser, viljesvaghet eller bristande hederlighet. Det sistnämnda är det tribala 

stigmat som bygger på ras, religion och nation. Vidare menar Goffman (2011) att människor 

som ansluter sig till de första två typerna av stigma gör det på grund av sitt förflutna, vilket 

kan resultera till exempelvis alkoholism eller arbetslöshet. Den tredje typen av stigma 

förmedlas istället från generation till generation. 

Enligt Goffman (2011) så delar varje samhälle in människor i kategorier och avgör 

vad som är vanligt och naturligt inom respektive kategori. Den sociala miljön avgör vilka 

människokategorier man troligtvis kommer att stöta på och de sociala spelreglerna gör det 
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möjligt för oss att ha med sådana människor som vi förväntar oss att möta utan att behöva 

anstränga oss särskilt mycket, vare sig i uppmärksamhet eller i eftertanke. När vi träffar en 

främling, och det framgår att personen har någon icke önskvärd egenskap som särskiljer 

denne från den övriga människan inom den kategorin som personen placerats i, reduceras hen 

i vårt medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, utstött sådan. Att 

stämplas på ett sådant sätt innebär ett stigma. 

Repstad (2004) skriver att när man som individ får höra från alla håll att man är 

annorlunda är det lätt att börja tro det själv också. Är man i en hårdhänt socialiseringsprocess 

så är det även lätt att självbilden påverkas. Man kanske inte var något från början men man 

börjar bli det som andra påstår. Den förändrade sociala situationen och den förändrade 

självuppfattningen som man kan få i en socialiseringsprocess kan leda till att individen 

fastnar i avvikarrollen. De som är utsatta för stämpling och stigmatisering tillskrivs ofta 

slentrianmässigt negativa karaktärsdrag, och omgivningen uttrycker stereotypa föreställningar 

om dem och de får aldrig en chans att framträda som personer med både negativa och 

positiva särdrag. En viktig förklaring till många sociala problem handlar om att stämpling 

leder till låg självaktning och en social isolering som leder till att många har få 

nätverksresurser. 

Ekman (2010) skriver att det idag pratas om prostitution som att man säljer en del av 

sin kropp, inte sig själv. Som att det finns en åtskillnad mellan jaget och kroppen, eller 

åtminstone delar av den. Jaget är en entreprenör och vaginan är varan. Kvinnan kallas för 

säljare, inte för såld. Detta för att vi ska övertygas om att den man gör upp affären med är en 

person och varan något annat. Förr ansågs istället kvinnan vara svagsint och ha nedsatt 

mental förmåga men det var fortfarande ett jag som såldes, hon var fortfarande en helhet. 

Detta jag var dock svagsint och defekt och därmed kunde det säljas och förslavas. Båda 

synsätten syftar dock till att bibehålla prostitutionen. Den äldre synen stigmatiserar kvinnan, 

jaget som säljs är defekt. I den nyare synen ska istället stigmatiseringen avskaffas, kvinnan 

ska inte ses som svagsint men därmed måste en separation med kroppen ske, det får bli den 

som stigmatiseras istället.  
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4. Metod 

I följande kapitel redogörs en allmän översikt över studiens tillvägagångssätt som ska hjälpa 

oss att besvara studiens frågeställningar samt uppnå syftet. Inledningsvis beskrivs metodvalet, 

sedan vårt urval, studiens tillförlitlighet och avslutningsvis presenteras de etiska 

överväganden som studien inneburit. 

 

4.1 Metodval 

Då vår avsikt var att undersöka kvinnornas egna upplevelser av hur de hamnade i prostitution 

samt deras upplevelser kring utträdet ur prostitution så var en kvalitativ metod bäst lämpad. 

Detta eftersom en kvalitativ metod syftar till att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden 

ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale och Brinkman, 2017). Valet av kvalitativ metod 

för studien gav oss en möjlighet att få en detaljerad kunskap om de tankar och de olika 

erfarenheter som kvinnorna i böckerna har. Vårt empiriska material bearbetades genom en 

tematisk analys. Vid en tematisk analys tittar man bland annat efter repetitioner i den text 

som man analyserar, det vill säga teman som återkommer gång på gång (Bryman, 2016). 

Repetition är det vanligaste sättet att hitta teman i en text och det är även det som vi valde att 

använda oss av för att identifiera gemensamma nyckelteman i de biografier vi har läst. Vi har 

läst böckerna noggrant samtidigt som vi antecknade de kodord vi ansåg relevanta för att vi 

skulle kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi utvecklade sedan dessa kodord 

till teman och underteman. 

 

4.2 Urval 

Vi har läst följande biografier/memoarer om kvinnor i prostitution; Paid for från 2013, 

skriven av Rachel Moran om hennes 7 år som prostituerad i Dublin, Spelat liv från 2001 av 

Louise Eek som beskriver hennes år som strippa och prostituerad runt om i Sverige, 14 år till 

salu från 2008 som är skriven av Caroline Engvall om hennes liv som prostituerad vilket 

inleddes vid 14 års ålder. Slutligen har vi använt oss av boken Vägen ut från 1998 skriven av 

Ulla-Carin Hedin och Sven-Axel Månsson. Denna bok består av två delar, en teoridel som vi 

använder i den teoretiska ramen samt en intervjudel där man intervjuat 23 kvinnor som har 

lämnat prostitutionen som vi använder i vårt resultat och diskussionsdel. Delar av 

intervjuerna finns med i boken tillsammans med en beskrivning och presentation av varje 

kvinna. Intervjuerna kan karaktäriseras som livshistorieintervjuer då de oftast löper från tiden 
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innan prostitution till nuet, det kan röra sig om tidsperioder på 20-30 år eller längre. 

Majoriteten av kvinnorna som intervjuats hade slutat med prostitution för mer än tre år sedan.   

 

4.3 Kvalitetskriterier 

För att man ska kunna bedöma hur bra eller dålig en studie är måste det klargöras vilka 

kvalitetskriterier som gäller. Bryman (2016) använder sig av fyra kvalitetskriterier när det 

gäller att bedöma kvaliteten av en litteraturstudie. Dessa fyra kriterier är autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Ett dokuments autenticitet beror på om 

dokumentet är vad det utges för att vara och om materialet vi använder är äkta och av ett 

otvetydigt ursprung. Det autentiska kriteriet ifrågasätter om det verkligen är författaren som 

har skrivit boken. De dokument som har använts i denna studie har varit av biografiskt 

material där tre av de fyra böckerna är skrivna av författarna själva, vilket innebär att de är i 

från primärkällor. Den fjärde biografin är skriven av två författare med intervjuer av 

prostituerade kvinnor, vilket innebär att det är en sekundärkälla, men vi hanterar den i vår 

studie som en primärkälla. Det andra kriteriet är trovärdighet som innefattar om materialet 

är utan felaktigheter och förvrängningar och om författaren avspeglar äkta tankar och känslor 

(Bryman, 2016). Vi har förhållit oss till att författarna beskriver sina känslor ärligt i samtliga 

biografier/memoarer och vi har i bearbetningen av vår empiri hanterat vad författarna skriver 

som en ärlig beskrivning av deras erfarenheter. Det tredje kriteriet är representativitet, som 

innefattar om biografin är representativ för att jämföras med annat material i samma kategori 

(Bryman, 2016). Detta kan vara svårt då en biografi är en beskrivning av ett liv och är då svår 

att jämföra med andra i samma kategori. Oavsett om författarna delar upplevelsen av att ha 

varit prostituerade, kan deras tankar och känslor vara väldigt olika varandra. Meningsfullhet 

är det sista kriteriet som innefattar materialets klarhet och begriplighet (Bryman, 2016). I 

denna studie var det biografiska material som användes av signifikans med hänvisning till 

studiens syfte. I detta fall bedömdes även det biografiska materialet vara tydligt och 

begripligt. 

Davidson (2004) skriver att vad personer säger är oftast något som de håller för sant 

och tolkarens instrument för att skilja bra tolkningshypoteser från dåliga är två saker; talaren 

måste på det stora hela ha rätt och hen måste på det stora hela vara konsistent. Detta är vad 

som kallas välvillighetsprincipen. En talare kan helt enkelt inte ha för stor frekvens av falska 

övertygelser för då undergrävs våra antaganden om vad han har falska övertygelser om. Ju 

fler galna övertygelser vi tillskriver någon, desto troligare är det att det är vi som har 
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misstolkat. Gilje och Grimen (2007) menar att det är rimligt att anta att aktörerna är 

förnuftiga när man ska tolka det de säger. De ställer sig frågan om det som aktörerna tror på 

verkligen måste vara sant för att deras handlingar och uppfattningar ska bedömas som 

förnuftiga, och kommer fram till att detta inte behövs. Detta eftersom att frågan om huruvida 

ett påstående är sant, inte är densamma som om det är förnuftigt att tro på detta påstående i en 

viss historisk situation. 

 

4.4 Etik 

Forskare har ett stort ansvar vad gäller mot vem eller vilka forskningen riktas. 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2016) skriver om fyra huvudkrav vad det gäller att 

bedriva forskning om människor på ett etiskt sätt, dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet är att man 

som forskare ska informera de berörda om syftet med forskningen. Det andra är 

samtyckeskravet vilket innebär att de som deltar i en undersökning har rätt att bestämma över 

sin medverkan och att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifterna om de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största 

konfidentialitet och uppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av 

det. Nyttjandekravet beskriver att uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 2002). Vi har under 

arbetets gång granskat dessa och tagit del av dem. Utgivna böcker betraktas som offentligt 

material. I vår studie har vi därför utgått ifrån att författaren i samband med utgivningen av 

boken varit väl medveten om att det blir offentligt material. Genom att vi har gjort en 

litteraturstudie som baseras på självbiografier ser vi ingen etisk problematik utifrån de 

forskningskrav som finns presenterade ovan.  

För att vi skulle kunna bedöma om vår studie behövde genomgå en etikprövning har 

blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor (se bilaga 

1), som tillhandahålls av Forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna besvarats innan 

studien påbörjades. Samtliga åtta frågor har besvarats med nej. Därmed behövdes inte en 

ansökan om forskningsetisk prövning lämnas till Forskningsetiska nämnden. 

Alternativet till att läsa biografier hade varit att intervjua kvinnor som tidigare 

prostituerat sig men detta hade inte varit etiskt möjligt då vi bara är studenter och därför inte 

kan erbjuda kvinnorna det stöd i form av exempelvis samtalsstöd, som kan behövas för att 

hantera de emotioner som skulle kunna röras upp av att berätta sin historia.  
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5. Resultat 

Resultaten presenteras i detta avsnitt med korta sammanfattningar och direkta citat ifrån det 

biografiska material som vi har läst. Sammanfattningarna och citaten är uppdelade i de teman 

som framkom. Dessa sex teman har utkristalliserat sig genom vår tematiska analys av 

materialet. Temana är; traumatiska händelser, pengar, självhat, tiden, relationer och 

samhällets bemötande. Varje tema är sedan indelat i två underteman. 

 

Tabell 1. Teman och underteman 

Tema Undertema Undertema 

Traumatiska händelser Övergrepp Misshandel 

Ekonomi Behov av pengar Bonuspengar 

Självhat Bevisa sin dålighet Duga till något åtminstone 

Tiden Tvärt Långsamt 

Relationer Privata relationer Professionella relationer 

Samhällets bemötande Integrering Utanförskap 

 

 

5.1 Traumatiska händelser 

Vi fann att många av kvinnorna hade varit med om traumatiska händelser av olika slag. En 

del i barndomen och andra närmare tidpunkten då de började prostituera sig. Här fann vi två 

underteman; övergrepp och misshandel. 

 

5.1.1 Övergrepp 

Flertalet av kvinnorna hade blivit utsatta för våldtäkt av både närstående och okända 

gärningsmän. Det kunde röra sig om allt från överfallsvåldtäkter till dem som varit utsatta för 

övergrepp i hemmet under flera år. 

 

Tessan berättar om hur det kändes att ha sex efter våldtäkten som hon blivit utsatt för:  

Det kändes inte som en stor grej utan mer som snabba, lättförtjänta pengar. För mig 

var sex redan så förstört, det var nåt som Niklas hade tagit ifrån mig när han våldtog 

mig”. “Jag kände ett tvång av att på nåt sätt ta tillbaka kontrollen. Att utsätta mig för 

samma sak men på mina villkor. Att ta tillbaka den där delen som handlar om sex, att 
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göra så att det inte längre var han som hade makten, som bestämde över min kropp, 

utan jag själv (Engvall, 2008, s. 43). 

 

Louise berättar om känslan när hon inser att hon har blivit grovt våldtagen av flera killar en 

kväll som hon inte riktigt minns då hon druckit alkohol för första gången samt om sina skam- 

och skuldkänslor över vad som har hänt: 

Skammen över att tre pojkar har haft samlag med mig mot min vilja har snabbt 

övergått i skuldkänslor över att ha druckit mig redlöst full. Det känns som om allt är 

mitt eget fel. Skulden sitter lika djupt som de sår jag känner spricka utmed 

nagelbanden… Jag vet att jag inte längre kan lita på vare sig vuxna eller jämnåriga, 

inte på någon (Eek, 2001, s. 24-25). 

 

5.1.2 Misshandel 

Flera kvinnor hade upplevt misshandel i barndomen och det var både fysisk och psykisk 

sådan som hade förekommit. 

 

Lena berättar om vad pappan gjorde mot henne när hon blivit påkommen med att ha gått på 

disco utan tillåtelse:  

Plötsligt är det någon som lägger handen på min axel på dansgolvet och jag vänder 

mig om och där står min far. Jag glömmer det aldrig. Han hade mord i blicken. Han 

slet mig därifrån, in i bilen. Sen satt han och körde med en hand och så slog han mig 

som fan med den andra, allt vad han kunde. Morsan satt och grät bredvid i bilen. Och 

sen när jag kom hem fick jag så mycket stryk, jag har aldrig fått så mycket stryk. Jag 

var blålila över hela kroppen. Han slog mig med knytnävarna, han sparkade mig när 

jag låg på golvet med skorna på! Riktig misshandel (Hedin & Månsson, 1998, s. 80-

81). 

 

Louise om pappans aga mot henne i barndomen och vad hon gjorde för att orka: 

Det var märkligt tyckte jag, mest eftersom han var den som lärt mig koppla ihop 

hjärnan med talet. Därför närde jag sedan 8 års ålder en hemlig dröm om att bli 

advokat. Då skulle jag accepteras av pappa och jag kunde göra gott och hjälpa 

människor som hade kommit i svårigheter… För det mesta hade jag fullt upp med att 

sköta mina plikter. Av rädsla för pappas humör men även hans syn på andra 

människor. En syn som visade sitt solkiga ansikte emellanåt (Eek, 2001, s.16). 
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5.2 Ekonomi 

Pengar spelar en viktig roll och framstår som något betydelsefullt gällande varför kvinnorna 

hamnade i prostitution. De underteman som vi har funnit under temat ekonomi är behov av 

pengar och bonuspengar. 

 

5.2.1 Behov av pengar 

Behovet av pengar kunde dels vara för att överleva, till exempel genom att betala hyran och 

köpa mat, men det kunde också vara för att finansiera ett drogmissbruk. Både Lina och Anna 

drevs till prostitution på grund av ett behov av pengar som inte kunde uppfyllas på annat sätt.  

 

Lina berättar om omständigheterna kring första gången hon prostituerade sig:  

Jag bodde i Varberg då och hade en kompis som hade ett väldigt problematiskt 

förflutet, hon hade varit mycket på barnhem. Dessutom hade hon börjat missbruka 

väldigt tidigt. Det hade jag också. Det var inte svårt att få tag på hasch. Vid ett tillfälle 

sa hon till mig: “Kom med! Vi åker till Göteborg! Där kan vi fixa pengar! Och jag 

tänkte mig inte för. Jag hade det själv struligt hemma med min mamma och jag hade 

alltid velat ha någonstans att fly. Så jag hängde med och så snart vi kom fram, tog hon 

med mig till Götaborgsgatan, den tidens horgata i Göteborg. Det går inte såhär i 

efterhand att säga hur många kunder vi fick, men det var många, vilket ju inte var så 

konstigt…två unga tjejer. Ja, sen bara fortsatte det (Hedin & Månsson, 1998, s. 88-

89). 

 

Anna om när hon gick till socialen för att få försöka få bidrag till hyran:  

Och jag vet att jag hade dragit ut på det in i det sista, för jag hade aldrig sökt 

socialbidrag tidigare, aldrig någonsin. Men jag kunde inte få någon hjälp, jag hade ju 

fast arbete. Och jag vet att jag stod i hissen med tårarna för ögonen, för då förstod jag 

att jag måste ta C:s väg (väninna som prostituerade sig) (Hedin & Månsson, 1998, s. 

276). 

 

5.2.2 Bonuspengar 

Vad det gäller de kvinnor som inträder i prostitutionen för att få bonuspengar så ser vi att det 

som lockar är att få en bättre ekonomi överlag och kunna unna sig saker samt ha extra pengar 

på fickan. 
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Tessan berättar om hur hon kände inför pengarna hon tjänade:  

I början var det skönt med lite extra pengar. Jag köpte en ny mobil och grejer till 

hästarna. Men snart blev pengarna bara smutsiga, jag ville inte ha dom, ville inte 

använda dom. Dom påminde för mycket om vad jag gjorde (Engvall, 2008, s. 62). 

 

Yvonne om de möjligheter som pengarna gav henne:  

Plötsligt förändras hela ens liv. Man hade ju hur mycket pengar som helst… Och jag 

strödde pengar omkring mig hejvilt. Och inte var det på några vettiga saker. Det var 

bara på skit. Fast det fanns ljusa ögonblick också. Jag minns att jag kunde åka hem till 

mormor och ge henne en massa grejor som jag hade köpt. Det tyckte jag var roligt 

(Hedin & Månsson, 1998, s. 91). 

 

5.3 Självhat 

Hur man känner inför sig själv visade sig vara viktigt. Utmärkande för kvinnorna är att de 

redan har en dålig självkänsla och ett självhat innan de börjar prostituera sig. De underteman 

som vi funnit under temat självhat är; bevisa sin dålighet och duga till något i alla fall. 

 

5.3.1 Bevisa sin dålighet 

Många av kvinnor i vårt biografiska material börjar prostituera sig för att de redan mår dåligt 

över hur de är eller hur de tror sig bli betraktade och stämplade av omgivningen, 

prostitutionen blir en manifestation av deras bristande egenvärde.  

 

Maggan om hur hon tänkte och kände kring sitt egenvärde:  

Visst, jag lät mig utnyttjas, det var inget tvång. Men jag kunde liksom inte förstå 

varför. Jag kände både ilska och självförakt. Det var precis som om jag ville bevisa 

för mig själv hur lågt jag stod. Det var väldigt dubbelt. Gör vad ni vill med mig, det är 

skitsamma! så kändes det (Hedin & Månsson, 1998, s. 90). 

 

Louise om de hårda orden från bordellägaren när hon inte uppfyller hans krav:  

-vem i helvete tror du att du är? Ja, ja vi får väl se om du kommer tillbaka. - Ingen 

alls, tänker jag när dörren går igen med ett lågt klick, absolut ingen alls (Eek, 2001, s. 

64). 
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5.3.2 Duga till något åtminstone 

På grund av det bristande egenvärdet eller självkänslan hos många av kvinnorna blir det 

viktigt för dem att hitta något område som de är bra på, eller ett där de åtminstone duger, och 

där de kan bli bekräftade. 

 

Tessan om betydelsen av sin adressbok med torskarnas telefonnummer:  

Eftersom dom valde att ha sex med mig trots att dom hade familj blev det nån slags 

bekräftelse på att jag dög, i alla fall till att ha sex med. Jag var inte helt värdelös. Utan 

min svarta bok med alla telefonnummer var jag ingenting. Sex var det kunde, det enda 

jag var bra på. Jag behövde boken för att vara nån. För att känna att jag faktiskt fanns. 

Även om det var rätt uselt att det var det enda man var så var man i alla fall nån 

(Engvall, 2008, s. 113). 

 

Louise om att äntligen ha en känsla av att duga till något efter åratal av dålig självkänsla:  

Här var det tryggare då ingen fick röra min kropp utan tillåtelse som de tre gjort. De 

tre unga män som tog det som bara kunde ges en gång, vid ett tillfälle. Här hade jag 

även hittat en fredad plats. Men framförallt: här blev till och med just jag vald (Eek, 

2001, s. 75). 

 

5.4 Tiden 

Tidsaspekten är viktig gällande kvinnornas utträde ur prostitutionen. Det varierade kraftigt 

hur länge de varit aktiva som prostituerade och hur lång tid det tog för dem att sluta från 

tidpunkten då de bestämt sig eller åtminstone börjat fundera på det. De underteman som vi 

har funnit under detta tema är tvärt och långsamt. 

 

5.4.1 Tvärt 

Vissa av kvinnorna slutar tvärt på grund av olika livshändelser som sker eller som drabbar 

dem. Det kan ofta vara saker som står utanför deras egen kontroll. 

 

Vivianne beskriver vad som hände efter att hallicken som hon lämnat hittade henne igen:  

I alla fall så stod han där en vacker dag när jag och min väninna klev in genom porten. 

Och högg ner mig direkt med en kniv. I det ögonblicket tog allting slut liksom. Han 

punkterade bägge lungorna på mig. Det var bara tack vare att jag var så nära sjukhuset 
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som det gick att rädda mitt liv. Kanske ska jag ändå vara tacksam mot honom för att 

han gjorde det. Mitt liv var på väg i en helt vansinnig riktning. Knivhugget blev min 

räddning, annars hade jag nog dött på riktigt (Hedin & Månsson, 1998, s. 197). 

 

Louise tankar och känslor om när hon blev så brutalt våldtagen att hon tvingas till omfattande 

inre och yttre operationer, en lång rehabilitering och som gör att hon inte längre kunde 

prostituera sig: 

Döden har en början, en mitt och ett slut. Naken ligger jag på plastbritsen; jag kan inte 

skyla mig då mina armar är fastspända. Ambulansens gigantiska vindrutor gör att alla 

som vill också kan beskåda min eriksgata … Tårar klänger sig envist fast en stund på 

franskanten, innan de släpper greppet och faller nerför mina kinder. Tungspetsen 

fångar upp sältan och smaken. Mina läppar försöker forma tröstande ord till barnen, i 

ett fåfängt försök att köpa frihet. Frihet från fysisk smärta (Eek, 2001, s. 97). 

 

5.4.2 Långsamt  

För vissa kvinnor är utträdet en process över tid där de till och med kan sluta en eller flera 

gånger för att senare börja prostituera sig igen, innan de till sist slutar för gott. 

 

 

Anita om när hon började trappa ner sitt prostituerande: 

Jo man skulle väl kunna beskriva det som att jag blev latare och latare, jag var inte 

lika aktiv som förut i kontakterna med kunderna. Jag kunde sitta i bilen när dom kom 

fram och då höjde jag priset så väldigt saftigt att dom bara for sin väg. Sen började jag 

avstå från att åka ner dit, jag stannade allt oftare hemma. Nej, jag tappade helt enkelt 

stinget (Hedin & Månsson, 1998, s. 162). 

 

Louise om sina tankar när hon för första gången bestämde sig för att sluta prostituera sig:  

En ny fas inleds efter drygt 2 ½ år. Någonstans inom mig vet jag att det egentligen 

bara finns två alternativ för mig. De första är att börja supa eller ta droger varje vaken 

stund för att klara stänga ute torskarna… Det andra alternativet är att jag träffar någon 

provat som jag blir förälskad i, och som blir förälskad i mig… (Eek, 2001, s. 85). 
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5.5 Relationer 

Många av kvinnorna i vår studie beskriver hur viktiga olika slags relationer har varit för dem 

i processen att kunna sluta med prostitution. Relationen till någon person kan fungera som en 

språngbräda och motivering för att kunna ta sig ur prostitutionen. De underteman som vi har 

lyft fram som viktiga för att kvinnorna ska ha en större möjlighet att sluta är privata 

relationer och professionella relationer. 

 

 5.5.1 Privata relationer 

Här finns personer såsom pojkvänner, barn, föräldrar, vänner och övrig familj. Det kan röra 

sig om att de slutar när de blir gravida eller för att kunna behålla någon i sitt liv. 

 

Maggan berättar om sin pojkvän:  

Från början visste han inte vad jag höll på med. Men så var det någon kompis till 

honom som hade sett mig och talat om för honom: “Hör du, vet du inte vad den där 

tjejen pysslar med?” Och han kom hem till mig och frågade om det var sant. “Ja” sa 

jag, “det är det men jag vågade inte berätta det. Jag trodde att du skulle lämna mig 

då.” -Och han gick därifrån. Det var andra gången i mitt liv som jag bett till Gud: 

“Kommer han tillbaka så slutar jag med allting!” Och det gjorde han, han kom 

tillbaka (Hedin & Månsson, 1998, s.189). 

 

Rachel beskriver om hur hennes moderskänslor hjälpte henne att fortsätta leva sitt liv utan 

prostitution:  

In those days i was a mother with nothing else to hold onto but instinct, and i am so 

glad to say that instinct prevailed and served us both (Moran, 2013, s. 238). 

 

5.5.2 Professionella relationer 

Många av kvinnorna har tagit hjälp av professionella personer för att ta sig ur prostitutionen 

eller för att bearbeta sin tid i den. För många har kontakten fortgått även en lång tid efter 

deras utträde ur prostitutionsvärlden. 

 

Louise om sin psykologhjälp och hur den började och pågick under en lång tid:  

Egentligen borde du antagligen gå här fem gånger i veckan, men det har jag tyvärr 

inte tid med. Så inleds vår vänskap som ska vara i drygt två år. För det mesta går jag 
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dit på onsdagseftermiddagarna och får en timme på mig… Jag gråter ofta under dessa 

timmar och vill att Britt ska ge mig svaret på de frågor som jag bär på sedan lång tid 

tillbaka. När Britt har semester fortsätter jag att gråta på onsdagseftermiddagarna 

under den timme då jag normalt brukar vara hos henne (Eek, 2001, s. 111). 

 

Rachel om betydelsen av hjälpen från socialtjänsten när hon väl hade tagit sig ur livet som 

prostituerad: 

Actually, I could get along without the income from prostitution because I’ve been on 

public relief since I had my child (Moran, 2013, 1998, s. 239). 

 

5.6 Samhällets bemötande 

Det sista temat som framkom var samhällets bemötande. Hur man blir behandlad av 

samhället efter att man slutat prostituera sig är väldigt avgörande för huruvida man ska lyckas 

hålla sig borta från prostitutionen. De underteman vi fann är integrering och utanförskap.   

 

5.6.1 Integrering 

En del av kvinnorna i våra böcker har fått en känsla av integrering i samhället då de lyckats få 

arbete eller positiv uppmärksamhet när de berättat om sina tidigare liv som prostituerade. 

Detta gjorde även att de lättare stannade i livet utanför prostitutionen. Citaten från Tessan och 

Louise visar på just vikten av att ha ett sammanhang, att bli accepterad och av att få höra till.  

 

Tessan om sysselsättning:  

Jag var på hunddagiset i åtta månader och jag fullkomligt älskade det. Dagiset blev 

min räddning och min länk ut till verkligheten igen. Jag fick kompisar att umgås med, 

jag fick röra mig mer fritt, jag fick ta ansvar och kände att jag fick uppskattning för 

det jag gjorde och att de andra på dagiset tyckte om mig (Engvall, 2008, s. 248). 

 

Louise om det stora intresset för henne när hon gick ut offentligt om sitt tidigare liv som 

prostituerad:  

Minst en skrivande journalist per vecka vill intervjua mig. Först ut är Maggie som 

behandlar mig både respektfullt och mänskligt, såväl under de två timmarna vi träffas 

hemma hos mig som när hon är tillbaka på redaktionen och sätter sig vid 
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tangentbordet… Jag blir lugn och trygg av hennes frågor. De finns även andra som 

försöker förstå och föra fram det jag vill ha sagt (Eek, 2001, s. 110). 

 

5.6.2 Utanförskap 

Många av kvinnorna beskriver hur de har varit i ett utanförskap och genom detta haft stora 

svårigheter att få bostad eller arbete. Både Åsas och Louises berättelser vittnar om 

svårigheterna de möter efter att de slutat prostituera sig och vill vara en del i samhället på 

samma sätt som alla andra. 

 

Åsa om när alla andra fick omvandla hyresrättslägenheten till bostadsrätt:  

Men jag ville köpa den här lägenheten, jag fick den så fruktansvärt billigt. Och det 

hade varit en bra situation för mig idag. Men dom har stoppat detta. För när det 

kommer till HSB så handlar det om makt och själv är man en liten person, det märker 

man. Så dom vill inte ha mig här, styrelsen har sagt så till mig: “Du ska inte ta det här 

personligt men vi vill helst att du flyttar härifrån” (Hedin & Månsson, 1998, s. 212). 

 

Louise om de otaliga försöken och svårigheterna med att kunna få ett jobb efter hon slutat 

med prostitutionen:  

När telefonen skramlar till är det i regel kompisar till barnen. Men inte den här 

gången. -Du kommer inte att få jobb här, Lisa. Jag har försökt att få Urban att anställa 

dig. Men han är benhård: Lisa kommer aldrig att få jobb här. Med hennes förflutna! 

Dessutom har hon ju inte vett att hålla käften om det (Eek, 2001, s. 112-113). 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras, diskuteras och vi kommer att redogöra för 

våra egna tankar och reflektioner. Uppsatsens syfte var att försöka ta reda på mer om kvinnor 

som varit i prostitution och framförallt vilka faktorer som påverkar inträdet samt utträdet i 

prostitution. Detta syftar naturligtvis till att göra det lättare för kvinnor att ta sig ur 

prostitution samt att öka medvetenheten om hur kvinnor kan undvika att dras in i 

prostitutionen och det gjordes genom en tematisk analys på relevant litteratur där olika teman 

fångades upp som är sammankopplade med hur de prostituerade själva beskriver de olika 

faktorerna. Vi fick svar på våra forskningsfrågor som rörde vilka faktorer som gör att man 

hamnar i prostitution respektive vilka som gör att man tar sig ur det. De faktorer som vi 

identifierat som påverkar inträdet i prostitution är traumatiska händelser, ekonomi och 

självhat och de faktorer som påverkar utträdet är tiden, relationer och bemötande. 

 

6.1 Traumatiska händelser 

Att tidigare ha varit med om traumatiska händelser var en av de faktorer som vi fann spelade 

in gällande varför man hamnar i prostitution. Flera av kvinnorna i våra biografier berättar om 

hur prostitutionen blir ett upprepande av tidigare övergrepp såsom våldtäkter och misshandel 

men med den skillnaden att de nu har mer kontroll. Enligt Cusick (2002) så kan 

erfarenheterna av olika sorters övergrepp ge en uppfattning hos personen som underlättar ett 

prostitutionsliknande beteende. Det kan ibland förklaras som ett led i en överlevnadsstrategi. 

Vidare så beskriver Socialdepartementet (2018) att maktordningar kan vara kopplade till kön 

och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som orsakar mycket fysiskt och 

psykiskt lidande för de utsatta. Det är främst män som har utsatt kvinnorna för övergrepp. 

Detta kan kopplas till det som Connell (2002) skriver om; att samspelet mellan genus, 

känslomässiga bindningar och maktrelationer är central och viktigt. Den heterosexuella 

mannens makt i det patriarkala systemet möjliggör objektifieringen av kvinnor på ett 

avhumaniserande sätt, så att kroppen blir att behandlas som ett ting istället för en person.  

Vi ser en tolkning som kan vara att dessa människor, eller först och främst de män, 

som utsätter kvinnorna för dessa händelser förändrar kvinnornas sätt att tänka om sig själva. 

Om man blir misshandlad hemma eller av partner kan det ligga nära till hands att tro att det är 

något fel på en eftersom man blir utsatt för denna behandling. Den som slår kanske säger 

sådant som; “du var för…”, “du klarade inte”, “du hann inte” och så vidare, det vill säga 

lägger anledningen till misshandeln på den utsatte själv. Om man genom detta fått den 
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uppfattningen om sig själv att man är dålig och förtjänar dåliga saker så kanske man söker sig 

till situationer som är dåliga, som får en att må dåligt och som bekräftar den bild man har av 

sig själv.  

Vad det gäller dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp så blir ju det sexuella en 

så stor del av ens liv, man har något som män vill ha. Och om männen dessutom ändå tar det 

de vill ha kan man väl lika gärna få ut någonting av det? Det blir en stigmatisering som 

internaliseras. Männen då, varför gör de det? En bidragande orsak kan i alla fall vara att vi 

lever i ett samhälle där kvinnans sexualitet framhålls hela tiden. Där kvinnans ungdom hyllas, 

där kvinnor betraktas som objekt som ska bedömas av mannen. Det var inte länge sedan vi 

hade ett samhälle där mannen var kvinnans överhuvud, där han bestämde över henne, där hon 

inte skulle bry sitt lilla huvud om sådant som affärer eller politik. Mannen är fysiskt starkare 

än kvinnan och denna styrka borde komma med en skyldighet att bete sig ansvarsfullt, istället 

har det som dominerat varit en rättighet att göra vad han vill. 

 

6.2 Ekonomi 

Många av kvinnorna i vårt material beskriver hur deras behov av pengar var en bidragande 

faktor till varför de valde att börja med prostitution. En del kvinnor beskriver hur de hade ett 

behov av att få extra pengar till droger eller bara att de behövde överleva då de inte hade 

något arbete eller försörjning. När de väl börjat få bättre ekonomi så var det även några av 

kvinnorna som fick en känsla av att de hade nu möjlighet att kunna köpa saker som de inte 

tidigare kunde.  

Detta finns även beskrivet från flertalet av de tidigare studier som vi har läst där bland 

annat både Eduards (2007) samt Hedin och Månsson (1998) beskriver att prostitution är 

kopplat till arbetslöshet och fattigdom. Även i Collinson och Ashs (2015) studie angav en 

majoritet av kvinnorna pengar som skäl till varför de började med prostitution. Pengarna gick 

till droger, till att hitta någonstans att bo eller bara till att överleva. Och Socialstyrelsen 

(2015) menar att personer med missbruks- och beroendeproblematik är en av de grupper som 

löper störst risk för att sälja sexuella tjänster. Vi ser även här att stigmatiseringen är väsentlig 

då det inte bara finns ett stigma som prostituerad utan det finns även ett stigma kring att vara 

missbrukare. Möjligheterna att försörja sig på så många andra sätt som kvinna och 

missbrukare är begränsade. 
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6.3 Självhat 

Många av kvinnorna har en dålig självkänsla och ett självhat redan innan de börjar prostituera 

sig och de beskriver hur de genom att prostituera sig bevisar hur dåliga de är. De har redan 

haft en känsla av att inte duga till någonting och kan därmed bevisa detta genom att börja 

prostituera sig. Hedin och Månsson (1998) pratar om detta genom att de beskriver att det 

finns en bristfällig självkänsla som förstärks och fördjupas över tid och som understryker det 

sociala utanförskapet. Flera kvinnor drabbas också tidigt av horstämpeln, alltså före inträdet i 

prostitutionen. Både sexliv och känsloliv angrips av prostitution. Enligt både Socialstyrelsen 

(2015) och Hedin och Månsson (1998) så leder kvinnans könsmässiga underordning i 

samhället kombinerat med synen på sexualitet och kön som denna underordning är till viktiga 

faktorer för hur kvinnan hamnar i prostitution. Omgivningens reaktioner på de sexuella 

övergreppen eller på kvinnans “odygdiga leverne” underlättar steget in i prostitution, kvinnan 

blir därmed att internalisera en avvikande självuppfattning och en dålig självkänsla (Hedin & 

Månsson, 1998; Socialstyrelsen, 2015).  

En tolkning är att om kvinnan redan känner sig “förstörd” eller ”nedsolkad” så kan 

hon inte vara eller göra andra saker fullt ut. Hon kan inte bara vara en ridtjej som alla andra, 

en toppstudent, farmors älsklingsbarnbarn eller den bästa klasskompisen. Detta på grund av 

vem hon är eller vad hon har varit med om eftersom hennes självbild eller självhat följer med 

i allt annat hon gör. Men i själva prostitutionen är hon ju precis så dålig som hon känner sig. 

Det kanske ligger nära till hands att söka sig dit eftersom det inte blir falskt och hon behöver 

inte känna hela tiden att hon misslyckas med att vara något annat än vad hon utger sig för att 

vara. 

 

6.4 Tiden 

Det som framkommer från i stort sett samtliga kvinnor är att processen ur prostitution är 

påverkad av olika tidsaspekter. Kvinnorna som slutar tvärt gör det oftast på grund av en 

omvälvande livshändelse där de har varit utsatta för svåra övergrepp eller för hot vilka gör att 

de slutar. Oselin (2010) beskriver att det är just vändpunkter för förändring som är en av 

orsakerna till att kvinnor slutar med prostitution. Dessa vändpunkter kan bland annat vara att 

de utsätts för just grovt våld eller hot om våld. För de kvinnor där processen är långsam så 

beskriver en del av dem hur de börjar med att trappa ned och på så sätt påbörjar sitt avslut. 

Hedin och Månsson (1998) beskriver också hur kvinnan kan ändra både omfattning och 

innehåll i de sexuella tjänsterna i avvecklingsprocessen, till exempel genom att höja priserna, 
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bara ta emot stamkunder, börja med telefonsexarbete men också genom att göra tillfälliga 

uppehåll i sitt utövande. En del av kvinnorna slutar prostituera sig flera gånger innan de slutar 

för gott. Processen ur prostitution kan för dessa kvinnor ta flera år.  

Cusick (2002) menar att ju längre kvinnan stannar kvar i prostitution, desto djupare 

blir de beteendemönster som håller henne kvar där. Detta tror vi leder till att det kan ta längre 

tid för kvinnorna som har prostituerat sig en längre tid att kunna sluta för gott. Att förändring 

går långsamt och tar tid känner vi ju igen i andra saker också. Vare sig det är processer som 

rör att leva ett hälsosammare liv, att bryta upp från en partner eller att flytta till en annan stad 

så föds de ju ofta ur en tanke långt innan själva steget tas. Kanske behöver man tid att börja 

se sig själv på ett annat sätt, som en annan sorts person. Tid att pröva sina tankar, “är det här 

ens möjligt”, “vill jag det här”, “går det”? 

 

6.5 Relationer 

Bra relationer är en betydande orsak till att många av kvinnorna klarar av att sluta att 

prostituera sig. Kvinnorna beskriver att relationerna kan vara av både privat och professionell 

karaktär. Behovet av bra relationer har visats sig vara viktigt dels i processen ur prostitution 

men även en lång tid efter det. Hedin och Månsson (1998) menar att kvinnans 

nätverksrelationer har betydelse för uppbrottsprocessen, det kan till exempel vara relationen 

till föräldrar, syskon och barn, till kärleks- och partnerrelationer och vänskapsrelationer. 

Hickle (2016) menar att kvinnorna behöver en förbättrad självkänsla och självbild och detta 

uppnås genom att känna uppskattning av andra samt få en acceptans och en tillit till både sig 

själv och till omvärlden. Detta gör att kvinnan kan skapa sig en ny identitet.  

Vi är sociala varelser och vi behöver känna tillhörighet. Att få möjligheten till en 

relation med en partner eller ett barn kan ses som en upplösning eller i alla fall förtunning av 

det stigma som det innebär att vara prostituerad. Att en man (om det nu rör sig om en 

heterosexuell relation) vill leva med en, inte bara använda ens kropp, i synnerhet om mannen 

vet om ens bakgrund, kanske känns som en ny chans. Som att en ny bedömning av vem man 

är, hur dålig eller bra människa man är, har gjorts. Vad det gäller vikten av professionella 

relationer så finns det många områden en kvinna i prostitution behöver hjälp med. Praktiska 

saker såsom försörjning och bostad, emotionell bearbetning av vad hon har varit med om och 

utsatt för samt vad det gäller självkänsla och mående. 
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6.6 Bemötande 

Goffman (2011) beskriver att det är när vi träffar en främling som har någon oönskad 

egenskap som skiljer ut hen från andra människor inom samma kategori, som personen 

reduceras i vårt medvetande från att vara en fullständig och vanlig människa till att ses som 

en kastmärkt och utstött person. En sådan stämpling innebär ett stigma. Eduards (2007) 

beskriver ju att den kvinna som är till för sexuell njutning anses vara oren. Även Hickle 

(2016) beskriver i sin forskningsartikel att kvinnorna behöver känna sådant som 

gemenskapskänslor och tillhörighetskänslor för att de ska känna sig mindre isolerade, 

skamfyllda och stigmatisering. Och även Oselin menar att det som gör det svårt för kvinnor 

att kunna lämna prostitution är stigmat, den stämpling som de möter (2010).  

Kvinnorna vi har läst om har beskrivit hur de haft svårigheter att komma in i 

samhället efter avhoppet från prostitution och att de nekats både boende och arbete på grund 

av deras tidigare liv. Stigmat och den stämpling som fortgår även efter att man slutat 

prostituera sig påverkar hur kvinnorna klarar av att stanna i livet utanför prostitutionen. Vi 

har förstått att det bemötande man får är väldigt viktigt för huruvida man ska kunna ta sig ur 

prostitution eller inte, samt för hur länge man ska stanna borta från det. Om man blir 

accepterad av övriga samhället och får en möjlighet att bli del av det får man mycket bättre 

förutsättningar. Om ingen vill anställa en eller vara vän med en på grund av det stigma som 

prostitutionen innebär kan det ligga nära till hands att söka sig till den enda “bransch” där 

man kan hitta både försörjning och umgänge som accepterar en. Därför måste vi i samhället 

bli bättre på att ta in avhoppade kvinnor i vår gemenskap samt att inte döma dem. 

 

6.7 Allt hänger ihop 

Det konstateras tidigare i teoridelen att inte alla som blir utsatta för övergrepp prostituerar sig 

(Hedin & Månsson, 1998). En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att det är gruppen 

bestående av personerna med misshandlande föräldrar, föräldrar som inte kan erbjuda dem 

trygghet eller lotsa dem vidare till någon professionell person som kan hjälpa dem att 

bearbeta deras upplevelser, som går vidare till prostitution medan de som får möjlighet till 

bearbetning inte hamnar där. När det gäller ekonomi som påverkande faktor tänker vi oss att 

även det skulle kunna kopplas samman, då en sämre relation till sina föräldrar dels skulle 

kunna innebära att man inte kan få hjälp av dem i en ekonomiskt akut situation utan att man 

måste hitta alternativa sätt att lösa sina penningproblem på. Men också genom att man kanske 

inte har blivit bekräftad i och uppmuntrad till att följa sina drömmar och skaffa ett yrke som 
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ger en stabil inkomst. Blir man misshandlad av sina föräldrar så resulterar ju antagligen inte 

detta i någon god självkänsla. Kanske har man också ett behov av att fly undan de 

obearbetade tankarna och känslorna kring vad man har varit med om så att man försöker 

uppnå detta genom droger.  

Detta för oss till självhatets betydelse där man antingen kan bevisa för sig själv hur 

dålig man är eller leta efter något område som man behärskar någorlunda i alla fall. När det 

gäller att ta sig ur prostitutionen så kan det alltså vara en händelse utanför kvinnans kontroll 

som gör att hon inte längre har möjligheten att fortsätta, men det kan också vara det som var 

orsaken in som blir räddningen. Det vill säga andra människors bemötande och “bedömning” 

av en själv. Att det finns någon som tror att man klarar att leva ett “vanligt” liv utanför 

prostitutionen, någon som tycker att man förtjänar bättre än så. Om kvinnan ska lyckas i sitt 

“nya” liv beror sen på samhällets bemötande, på hur hon tas emot.  

 

6.8 Vår forskning 

Vi tycker att det forskningssätt vi valt har varit tillfredsställande då vi fått en djup förståelse 

för och inblick i kvinnornas liv. Önskvärt hade dock varit att det funnits fler biografier 

gällande kvinnor i samma situation så att man kunde fått ett större underlag. Vi blev 

förvånade över hur få biografier det faktiskt fanns, även detta kan kopplas till stigma då det 

kan tolkas som att de flesta kvinnor som lyckats ta sig ur prostitution inte vill skriva en bok 

och dela med sig av sitt liv utan att de vill gå vidare med sin historia så obemärkt som 

möjligt. Vad det gäller huruvida en intervjustudie skulle få ett annat resultat än vad vår fick 

tror vi inte att det skulle skilja sig särskilt mycket. Man har ju som intervjuare möjligheten att 

ställa följdfrågor och be om förtydliganden, men å andra sidan finns det ju mycket mer tid för 

eftertanke och utförlighet för kvinnorna som haft tid på sig och berättat sin historia i bokform 

istället. 

 

6.9 Åtgärdsförslag 

Då pengar verkar vara en stor anledning till att kvinnor dras in i prostitution vore det en god 

idé att försöka ordna samhället så att behovet av pengar inte har möjlighet att bli så stort och 

brådskande att kvinnorna upplever att de blir utan andra alternativ än prostitution. Detta i 

form av en utökad möjlighet till att söka bidrag men också genom ett försvårande av att sätta 

sig i skuld, exempelvis genom hårdare regler för att ta sms-lån. Drogtillgången och 
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drogköpandet borde också minskas och försvåras, då det var en av anledningarna till att 

kvinnorna behövde pengar. En annan anledning till att kvinnor börjar med prostitution är att 

de någon gång varit utsatta för övergrepp eller misshandel under sin barndom. Skyddsnätet 

och den hjälp som finns för de barn och ungdomar som är utsatta för olika slags övergrepp 

behöver ses över så att dessa barn får ytterligare stöd så att de inte utvecklar ett självhat som 

sedan gör att de vänder sig till prostitution för att få kontroll över sin egen utsatthet. 

För att kvinnorna lättare ska kunna sluta prostituera sig och få en möjlighet till att leva 

ett normalt liv efter så behöver vi också förändra på hur vi ser på dessa kvinnor, och fram tills 

dess att prostitution inte längre existerar så behöver samhället få bort det stigmat som vi 

skapat om vem den prostituerade kvinnan är. Stigmat som följer en prostituerad kvinna 

skapas av omgivningen genom att man tolkar in att vad personen sysselsätter sig med är lika 

med vem personen är. För att komma tillrätta med problemet behöver man också jobba med 

sexköparna. Även här behövs en attitydförändring i samhället så att sexköparna vare sig 

tycker att de har ett behov av, eller rätt till att köpa sex. Sexuella aktiviteter med en partner 

bör istället ses som något man förtjänar, inte som en rättighet.  
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7. Slutsatser 

Vår studie visar på flera olika omständigheter som tillsammans utgör anledningen till varför 

man prostituerar sig. Dessa omständigheter utgörs av olika traumatiska händelser, 

ekonomiska omständigheter samt av självhat. Därmed kan vi också dra slutsatsen att det inte 

är någon speciell typ av person som blir prostituerad utan att det handlar om vad man har 

varit med om samt hur olika omständigheter i ens liv samverkar. Studien visar också på tre 

nyckelfaktorer som är viktiga för om man ska kunna ta sig ur prostitution, dessa är 

tidsaspekten, relationer och samhällets bemötande. Av detta drar vi slutsatsen att det är lättare 

att sluta prostituera sig om man har hjälp. Med en omgivning som stöttar och tror på en blir 

det lättare att lyckas. Men också att utträdet kan vara en process som pågår över tid och bara 

för att man inte klarar det på första försöket betyder inte det att man inte klarar det på nästa. 

Vad det gäller framtida forskning vore det intressant att undersöka prostitution även 

kvantitativt. Detta för att inte bara uppnå kunskap om vilka gemensamma teman som 

framträder i kvinnornas berättelser utan också för att få veta hur vanliga de olika 

ingångsvägarna respektive utträdesvägarna är. Ett annat förslag till framtida forskning vore 

att undersöka hur det ser ut för kvinnor som utsatts för trafficking. Vad skiljer sig åt och vilka 

gemensamma nämnare finns med kvinnor i prostitution? Är det fler kvinnor i trafficking som 

lämnar med hjälp av professionella än vad vi ser i vår forskning?  

Avslutningsvis kan man säga att våra resultat pekar på vikten av förebyggande 

åtgärder. Att finnas där för människor i olika sorters utsatthet, att fånga upp dem tidigt och 

erbjuda dem stöd på flera olika sätt, detta så att personerna kan se att det finns andra utvägar 

och lösningar än att börja prostituera sig. När det gäller kvinnor som redan befinner sig i 

prostitution pekar vår studie på att närhet och tillgänglighet är viktigt. Det behövs 

professionella som är synliga på gatan eller andra ställen där prostituerade verkar och som är 

redo att både berätta om de alternativ och den hjälp som finns att få, samt att ge den när den 

önskas. 
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