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Abstract 
 
Syftet med mitt arbete har varit att fördjupa förståelsen av hur en del av den dolda 
prostitutionen kan gestalta sig, samt att ”ge röst” åt en grupp kvinnor som prostituerar sig och 
därmed också problematisera bilden av ”den prostituerade kvinnan” samt den heterosexuella 
normen.  
   Jag har använt mig av en kvalitativ metod baserad på intervjuer med sex kvinnor som alla är 
verksamma inom prostitution på en och samma klinik i Köpenhamn. I analysen av kvinnornas 
berättelser använder jag mig av en jämförelse mellan två perspektiv på prostitution, dels ett 
inifrånperspektiv vilket representeras av kvinnorna själva, dels av ett utifrånperspektiv 
representerat av framförallt tidigare svensk forskning kring prostitution. I min undersökning 
och mina tolkningar av kvinnornas berättelser kommer jag fram till att kvinnornas medverkan 
på prostitutionsarenan kan förstås som ett uttryck för motstånd. Ett motstånd vilket jag tolkar 
som riktat mot den heterosexuella normen med allt vad den inkluderar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Prostitution, kön, makt, sexualitet  



  

Förord 
 
Jag vill verkligen tacka alla de kvinnor som gått med på att låta sig intervjuas, men framförallt 
vill jag tacka Magdalena som på flera olika sätt försökt beskriva och få mig att försöka förstå 
hur ett inifrånperspektiv på prostitution kan gestalta sig.  
   Jag vill också tacka min handledare Stina Jeffner för all uppmuntran med ett arbete som jag 
många gånger önskat att jag aldrig gett mig in i. Så här i efterhand är jag dock mycket 
tacksam över att jag fick den här möjligheten – jag har lärt mig mycket genom att ta del av 
kvinnornas berättelser. 
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Inledning 
Kön, makt och sexualitet, centrala teman inom feministisk teoribildning men också centrala 
teman för människan i stort. På en teoretisk och abstrakt nivå kan vi dissekera kroppens och 
varandets alla aspekter men rent konkret är det första vi noterar i födsloögonblicket en 
människas kön.  
      Vi kan hävda, oavsett nivå att det saknar betydelse hur vårt kön är format men vad gäller 
vårt jag och dess tillblivelse är det centralt. Vi kan diskutera kön, sexualitet och makt men 
sällan sakligt och utan att bli privata, utan att beröras i våra egna intima gömmor. Vi kan tala 
om, förhandla om det som ligger på ytan men rör vi oss djupare ner i det konstitutiva 
drunknar vi i vår egen smet av oförlösta konflikter och begär. Kanske är det därför de flesta 
finner just prostitution så intressant, för att det berör något av det mest primära, vår sexualitet. 
Det vi betraktar som det intimaste i mötet mellan människor blir i prostitution reducerat till en 
affärsuppgörelse, en cynisk förvandling av ”kärlek” till ”handelsvara”. Men är gränserna 
verkligen så tydliga? Vad är kärlek egentligen och innefattar den normativa sexualiteten 
aldrig cyniska transaktioner? Det tycks omöjligt att diskutera detta utan att hamna i ett 
särskiljande där det ena, heterosexualitet i en kärleksrelation är naturligt och bra medan 
heterosexualitet så som den uttrycks i prostitutionen är onaturlig och dålig, och där det dåliga 
särskiljs ifrån det naturliga, pekas ut och stigmatiseras. 
     Vi lever i en verklighet som till stor del bygger på ett tänkande baserat på dikotomier, där 
vi definierar oss genom att peka på allt det som vi inte är. Jag är inte man alltså är jag en 
kvinna. Jag är inte en hora alltså är jag en ärbar kvinna. Vi är alla oavsett kropp fångna 
innanför de tolkningsramar som omger oss, tolkningsramar som vi ofta, utan att reflektera 
över det, betraktar som något självklart, något naturgivet åtminstone så länge som vi passar in 
i de på förhand givna normsystemen.   
      Jag har i samband med en tidigare undersökning (Lagerqvist 2003) intervjuat kvinnor som 
arbetar med prostitution,1 kvinnor som på olika sätt ifrågasätter dessa tolkningsramar och 
övergripande normer. Den undersökning som jag redovisar nedan baserar sig till stor del på 
den tidigare, men här har jag dels utökat materialet, dels fördjupat analysen.  
 
     

Uppsatsens disposition 
Jag inleder med att redogöra för syftet med och avgränsningarna för uppsatsen. Därefter 
följer en presentation av min metod och mitt material.  
    Under rubrik, Bakgrund redovisas resultaten ifrån min förra uppsats. Avsnittet utgör basen 
för den här undersökningen, det utgör också en forskningsöversikt.   
      Stora delar av bakgrunden är de samma som i min tidigare uppsats, avsnittet är dels en 
sammanfattning av den första uppsatsen, dels har avsnittet kompletterats med nyare forskning. 
Bakgrunden beskriver konflikten mellan ett utifrån och ett inifrånperspektiv - konflikten 
mellan den yttre bilden av prostitution och de intervjuade kvinnornas egen syn på sig själva 
och sin verksamhet, vilken utgjorde stommen för min förra uppsats. En konflikt som också är 
central här.   

                                                
1 Jag försöker undvika uttrycket prostituerad eftersom det associerar till essens, dvs. den prostituerade är något, 
prostitution är inte endast något hon ,det indikerar en egenskap, inte endast en viss handling. Dock förekommer 
genomgående i uppsatsen uttryck som ”den prostituerade kvinnan” trots att jag är medveten om problemet med 
begreppsanvändningen. Kvinnorna jag har intervjuat väljer dock själva att använda begreppet prostituerad delvis 
som ett led i att göra begreppet till sitt eget och därmed ta bort en del av stigmatiseringen. I samband med 
intervjuerna nämns dock ofta begrepp som ”pige” eller glaedespige”, flicka eller glädjeflicka som något de kallar 
sig själva för. 
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       För att kunna besvara mitt syfte har jag tagit hjälp av teoribildning kring kön, makt och 
sexualitet. Jag problematiserar bilden av den prostituerade kvinnan genom att jämföra utifrån 
och inifrånperspektivet. Den teoribildningen jag valt att använda mig av är tänkt som en hjälp 
till att förstå båda dessa perspektiv och konflikten mellan dem och återfinns under rubrik, 
Teoretiska utgångspunkter 
       Efter uppsatsens första halva redovisar jag så det nya materialet samt lyfter in de delar jag 
tidigare inte hunnit ta upp. Prostitution – en jämförelse mellan ett inifrånperspektiv och ett 
utifrånperspektiv, utgör således själva analysdelen, vilken jag inleder med en beskrivning av 
hur den specifika kliniken, där kvinnorna arbetar, rent praktiskt, är organiserad. Därefter 
presenterar jag materialet utifrån tre analysnivåer.  
       På den första nivån går jag in och beskriver vad jag uppfattar som kvinnornas 
förhållningssätt till prostitution, där själva medverkan på arenan grundar sig i vad jag har valt 
att kalla för ett motstånd mot den heterosexuella normen, vilket jag betraktar som det 
gemensamma övergripande temat i kvinnornas berättelser. Detta diskuteras i relation till 
utifrånperspektivet samt tolkas med hjälp av olika teoretiska perspektiv. 
      Den andra nivån är själva kontexten, det specifika sammanhanget, det är det ”kvinnorum” 
som kvinnorna skapat/skapar vilket är lokaliserat till själva kliniken. Kliniken som sådan 
utgör en central del i förståelsen av det övergripande temat. Motståndet upplevs som fruktbart 
och konstruktiv tack vare att det sker i ett sammanhang, det delas med andra, det förstärks. 
Det blir begripligt och möjligt via det normsystem som skapas och återskapas innanför 
kliniken väggar, ett symbolsystem som ger kvinnorna nya tolkningsramar vad gäller kön och 
sexualitet.  
     Den tredje nivån skildrar kvinnornas förståelse av konkret kroppslig praktik och hur den 
också ger uttryck för olika maktaspekter. Denna nivå behandlar mer ingående frågan kring 
makt och sexualitet i relation till kroppslig praktik och gör det möjligt att förstå kvinnornas 
syn på sig själva som aktiva subjekt i relation till utifrånperspektivets förståelse av kvinnorna 
som passiva objekt.  Även detta tema tolkas med hjälp av olika teoretiska perspektiv. 
     Därefter följer en sammanfattande diskussion och uppsatsen avslutas med en kort 
beskrivning av vad jag skulle vilja undersöka vidare i framtiden.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att 1) fördjupa förståelsen av hur en del av den dolda prostitutionen 
kan gestalta sig, och att 2) att ”ge röst” åt en grupp kvinnor som prostituerar sig och därmed 
också problematisera bilden av ”den prostituerade kvinnan” samt den heterosexuella normen.  

Avgränsningar 
Mitt största problem har varit tiden och utifrån det har jag endast talat med sammanlagt sex 
personer, vilket jag diskuterar i metoddelen. 
     Den samlade litteraturen kring prostitution är mycket omfattande och jag har därför när det 
gäller tidigare utländsk forskning i huvudsak letat efter inifrånskildringar som inte rör 
gatuprostitution med motiveringen att mina informanter menar att de olika prostitutions 
miljöerna skiljer sig åt på ett sådant sätt att de inte är jämförbara. Ingen av de kvinnor jag har 
intervjuat har arbetat med gatuprostitution.   
     När det gäller beskrivningen av ett utifrånperspektiv har jag avgränsat uppsatsen genom att 
i huvudsak fokusera på svensk forskning samt svenska statliga publikationer. Dessa baserar 
dock ofta sina resonemang också på utländska studier.  
     Den debatt som förekommit/förekommer i massmedia generellt i Sverige med aktörer som 
frivillig organisationer, trossamfund eller enskilda opinionsbildare, är alltför omfattande för 
att jag här ska kunna göra den rättvisa. Utifrånperspektivet kan således inte kallas för en 
egentlig diskursanalys, då jag endast redogör för några av de mest framträdande perspektiven 
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i debatten.  Jag finner det dock inte vara nödvändigt att plocka in fler aktörer för att besvara 
syftet med uppsatsen.    
     När det gäller den forskning som bedrivits i Sverige så finns det några centrala verk, vilka 
är ständigt återkommande, ständigt refererade till, och det är dessa som jag i huvudsak har 
fokuserat på. Jag har även tittat på utländskt material i de fall jag bedömt det som relevant och 
det har då i huvudsak gällt att hitta andra perspektiv eller att titta på vad jag har uppfattat vara 
viktigt underlag för vissa svenska studier. 
      I övrigt har jag använt mig av de olika statliga utredningar som gjorts i Sverige gällande 
prostitution.      
      Något som ofta tappas bort i diskussionen är det faktum att det även finns manliga 
prostituerade, dels de som vänder sig till andra män, dels de som vänder sig till kvinnliga 
köpare. Det vore intressant att ta upp den aspekten mer utförligt, eftersom den inte riktigt 
passar in i bilden av prostitution som ett uttryck för en maktrelation mellan könen där kvinnan 
är ”till för” mannen. Det förekommer även homosexuell prostitution mellan kvinnor men det 
diskuteras inte alls i de olika utredningar som jag hunnit titta på. Här kommer jag bara att 
beröra detta då det känns särskilt relevant. 
      Det är naturligtvis också så att jag genom mitt val av teoretiska perspektiv och min metod 
har gjort en avgränsning. Jag vill förstå meningen i kvinnornas berättelser. Hur det som 
uttrycks skall tolkas beror av vilken teori som används i samband med tolkningen. Hade jag 
använt mig av rent psykologiska modeller hade jag kanske hittat andra teman i kvinnornas 
berättelser. Jag har i intervjuerna inte ställt några ingående frågor kring kvinnornas 
ursprungsfamiljer eller kring deras uppväxtvillkor generellt. Ibland har kvinnorna själva 
berört dessa aspekter men intervjuerna har i huvudsak rört sig på en generell nivå. Det är 
sällan vi kommer in på rent privata spörsmål, för att kunna göra det krävs fler 
uppföljningsintervjuer.   
        En annan viktig avgränsning är att jag här i huvudsak fokuserar på det jag ser som 
gemensamt i kvinnornas berättelser. Jag skulle även kunna lyfta fram deras olikheter. Alla är 
naturligtvis sinsemellan olika som individer, de lever delvis olika liv utanför kliniken. Jag 
upplever dock att deras förhållningssätt till prostitution uppvisar betydligt fler likheter än 
skillnader och det är det som är föremålet för den här undersökningen. 
 

Metod och metodproblem  
     Det här är en kvalitativ studie som bygger på samtalsintervjuer samt direktobservationer. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2003) att så är fallet kan motiveras på flera sätt. 
Syftet är  bland annat att problematisera bilden av den prostituerade kvinnan och den 
heterosexuella normen vilket jag gör genom att lyfta fram de medverkandes egna röster. Jag 
har försökt förstå hur kvinnorna själva uppfattar sin värld och då är samtalsintervjuer oftast 
det bästa sättet. (Eliasson 2003:281) Jag hade inte uppnått detta genom att exempelvis skicka 
enkäter till de som via sina yrken möter kvinnor som verkar inom prostitution. En kvantitativ 
studie hade heller inte varit möjlig vad gäller tidsaspekten och den hade heller inte på samma 
sätt bidragit till att lyfta fram enskilda kvinnors faktiska erfarenheter. Kvinnorna är dessutom 
generellt sett skeptiska till att ingå som objekt i diverse studier, om jag hade lämnat ut enkäter 
på olika kliniker runt om i Köpenhamn hade de sannolikt inte svarat.   
     Jag har intervjuat alla kvinnor utifrån i huvudsak samma teman – kön, makt och sexualitet, 
de senare intervjuerna har dock fokuserat mer på konkret sexuell praktik något som bara 
berördes ytligt i de tre första intervjuerna. Jag har utgått ifrån vissa färdiga frågor men 
kvinnorna har i mångt och mycket fått styra intervjuerna. Fokus har alltså hela tiden legat på 
hur kvinnorna själva uppfattar sin medverkan på prostitutionsarenan samt deras egen 
förståelse av prostitution generellt och därför har jag i mycket liten utsträckning försökt styra 
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deras berättelser. En slags ”giving voice”- metod alltså. (C. Ragin  1994:16)  Jag har således 
inte utgått ifrån en färdig reduktionistisk föreställning kring vad prostitutionens mening är. 
Jag utgår ifrån det  Esaiasson kallar för ”barmhärtighetsprincipen”, vilken innebär att 
kvinnornas position är värd att ta på allvar. Det handlar om att utmana sina egna 
föreställningar för att på så sätt försöka nå största möjliga insikt, tankar baserade på Karl 
Poppers idéer. (Esaiasson 2003:248) 
      Steinar Kvale definierar den kvalitativa forskningsintervjun på följande sätt: ”En intervju 
vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de 
beskrivna fenomenens mening.” (Kvale 1997:13, Eliasson 2003:282) Och det är just det som 
varit mitt syfte, jag har lyssnat till kvinnornas berättelser och har sedan försökt tolka dessa för 
att förstå prostitutionens mening i just det här specifika sammanhanget. 
      Jag har inlett med att berätta att det är just det ovanstående jag är intresserad av, dvs. deras 
egen förståelse och därefter har de börjat berätta. Jag har i huvudsak lyssnat och ibland 
kommit med korta frågor för att komma vidare i berättelserna. 
Intervjuerna med de danska kvinnorna är genomförda på engelska eftersom det hade orsakat 
stora problem för mig att försöka skriva ut intervjuerna om de hade genomförts på danska.        
      Mitt angreppssätt har hela tiden varit hermeneutiskt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud 2003) eftersom jag försöker tolka och förstå materialet med hjälp av olika 
teoretiska perspektiv.  
      Jag kom först i kontakt med fenomenet via en av de kvinnor som jag sedan har intervjuat, 
Magdalena (se Material) och därefter tog jag del av teoribildning som kunde vara till hjälp 
vad gäller att tolka och förstå materialet. När jag hade analyserat intervjuerna i samband med 
att jag skrev min förra uppsats upplevde jag att delar ändå saknades för att det skulle bli 
möjligt att förstå konflikten mellan utifrån och inifrånperspektivet. Det handlade då 
framförallt om hur normsystem och verklighet generellt produceras och reproduceras, jag har 
därför utökat mina teoretiska perspektiv för att ytterligare kunna fördjupa förståelsen av 
materialet.  
      Min metod är också jämförande, det är genom att jämföra ett utifrån och ett 
inifrånperspektiv, och undersöka vad som kan kallas för konflikten mellan dessa, som jag 
också problematiserar bilden av den prostituerade kvinna och den heterosexuella normen. 
      Problemen med den här typen av studie är att den inte säger något om prostitution 
generellt, men det är inte heller syftet med undersökningen. Jag kan endast uttala mig om just 
den här specifika kliniken och min uppfattning om den baserar sig alltså på intervjuer med 
endast sex av de sammanlagt cirka trettio kvinnor som arbetar där. Alla kvinnorna poängterar 
dock att deras syn på sin verksamhet och tankarna kring den är ett resultat av de diskussioner 
som förs mellan kvinnorna som arbetar där.  
      Jag menar alltså att jag utifrån materialet kan dra vissa generella slutsatser gällande miljön 
men jag kan för den sakens skull inte säkert säga något om hur de övriga kvinnorna, vilka jag 
inte intervjuat faktiskt upplever sin situation. Jag kan endast säga något om dessa sex kvinnors 
upplevelse av verksamheten. 
 

Material och urval 
Jag har intervjuat sammanlagt sex kvinnor som alla arbetar på samma ställe, en så kallad 
”klinik”, där de säljer sexuella tjänster. Två av kvinnorna är svenskor och fyra är danskor.  
Kliniken ligger i Danmark vilket skulle kunna ses som ett metodproblem, eftersom det 
utifrånperspektiv jag ställer materialet mot i huvudsak baserar sig på svensk forskning. 2  
                                                
2 Jag anser dock personligen inte att detta är ett problem eftersom jag inte utger mig för att diskutera just hur 
prostitution gestaltar sig i Sverige. Dessutom är det så att de studier jag har tittat på använder sig av forskning 
som har sitt ursprung i olika länder. Exempelvis använder sig socialstyrelsen i sina rapporter om prostitution 
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      Många av de kvinnor som arbetar i Danmark är dock svenska, de lever i Sverige och 
pendlar till arbetet på kliniken, likaså är många av kunderna svenskar. Det går inte att utifrån 
danska kliniker säga något säkert om förhållandena i Sverige vad gäller den dolda 
prostitutionen eftersom de danska förhållandena påverkas av att verksamheten där är laglig. 
Dock har jag i samband med besöken på kliniken fått berättat för mig att verksamhet som i 
viss utsträckning liknar den danska också existerar i Sverige. Jag vill ändå poängtera att jag 
menar att det inte går att dra generella slutsatser kring hur prostitution gestaltar sig baserat 
endast på en specifik kontext.   
      Jag har inte själv sökt kontakt med kvinnorna i stället är det så att jag träffade en av dem, 
som jag nämnt, nämligen Magdalena, i ett helt annat sammanhang och hon berättade i 
förtroende att hon levde ett ”dubbelliv”, hon var student men i hemlighet också prostituerad. 
Vi påbörjade en diskussion kring prostitution, kön, makt och sexualitet eftersom det var frågor 
som vi båda var intresserade av. Jag har således inte använt mig av några specifika 
urvalsprinciper vad gäller materialet eftersom jag bestämde mig för att titta närmare på ämnet 
först efter att jag kommit i kontakt med Magdalena.  
     Jag tyckte konflikten mellan hennes bild och den yttre bilden var intressant och undrade 
om det var möjligt att göra en undersökning av kliniken och intervjua dels henne själv dels 
fler av dem som arbetade där. 
     Min förfrågan resulterade i ett besök samt intervjuer med Magdalena, Maria och Anna, 
vilket utgjorde underlaget för min förra uppsats, ett underlag som även kommer att användas 
här men som kompletterats ytterligare.  
     Inför den här uppsatsen har jag har dels gjort ytterligare ett besök på kliniken, dels talat 
med ytterligare tre av kvinnor på kliniken - Lena, Sanna och Kristin. När det gäller Sanna var 
hennes medverkan inte planerad innan mitt besök. När jag besökte kliniken för att intervjua de 
andra jobbade också hon. Vi började prata och endast vissa delar av samtalet finns på band, 
eftersom det ifrån början var ett ”spontant” samtal som jag vartefter det fortskred frågade om 
jag fick inkludera i uppsatsen.  
      Kristin äger kliniken och har därmed god överblick vad gäller alla de kvinnor som arbetar 
där, hon träffar alla och tar reda på vilka de är innan de släpps in, vilket gör att hennes utsagor 
om kvinnorna och vilka de är väger tyngre än de övrigas. Kristin driver kliniken och 
bestämmer vilka som får jobba där men hon har inte del i deras inkomster på annat sätt än att 
kvinnorna betalar en viss lokalhyra till henne, hon tar också själv emot kunder.  
     Jag har dessutom haft flera uppföljningssamtal med Magdalena, samt ett med Maria, dessa 
har dock inte spelats in. I samband med mitt senaste besök på kliniken träffade jag Maria på 
hennes nystartade klinik - hon har alltså gått från att arbeta på Kristins klinik till att driva och 
äga en egen.       
     Jag har ca åttio sidor utskrivet intervjumaterial och ca fyrtio sidor i brevform, mer material 
finns sparat på ljudfiler. Jag har lovat alla kvinnorna full anonymitet. Jag har därför raderat 
eller skrivit om alla de uppgifter som skulle kunna avslöja vilka de är. Detta har dock endast 
varit nödvändigt i samband med kontakten med två av kvinnorna, nämligen de som jag 
intervjuat hemma på deras privata arena. De övriga har jag intervjuat på kliniken och jag har 
således endast träffat dem under de namn de använder då de arbetar. Även om jag ville skulle 
jag alltså inte kunna kontakta dem annat än via kliniken. Jag har följt kvinnorna sedan 
årsskiftet 2002/2003 och via min kontakt med Magdalena får jag fortlöpande information 
kring vad som sker på kliniken. 

                                                                                                                                                   
forskning ifrån ett antal olika länder trots att deras huvudsyfte är att diskutera förändringar i Sverige före och 
efter att den nya lagen trädde i kraft. (Socialstyrelsen 2000) Överlag behandlas prostitution som ett fenomen vars 
orsaker och konsekvenser antas se lika ut oberoende av tid och rum. Jag vill istället visa att det ser olika ut 
beroende av kontext. 
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      Alla kvinnorna har fått läsa genom och godkänna intervjuerna innan de använts. Jag 
menar att det varit viktigt eftersom de då vet exakt vad det är som jag använder som underlag 
för uppsatsen, samtalen har varit långa och det är omöjligt att minnas exakt allt vad man har 
sagt. Det är också viktigt eftersom det många gånger kan vara så att de frågor jag ställer är 
sådana som den enskilda kvinnan aldrig konkret funderat kring. Svaret kan då bli 
ogenomtänkt och personen kan i efterhand känna att hon inte uttryckt sig tillräckligt tydligt 
eller till och med felaktigt. Tre av kvinnorna har velat göra tillägg eller ändringar och det har 
då i huvudsak gällt sådant som de upplever kan avslöja deras anonymitet.  
      Jag har även lovat att kvinnorna skall få ta del av uppsatsen så snart den är färdig och 
komma med respons på hur jag använt materialet. Jag har funnit det viktigt att ge den typen 
av garantier då kvinnorna upplever att de som arbetar med prostitution aldrig får komma till 
tals eller att det de säger alltid reduceras till att handla om något annat. Utan den typen av 
garantier hade flertalet aldrig låtit sig intervjuas.  
     Förutom den empiri som består av intervjuer har jag fått en kopia på ett långt brev som 
Magdalena ursprungligen skrev till sina föräldrar där hon ingående beskriver 
klinikverksamheten och sitt förhållningssätt till verksamheten. Brevet har delvis form av ett 
manifest till de prostituerades försvar och brevet utgör alltså även det del av empirin. 
Magdalena kan betraktas som nyckelinformant i undersökningen eftersom det dels är via 
henne som jag fått tillgång till miljön, dels eftersom det är henne jag har haft mest kontakt 
med och därmed har jag ett större material kring hennes upplevelser och tolkningar.  
     Även mina egna direktobservationer vid besöken på de två klinikerna och hemma hos två 
av kvinnorna utgör en del av empirin även om dessa dock inte kan sägas ha genomförts på 
något systematiskt sätt, eftersom de inte varit planerade. Vid mitt första besök fick jag stanna 
kvar i personalrummet under Magdalenas och Marias pass och hade då möjlighet att bland 
andra tala med telefonisten (se nedan Kliniken) samt iaktta kvinnornas förberedelser inför 
mötena med kunderna. Vid dessa besök, samt via telefon och mejl, har också samtal förts 
vilka inte har spelats in eller sparats.  Allt detta sammantaget utgör basen för hur jag tolkar 
och förstår kvinnornas upplevelser av prostitution.      
     Kvinnorna har arbetat olika länge, en hade vid intervjutillfället endast arbetat på kliniken 
fyra månader de övriga har arbetat mellan fyra och tolv år.  
     Alla de intervjuade kvinnorna bedriver också annan verksamhet, en studerar till läkare, en 
studerar filosofi, en är utbildad terapeut, en arbetar som personlig assistent. De övriga två 
bekräftar att de också har en annan sysselsättning men av olika anledningar diskuterades 
aldrig exakt vad den bestod i, de har dock båda högre studier bakom sig.   
     Viktigt att veta är att ingen av kvinnorna är vad man kan kalla för ”subjektiva experter” 
(Eliasson 2003:287) vilket i det här sammanhanget betyder att ingen av dem är aktiva som 
språkrör för en legalisering av prostitution. De är överhuvudtaget inte aktiva i den offentliga 
debatten när det gäller frågan. Det ”manifest” som Magdalena har författat har hon endast 
lämnat ut till sin närmaste omgivning och det förespråkar inte en legalisering utan beskriver 
endast hennes upplevelser när det gäller prostitution i syfte att få omgivningen att förstå hur 
hon betraktar och förhåller sig till fenomenet. Ingen av kvinnorna tillhör någon av de 
organisationer som finns vad gäller prostituerades rättigheter.     
 

Bakgrund - Vad är Prostitution?  
 Nedan redovisar jag min förförståelse, på vilken jag baserar den här uppsatsen. Mitt syfte är 
delvis formulerat utifrån de brister jag upplever finns inom stora delar av 
prostitutionsforskningen. 
   När det gäller avsnittet, Utifrånperspektivet, har jag valt att i stora drag lyfte in exakt samma 
text som i min tidigare uppsats, men jag har, som nämnts, kompletterat avsnittet genom att 
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lyfta ytterligare forskning. Detta har jag gjort eftersom utifrånperspektivet inte ändrats på 
sådant sätt att det motiverar en total omskrivning av texten. 

Utifrånperspektivet 
Hur definierar man då prostitution? 

 
”Prostitution - som till innehåll och former präglas av de existerande samhällsförhållandena 
föreligger när minst två handlande parter under marknadsmässiga betingelser köper respektive 
säljer fysiskt tillträde till kropp eller andra sexuella handlingar. Den ena parten, köparen köper sig 
således fysiskt tillträde till den andra partens kropp eller förfoganderätt över vissa av den andra 
partens fysiska beröringar för egna sexuella syften under viss tid. Den andra parten, den 
prostituerade, säljer fysiskt tillträde till sin kropp eller förfoganderätten över vissa fysiskt 
berörande handlingar för köparens sexuella syften under viss tid. Den transaktion som 
prostitutionen innefattar betalas vanligen i pengar men även andra betalningsmedel kan 
förekomma.” (Borg mfl.1981:50) 
 
”Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen 
ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten.” (Socialstyrelsen 2000:12) 
(Könshandeln SOU 1995:17) 
 
 

Gemensamt för de ovanstående definitionerna är att de innefattar båda parter vilket under lång 
tid inte förekom. Tidigare var prostitution i huvudsak likställt med den prostituerade kvinnan 
och köparen var således mer eller mindre osynlig, numer är det dock oftast de ovanstående 
typerna av definition som används. (Borg m.fl. 1981:kap,2) Observera att jag nu endast 
diskuterar heterosexuell prostitution med en kvinna som säljare och en man som köpare, det 
finns även den omvända formen av heterosexuell prostitution, enligt Socialstyrelsens rapport, 
år 2000, är den senare faktiskt mer utbredd än den förra när det gäller annonseringen på 
internet. (Socialstyrelsen 2000:62)  
      Det förekommer även homosexuell prostitution. (Homosexuell prostitution, SOU 
1995:17) Den heterosexuella könshandeln med en man som köpare och en kvinna som säljare 
är dock den tveklöst mest omfattande och man räknade 1995 med att det finns ca:2500 
prostituerade i Sverige. (Könshandeln SOU1995:15 s, 10) 
     Definitionen av prostitution går annars att diskutera, det är inte helt klart var gränserna 
skall gå och även i ”Prostitution” reserverar man sig och menar att det ”inte råder vattentäta 
skott mellan prostitution och andra mellanmänskliga relationer.” (Borg mfl.1981:50) Hur 
skall man exempelvis betrakta äktenskapet? Det finns de som menar att prostitution endast är 
den offentliga aspekten av sexuell exploatering av kvinnor medan äktenskapet utgör den 
privata delen av samma exploatering,  
 

” The feminist challenge is to confront all institutionalized sexual exploration-made public in 
prostitution and privatized in homes, among couples, in marriage.” (Barry 1995:319)   
 
” Er ikke en gift kvinne på mange måter en prostituert? Si att du er gift. Hva ville du g�re hvis du 
�nsket deg noe? Du ville jo ”sm�re” ham, vare s�t och kåt. Hva er det du egentligen gj�r? Du 
tilbyr deg for å få noe du vil ha…”(Jessen, Frigstad 1988:34)  
 
”Prostitution är också att bli bjuden på middag, 10 groggar och gå och lägga sig. Om man går ut i 
syftet att man vill bli bjuden. Hemmafrun som får migrän om hon inte får en ny päls. Nekar sin 
man samlag tills hon får som hon vill. Det är också ett sätt att sälja sig. Jag tycker många gånger 
att en hora är ärligare på det sättet. Hon säger vad hon vill ha och hon håller alltid sitt löfte.”(Borg 
mfl. 1981:295) 

 



 8 

Jag kommer inte att ytterligare fördjupa mig i diskussionen, men man bör vara medveten om 
att gränserna för prostitution inte alltid är självklara. 
  
Prostitution som ett samhällsproblem   
Prostitution betraktas genomgående i svensk forskning som ett samhällsproblem och inte som 
ett individproblem, utan som ett resultat av den könsstruktur vi har. Historiskt sett har annars 
orsakerna förklarats utifrån kvinnan och hennes depraverande beteende (Davis1993:3), den 
forskning jag tittat på bygger dock på mer strukturella förklaringar, 

 
”Både strukturellt och i flertalet enskilda fall är det kvinnan som befinner sig i ett utsatt läge och 
blir mest utnyttjad. Ett av kvinnans sätt att ”klara av” prostitutionen är att göra åtskillnad mellan en 
man som hon kan visa känslor inför och mannen som köper tillgång till hennes kön. Mannen å sin 
sida köper sig fri från ansvar genom att betala. Ett moraliskt och mänskligt ansvar upphör inför en 
kvinna som för pengar säljer tillgång till sitt kön.”(Prostitution:579)   

 
 ”Prostitutionen som företeelse kan ses som det ojämlika patriarkaliska systemets återvändsgränd. 
Från den är ingen utveckling i riktning mot en ömsesidig sexualitet möjlig. Prostitutionen är med 
andra ord motpolen till den jämlika kärleksrelationen. Prostitutionen blottlägger och visar i 
koncentrat de traditionella könsrollernas djupare struktur, där inslagen av ojämnlikhet, 
dubbelmoral, könsantagonism, ångestdriven sexualitet och förakt för homosexualitet är 
framträdande.” (Borg mfl.1981:588)    

 
Man menar att prostitutionen bidrar till att upprätthålla och reproducera de könsmönster som 
finns, exempelvis en kvinnosyn där kvinnor reduceras till könsobjekt som kan köpas för 
pengar.(Borg mfl. 1981:588)  Detta visar sig också i att det finns ”starka band mellan mäns 
motiv att gå till prostituerade och  den sociala inlärningsprocess i vilken pojkar görs till män i 
vårt samhälle.” (Månsson, Linders 1984:154) Månsson skriver vidare, apropå att de 
prostituerade ofta säger att det är ”alla” män som köper sex: 
 

 ” Svenska forskare och socialarbetare som de senaste åren utifrån olika infallsvinklar 
konfronterats med könshandeln är förmodligen i de allra flesta fall av samma uppfattning som den 
prostituerade. Könshandeln är en kollektiv mansfråga säger man ofta. Alla män är potentiella 
könsköpare. Förklaringen till detta ligger i själva den manliga sexuella fostran som predisponerar 
rollen som köpare i könshandeln. Om det inte vore så, hur skulle man annars kunna förklara den 
obestridliga faktiska skillnaden mellan könen som gör att det i huvudsak- nu såväl som tidigare i 
historien - är män som uppträder som köpare i könshandeln?”(Månsson, Linders 1984:9)      
 

      Vidare kan prostitutionens omfattning och karaktär (likväl som organiserandet av kön) 
förklaras utifrån samhällsfaktorer som ekonomi och konsumism. Allt kan bli till varor som 
går att köpa och sälja, så även mänskliga relationer och sexualitet.(Borg mfl.1981:582)     
      Fenomenet som sådant bör alltså, utifrån detta perspektiv inte ses som något som kan 
särskiljas ifrån det ”normala”, det är inte något som förekommer på samhällets skuggsida 
mellan ”störda” individer. Det är bara våra relationer mellan könen dragna till sin spets, eller 
som Hanna Olsson uttrycker det efter att ha arbetat med prostitutionsutredningen. 
 

”Prostitution är inte en detaljfråga som rör några avvikande människor som skall föras in på den 
smala vägen. Prostitution är en spegel som uppförstorat visar förljugenhet, rädsla, dubbelhet och 
hat mellan könen. Det var som om jag hade fått en skärva i ögat. Efter det arbetet ser jag 
annorlunda på människorna och världen. Jag miste den mänskliga oskuld som måste gå förlorad 
för att man skall kunna se både sig själv och andra som komplicerade och sammansatta varelser. 
Det man kallar ondska är inte förbehållet ett fåtal.”(Olsson1990:8) 

    
Detta är alltså den syn som svenska forskare generellt tycks ha och utifrån detta menar man 
att en kriminalisering av vare sig köpare eller säljare inte är ett bra alternativ, några få skulle 
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Figur 1. Prostitutionspyramiden 
Borg m.fl. (1981) s. 455 

straffas för ett beteende som vi alla mer eller mindre bidrar till att upprätthålla. (Borg mfl. 
1981:590, Månsson, Linders 1984:155) 

”Vår undersökning har pekat på de starka banden mellan mäns motiv för att gå till prostituerade 
och den sociala inlärningsprocess i vilken män görs till pojkar i vårt samhälle. I ljuset av detta 
anser vi det vara mindre välbetänkt att avskilja ett visst beteende- köparens- och straffbelägga 
detta. Några personer, långt ifrån alla, skulle straffas utan att de samhällsförhållanden som utgör 
grogrunden för det hela, skulle förändras i en positiv eller annorlunda riktning.” (Månsson, Linders 
1984:156)  

    
Den slutsatsen drog dock inte Sveriges riksdag och regering som röstade för en 
kriminalisering av köparen. Den diskussionen baserades också på den forskning som jag tagit 
del av men resulterade i en diskussion som mer fokuserade på att det i ett jämställt samhälle är 
oacceptabelt att män köper tillträde till kvinnors kroppar än huruvida det är ett resultat av 
rådande könsordning.  (Prop. 1997/98:55 s, 101) 
 
De olika prostitutionsformerna 
Det finns olika former av prostitution, svensk forskning utgår ofta ifrån den modell som 
grundlades i prostitutionsutredningen 1977 vilken består av en pyramid där de olika formerna 
struktureras hierarkiskt. På botten finns den rena gatuprostitutionen, vilken är den som oftast 
skildras och ibland upplevs som synonym med prostitution överlag. Nästa steg utgörs av 
prostitution på massageinstitut och i poseringsateljéer. Därefter följer sexklubbsprostitution, 
näst överst finns hotell och restaurangprostitution och överst finns callgirl verksamheten. 
Dessa steg symboliserar statusen för de olika formerna och även till viss del offentligheten 
och därmed tillgängligheten. (Borg mfl. 1981:455)  
       

 
         
            
 
 
                                                                     
 
 
 
Ovanstående figur ligger till grund för svensk syn på den totala organisationen av prostitution 
där gatuprostitutionen utgör en tredjedel av den totala prostitutionen (Socialstyrelsen 2000:6) 
och att det är den som i princip uteslutande skildras är inte så konstigt med tanke på att det är 
den delen som är den synliga.  

 ”En beskrivning av kvinnorna i prostitutionen blir med nödvändighet främst en beskrivning av 
kvinnorna i gatuprostitutionen. Det är dessa kvinnor som är synliga och som vi har fått kunskap 
om genom prostitutionsgruppernas och polisens arbete.”(Könshandeln SOU1995:15 s,102)  

     
  
Konsekvenser av prostitution 
De prostituerade kvinnorna psykiska och fysiska status beskrivs överlag som mycket dålig, 
prostitutionens konsekvenser är en rad psykiska, fysiska och sociala problem för kvinnorna. 
”Detta är ett välkänt faktum.”(Könshandeln SOU1995:15 s, 137) Man slår även fast i den 
senaste statliga utredningen att det är belagt via forskning att prostitutionen befäster och 
fördjupar den redan låga värdering av sig själv som den prostituerade har. Kvinnorna har ofta 
blivit utsatta för övergrepp barndomen och har på ett tidigt stadium lärt sig att stänga av sina 
känslor och att fly sin kropp. (Könshandeln SOU 1995:15 s,138) Den forskning som man i 

Callgirl prostitution  
 
  Hotell- och restaurangprostitution 

Sexklubbsprostitution 

Prostitution på massageinstitut/ 
poseringsateljéer 

Gatuprostitution 
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huvudsak hänvisar till är en norsk studie vilken även den bygger på gatuprostitution, 
”Bakgater, om prostitution, pengar och kjaerlighet”, vilken för övrigt är flitigt använd i 
forskningen omkring prostitution överlag. Kvinnorna använder sig av diverse strategier för att 
klara det hela mentalt, det kan handla om att använda sig av sprit eller droger eller att dra 
vissa fysiska gränser, exempelvis att inte ställa upp på kyssar. Det kan även handla om att 
använda sig av diverse trick för att skynda på akten såsom att själv låtsas vara upphetsad, det 
kan vidare handla om att använda peruk och falskt namn. (H�jgård& Finstad 1986 del 3) 
(SOU 1995:15 s,138) 
      Även försvarsmekanismerna blir till slut ett problem,” inre splittring, fördjupat självhat,  
skamkänslor och stora svårigheter att etablera en fungerande relation till en man  är ofta 
förekommande följder av livet som prostituerad.”   (Könshandeln SOU 1995:15 s,138, Borg 
mfl.1981:586) Vidare kan de prostituerade ha fobier som torgskräck eller rent medicinska 
skador som följd av misshandel eller missbruk, de har ofta underlivsbesvär och upprepade 
missfall och aborter är vanligt. En undersökning av 22 gatuprostituerade i Göteborg visade att 
de sammantaget hade genomgått 80 missfall eller aborter.(Könshandeln SOU1995:15 s,140) 
Ytterligare ett problem är missbruk, ca. hälften av de gatuprostituerade är missbrukare i en 
eller annan form,(Könshandeln SOU 1995:15 s,141) (Borg mfl. 1981:472)  
      Listan över alla problem som finns förknippade med prostitution skulle kunna göras 
betydligt längre, dock menar jag att det utifrån det ovanstående inte är särskilt svårt att förstå 
att den svenska bilden av en prostituerad är en bild av ett offer. Man kan alltså konstatera att 
de utredningar och den forskning som legat till grund för svensk debatt omkring huruvida 
man skall kriminalisera prostitutionen eller inte, i princip uteslutande, är baserad på det man 
vet om hur kvinnor mår som befinner sig i gatuprostitutionen. (Prop. 1997/98:55 s, 101) 
      Senare forskning visar dock att bilden av den prostituerade kvinnan är betydligt mer 
komplex än så. Det är framförallt om man däremot vänder blicken utanför norden som man 
hittar en annan typ av forskning som kommer med en mer nyanserad bild, vilket jag 
återkommer till, men det finns också några svenska studier, exempelvis, ”Vägen ut” som 
bygger på djupintervjuer med prostituerade verksamma inte enbart på gatan. Dock utgörs den 
övervägande delen, 17 av 23, av kvinnor som gått på gatan. (Månsson 1998:28)  
      Boken bygger enbart på intervjuer med kvinnor som lämnat prostitutionen och försöker 
besvara frågor omkring själva uppbrottet, vad är det som gör att kvinnan lämnar 
verksamheten och vad ligger bakom själva uppbrottet? Informanterna har man dels fått 
kontakt med via prostitutionsgruppen i Göteborg, dels via annonsering. Om man verkligen 
vill veta något om skillnader mellan olika prostitutionsformer är studien följaktligen inte 
särskilt informativ. Det är i huvudsak även här en bild av övergrepp och missbruk som 
framträder,  

”Kvinnorna som vi har intervjuat hamnade i könshandeln efter problem under uppväxten och en i 
många fall kaotisk ungdomstid. I könshandeln blev de insnärjda i destruktiva relationer , 
drogmissbruk,  psykiska problem och isolering från ett vanligt liv. Trots detta har de ändå förmått 
bryta sig loss och radikalt och genomgripande förändra sina liv.” (Månsson 1998:9)  
 

Dock blir bilden som framträder av kvinnan som prostituerad betydligt mer komplex än i de 
övriga svenska studier som jag tittat på, de har trots allt lyckats förändra sin tillvaro, de är 
därmed inte ”offer” längre.  (Lagerqvist 2003:15-22) 
      Förklaringar omkring tvång av en så kallad hallick som nog finns som en spridd 
föreställning hos gemene man har dock liten giltighet. (Månsson, Hedin 1998:89) Istället är 
det oftast så att man debuterar tillsammans med en väninna eller blir introducerad av en 
väninna som redan befinner sig  i branschen.(Månsson, Hedin 1998:87)     
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Den komplexe mannen och den stereotypa kvinnan  
 Som framkommit ovan är det överlag en mycket endimensionell bild av den prostituerade 
som framträder i det material jag undersökt och det är det som jag upplever vara den 
övergripande bristen i nordisk forskning. Kvinnan blir i beskrivningarna till en stereotyp, hon 
blir den utsatta horan som passivt utnyttjas av männen. De eventuella strategier hon har att 
tillgå för att överleva slår även de tillbaka mot henne. Det sägs ofta i litteraturen jag gått 
igenom att man vill synliggöra männen, könsköparna eftersom man redan vet så pass mycket 
om kvinnan. (Månsson, Linders 1984:9, Socialstyrelsen 2000:41, Könshandeln Sou1995:15 
s,110, Jessen, Frigstad 1988:23) Jag upplever det dock vara tvärtom, det är kvinnan som 
fortfarande är osynlig, osynlig som människa. Den prostituerade beskrivs idag inte som den 
sexuella, den förledande och ansvaret läggs inte längre på henne, vilket var vanligt tidigare. 
Idag är hon istället den asexuella, (H�jgård &Finstad 1986:314, Borg mfl 1981:578) den 
svaga men hon är fortfarande i lika hög grad en schablonbild. Det är i huvudsak mannen det 
har fokuserats på i svensk forskning de senaste decennierna (Månsson, Hedin 1998:15) och 
han har fått komma till tals i egenskap av att vara en komplex människa , han har fått vara 
mångdimensionell. Han har dessutom fått vara ”normal”; det är ju trots allt alla män som kan 
vara könsköpare. (Socialt arbete SOU 1995:16 s,82, Könshandeln SOU 1995:15 s,110) Min 
bild bekräftas även av det Ine Vanwesenbeeck skriver, nämligen:  
 

” Whores are being reduced to one image, that neither encompasses mother nor wife, while clients 
are supposed to represent”the secret side” of every man. While prostitutes are being reduced to 
”whores”, the ”john” is being seen as an individual whit a certain identity, who also visits 
prostitutes.” (Vanwesenbeck 1994:33) 

      
Det är alltså inte alla kvinnor som säljer sex. Någonstans måste det finnas något skadat, något 
som gått sönder.  

 
”Ingen ung människa som funderar över sin framtid ser prostitution som ett bra eller likvärdigt 
alternativ till andra sysselsättningar. Det är heller inte så att kvinnor av ren tillfällighet lockas in i 
prostitution av någon samvetslös person. De kvinnor som börjar prostituera sig har varit på väg 
mot prostitutionen mycket länge av skäl som ligger långt tillbaka i tiden.” 
 ”Det är numera ett välkänt faktum att sexuella övergrepp under uppväxten, liksom en 
sexualfientlig och likgiltig omgivning under barndomen, är faktorer som medverkar till att kvinnor 
senare i livet prostituerar sig.” (Könshandeln SOU 1995:15 s,102) 
 
    

      Det finns många försök till förklaringar omkring varför man hamnar i prostitution, men 
som beskrivits ovan bygger förklaringarna på att kvinnan på ett eller annat sätt har allvarliga 
känslomässiga problem. Detta som en konsekvens, av exempelvis sexuella övergrepp eller en 
traumatisk kris, exempelvis skilsmässa eller dödsfall, den utlösande faktorn är sedan ofta av 
ekonomisk karaktär. (Månsson, Hedin 1998:95)  
      En vedertagen uppfattning är även att det rör sig om en klassfråga, det är ur lägre 
samhällsklasser som rekryteringen sker, vilket ju delvis hänger samman med den ekonomiska 
aspekten. (Månsson, Linder 1984:155) Att det handlar om ekonomiska faktorer motsägs dock 
av RFSU:s rapport den är när det gäller svensk forskning, delvis unik, eftersom den bygger på 
möten med kvinnor som inte missbrukar eller befinner sig i en till synes utsatt position, de har 
också olika klassbakgrund.  Slutsatsen man drar av mötena är att kvinnornas medverkan 
bygger på en rädsla för närhet, en rädsla för verkliga relationer. Slutsatsen blir alltså att 
kvinnorna lider av någon form av känslomässig störning, vilken de försöker förhålla sig till 
genom att försätta sig i en situation där de tycker sig ha makt över sina kroppar. Denna känsla 
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av makt eller kontroll är dock endast en illusion enligt författarna, vilka kallar 
prostitutionsarenan för, ”illusionens arena”. (RFSU 2004) Rapporten bekräftar alltså i 
huvudsak den ovan tecknade bilden. I socialstyrelsens senaste rapport skriver man om dessa 
mer väletablerade kvinnor. 
 

”Prostitution och sociala problem hör nära samman, framförallt via kopplingen till drogmissbruk. 
Men prostitution förekommer också i miljöer och bland personer som utåt sett är välfungerande 
och väletablerade i samhället, och där de ekonomiska motiven synes mer psykologiska än faktiska. 
Det finns exempelvis enligt uppgift välutbildade kvinnor med välbetalda arbeten som 
tvångsmässigt säljer sina kroppar.” (Socialstyrelsen 2003:39)   

     
     Verkligt unik, när det gäller det material jag har tagit del av, är dock den självkritiska 
artikel av två av de medverkande i SoS- rapporten 2000:5 Kännedom om prostitution, vilka 
menar att de delvis medverkat till att reproducera den stereotypa bilden av en prostituerad, 
vilken, även de menar, baserar sig på bilden av gatuprostitution. De menar även att 
definitionen av prostitution bygger på vad vi kan se. Kvinnan på gatan är offentlig och det 
som inte är offentligt finns inte. Skulle det finnas skulle det dessutom förr eller senare komma 
till statens kännedom. (Pettersson, Tiby 2003:211) Pettersson och Tiby menar att fenomenet 
prostitution istället borde benämnas prostitutioner, (Pettersson Tiby 2003:232) vilket jag är 
benägen att instämma i.  
     Vidare beskriver även de svårigheten när det gäller själva definitionen av vad som är 
prostitution, vad gäller lagen som trädde i kraft 1999 vilken kriminaliserar köparen, men inte 
säljaren. Att det är tillfällig sexuell förbindelse mot betalning som är straffbar, varför 
långvarig sexuell förbindelse inte är straffbar kan, menar artikelförfattarna, förklaras av att det 
är en form som ligger alltför nära äktenskapsformen.(Pettersson Tiby 2003:221)  
     Detta är dock den enda verkliga form av självkritik som jag i nuläget hittat, därmed inte 
sagt att den inte finns.  
     Vad gäller socialstyrelsens senaste rapport så baserar den sig till stora delar på samma typ 
av litteratur som jag redovisat här. Inte heller nu har man lyckats komma i kontakt med de 
verksamma kvinnorna, istället intervjuar man de personer som möter kvinnorna via sina 
arbeten. Den enda skillnaden i den senaste rapporten är att man uttrycker en medvetenhet om 
att man inte bör generalisera ett förmodat heterogent fenomen, vilket förmodligen är ett 
resultat av att man tagit del av Pettersson Tibys kritik. Det är dock viktigt att notera att det 
man menar med heterogent endast tycks handla om att prostitution dels föregår på olika 
arenor och dels att personerna som är verksamma på dessa arenor kan ha olika bakgrund, vad 
gäller exempelvis ålder och klass. Man tycks dock trots detta mena att orsakerna till och 
konsekvenserna av prostitution är de samma oavsett kontext. (Socialstyrelsen 2003:40) Man 
tycks även hävda att även om prostitutionen sker i en bil eller på ett högklassigt hotell så är 
kvinnornas upplevelser av situationen i huvudsak de samma, vilket gör att man trots allt kan 
generalisera och uttala sig om prostitution som universellt fenomen. (Socialstyrelsen 2003:26) 
   Slutsatsen blir att det fortfarande är kvinnan som utsätts för påtvingade förklaringsmodeller. 
Varför får annars köparen stå oemotsagd i de intervjuer och undersökningar som gjorts, varför 
”tror” man att hans förklaringar och motiv är sanningsenliga och varför utgår man ifrån att 
säljaren inte vet vad hon gör eller helt enkelt lever i förnekelse? (Könshandeln SOU 1995:15 
s,112)  
       Att mäns utsagor har högre giltighet än kvinnors visar bemötandet av män respektive 
kvinnor berättelser i socialstyrelsens senaste rapport. När det gäller de män som prostituerar 
sig så behandlas de inte med samma misstro och skepticism, de tas på större allvar. I 
socialstyrelsens senaste rapport beskriver man en grupp män som inte tycks vara inne i 
samma självdestruktiva spiral som de övriga, i rapporten beskrivna grupperna.  
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(Socialstyrelsen 2003:50,51) En grupp som tycks överensstämma bättre med de kvinnor jag 
träffat än de kvinnliga grupper som tas upp i rapporten.  
     Som jag nu har påpekat är det en ganska endimensionell bild av framförallt den 
prostituerade som framträder i svensk forskning. För att öka förståelsen för mina informanters 
perspektiv har jag letat efter forskning som även studerat andra kontexter än den rena 
gatuprostitutionen och trots att jag letat även utanför norden har det varit svårt att hitta någon 
sådan. Jag har dock lyckats hitta en studie, vilken jag beskriver nedan, som har ett 
angreppssätt som kan öka förståelsen av mitt material och som faktiskt bygger på hur 
prostitution gestaltar sig i flera av de ovan nämnda kontexterna.    
 
”Prostitutes´ well-being and risk”  
Syftet med Vanwesenbeecks undersökning är att ta reda på hur prostituerade klarar sig, hur de 
mår, ”how do prostitutes fare? ” och vidare, ”What are the conditions that make one women 
have an enjoyable career in prostitution and another  be ”destroyed” by it, if these extremes 
exist at all?”(Vanwesenbeeck 1994:1) Studien omfattar 187 kvinnor, vilka är verksamma på 
olika prostitutionsarenor, teoretiskt sett hör studien hemma i medicinsk sociologi vilket 
innebär att frågor omkring hur vi organiserar kön och sexualitet som ju är centrala i svensk 
forskning kring prostitution inte diskuteras alls.(Vanwesenbeck 1994) 
      Hon kommer fram till att över en fjärdedel av de prostituerade mår rätt bra, med det 
menas bättre än en genomsnittlig icke prostituerad, enligt den kontrollgrupp man använt sig 
av. Den gruppen gillar sitt arbete, ”they feel and act like professionals”. De beskrivs som 
selektiva risktagare bland annat när det gäller användandet av kondom, om de någon gång 
avstår är det frivilligt eller för sin egen njutnings skull. (Vanwesenbeeck 1994:147) 
      Ytterligare en fjärdedel urskilde sig genom att de istället mådde mycket dåligt och de var 
många gånger mer problemtyngda än den kontrollgrupp som bestod av icke- prostituerade 
kvinnor med tunga traumatiska problem. De överlevde nätt och jämt arbetet och tog många 
ogenomtänkta risker, bland annat gick de många gånger med på att inte använda kondom trots 
att de själva egentligen inte ville avstå. (Vanwesenbeeck 1994:147) 
      Den sista gruppen består således av cirka hälften av kvinnorna och utgör en heterogen 
grupp som mår aningen mer dåligt än kontrollgruppen vad gäller bl.a. psykosociala problem. 
De har överlag en affärsmässig professionell inställning till arbetet och de utsatte sig inte för 
risker i särskilt hög utsträckning, exempelvis använde de sig nästan uteslutande alltid av 
kondom. (Vanwesenbeeck 1994:147)  
      I undersökningen identifieras fem kritiska faktorer eller moment som påverkar den 
enskilda prostituerades mående: 1) upplevelser i barndomen, 2) den ekonomiska situationen, 
3) arbetsförhållanden 4) överlevnadsstrategier och 5) samspelet med kunderna. 
(Vanwesenbeeck 1994:148-152)  Genomgående är att de kvinnor som på ett eller annat sätt 
blivit utsatta för kränkningar eller övergrepp i barndomen också mår dåligt som vuxna. Likaså 
mår de som befinner sig i en ekonomiskt mycket pressad situation dåligt, vilket även de som 
arbetar i de mer oorganiserade miljöerna gör. Det innefattar bland annat att arbeta i gatumiljö, 
de som i stället arbetar organiserat, exempelvis på bordell tillhör gruppen som mår betydligt 
bättre. De som utvecklat så kallade överlevnadsstrategier genom att exempelvis stänga av sina 
känslor eller förtränga tidigare kränkningar mådde också sämre än de som inte hade utvecklat 
tydliga överlevnadsstrategier. (Vanweswnbeeck 1994 kap,8) 
     Vanwesenbeeck menar att måendet beror av dessa olika faktorer och den kumulativa 
process som de ingår i, det ena leder på sätt och vis till det andra. Kvinnan mår dåligt 
exempelvis p.g.a. övergrepp i barndomen, hon kanske har låg självkänsla och tar fler risker, 
hon bryr sig kanske inte om att försöka arbeta i en mer organiserad form och blir därmed mer 
utsatt. Vidare gör hennes syn på sig själv att hon fungerar dåligt i samspelet med kunderna 
och har svårt att sätta gränser. Den onda spiralen är igång och bidrar bara till att kvinnan hela 
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tiden mår sämre och sämre. Det samma gäller i det omvända fallet; de kvinnor som kommer 
in i det hela utan den typen av bagage som exempelvis övergrepp utgör, är mer måna om att 
arbeta under trygga förhållanden, de värderar sig själva högre vilket även avspeglar sig i 
mötet med kunderna, ju högre upp i hierarkin den prostituerade befinner sig desto större är 
sannolikheten att kunden behandlar henne med respekt. Hela processen benämns som 
”Matteuseffekten” vilken kan förstås som ett antingen lyckosamt eller ödesdigert resultat av 
samspelet mellan en individ och dennes omgivning. (Vanwesenbeeck 1994:154) Skillnader 
finns alltså mellan hur olika grupper av prostituerade upplever sin situation: 
 

”Differences among prostitutes are large and could become even larger in the future. At the one 
extreme, there are the prostitutes who feel and act like professionals and are relatively well off,/…/ 
At the other extreme there is the group who grapple with severe economic need or violent life 
histories, or both. These women will remain vulnerable to bad working conditions, explorative 
employers, violent customers and HIV-infection.”(Vanwesenbeeck 1994:156)     

        
Olika perspektiv i debatten 
Jag kommer nedan att redogöra för en del av den diskussion kring prostitution som förts/förs, 
en diskussion som ofta tar sin utgångspunkt i en feministisk diskurs och som kännetecknas av 
att den är uttalat normativ. Delar av översikten finns med även i min förra uppsats (Lagerqvist 
2003) men har kompletterats med ytterligare forskning.  
    De olika perspektiven kan delvis sägas representera olika teoretiska ställningstaganden, 
vilka grovt indelat utgör tre perspektiv. (Vanwesenbeeck 1994:5) De olika perspektiven finns 
också representerade för att underlätta förståelsen av hur prostitution har 
diskuterats/diskuteras vilket är användbart då min metod också är jämförande. 
     Det första sättet att betrakta prostitution på är ett mer radikalfeministiskt3 perspektiv vilket 
jag menar är det utmärkande för svensk diskurs om prostitution generellt.(se, 
Inifrånperspektivet) Prostitution betraktas då som ett brott mot mänskliga rättigheter, det är 
förtryckande genom att kvinnan objektifieras och görs till en handelsvara. Vidare bevarar och 
reproducerar prostitution de patriarkala strukturerna i samhället, det finns ingen ”frivillighet” 
den prostituerade kvinnan är alltid i underläge och därmed alltid ett offer för det rådande 
könsförtrycket. (Vanswesenbeeck 1994:7) Prostitution betraktas som ett ”uttryck för 
patriarkal sexuell ordning, samtidigt som den legitimerar denna ordning, eftersom själva 
existensen av prostitution utgör ett slags offentligt erkännande av att män som grupp har rätt 
till kvinnors sexualitet.” (Gemzöe 2002:96-97)  Många av företrädarna för den här typen av 
perspektiv menar också att prostitution kan ses som ett uttryck för mäns våld emot kvinnor, en 
legalisering av prostitution blir då en legitimering av ett system av övergrepp och exploatering 
av kvinnor. (Richard 2001:112) Därmed kan heller aldrig prostitution betraktas som något 
annat än en ”dålig” företeelse och något som bör bekämpas. Detta synsätt överensstämmer 
med MacKinnon teoretiska perspektiv, se, Mannen och heterosexualiteten som norm. 
     Det andra perspektivet är det som förespråkarna för en legalisering av prostitution bygger 
sina argument på. Där menar man istället att prostitution kan ses som något 
gränsöverskridande, något som utmanar den gängse synen på vad kvinnor kan göra, på vad 
kvinnlig sexualitet är. Man menar att kvinnor alltid har nekats sexuell självständighet och 

                                                
3 ”Radikalfeminister menar att den privata familjesfären karaktäriseras av våld och övergrepp emot kvinnor. Det 
är i det privata, sexuella förhållandet som underordningen har sitt ursprung. I sexuella relationer mellan män och 
kvinnor är det sexualiserade våldet centralt. Våldet omfattar såväl misshandel som våldtäkt, pornografi, 
prostitution och sexuella trakasserier. Grundtanken är att det sexualiserade våldet inte kan betraktas som 
”avvikande” eller ”onormalt”. Skillnaden mellan ett misshandelsförhållande och ett förhållande där fysiskt våld 
inte förekommer beskrivs som en gradskillnad och inte som en artskillnad. Den manliga sexualiteten konstitueras 
i olika utsträckning kring våld, alltifrån föreställningar om manlighet som virilitet och aggressivitet till regelrätta 
övergrepp. Maskulinitet, våld och sexualitet är intimt sammanflätade.” (Wendt Höjer &Åse 1999:41) 
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frihet och att ”horan” på ett sätt tar sig den friheten. Genom att uppröras och stigmatisera de 
prostituerade ger det omgivande samhället egentligen mer uttryck för den rådande 
moraluppfattningen omkring kvinnors rätt till en självständig sexualitet än för något annat. 
(Vanswesenbeeck 1994:8, Östergren 2002) Den typen av förhållningssätt har ofta företrätts av 
så kallade queerteoretiker4 vilka ofta tar sin utgångspunkt i Foucaults arbeten. (se Teoretiska 
utgångspunkter) 
     De som är för en legalisering av prostitution skiljer ofta mellan frivillig och påtvingad 
prostitution och menar bl.a. att det som i första hand gör att prostitution kan upplevas som 
problematiskt för aktörerna är samhällets stigmatisering av dem. (Pettersson-Iyer, Richard 
2001:113) Vidare talar man ofta om prostitution som ett ”arbete” jämförbart med andra 
arbeten där det är tjänster som köps och säljs. Den tanken hör samman med tanken om 
”freedom of contract” som är drivkraften i det kapitalistiska samhället. (Falk 2001:268) Det 
handlar alltså om ett frivilligt avtal, en privat transaktion mellan köpare och säljare i likhet 
med alla kapitalistiska kontrakt utan statlig inblandning. (Falk 2001:268) 
     Det tredje perspektivet är inte särskilt framträdande i svensk diskurs och utgör på sätt och 
vis ett slags mellanläge. Prostitution ses som en del av det generella könsförtrycket, men man 
dömer det varken mer eller mindre än andra former av kvinnligt sexuellt beteende eller 
kvinnligt arbete. (Vanswesenbeck 1994:7) Det är inte lika enkelt att hitta konkreta företrädare 
för den här typen av perspektiv, men jag menar att det kan förstås utifrån de teorier som har 
ett mer komplext synsätt på skapandet och upprätthållandet av könsförtryck. Den här 
uppdelningen ska inte ses som absolut, men den visar ändå på några av de mest framträdande 
synsätten på prostitution ur ett feministiskt perspektiv, observera också att det är jag som låter 
vissa teoretiska perspektiv representera olika synsätt på prostitution, det är alltså inte alltid så 
att just dessa författare uttalar sig specifikt om prostitution, det är jag som kopplar ihop dem 
och drar vissa slutsatser.  
 

Inifrånperspektivet 
Jag kommer nedan att redovisa vad jag kom fram till i samband med mitt första besök på 
kliniken och den uppsats som blev resultatet av det.  
      I det utifrånperspektiv som jag beskrivit ovan framträder bilden av den prostituerade 
kvinnan, en kvinna som lever ett mycket utsatt liv, som ofta har missbruksproblem och ofta 
har varit utsatt för olika former av övergrepp. Detta är en kontrast till den inre bilden där 
kvinnorna inte alls uppträdde som utsatta offer utan menade att detta var ett fritt val och 
dessutom ett bra val. Kvinnorna var inte alls förvånade över min förutfattade bild, de hade 
själva haft den innan de började arbeta. (Lagerqvist 2003) 
      Den bild jag hade av vilka kvinnorna i prostitutionen var stämde alltså inte, inte heller 
stämde min bild av vad en klinik var med det jag såg vid mitt besök. 
      Den yttre bilden, så som den beskrivs i svensk forskning gör gällande att klinikmiljön 
endast befinner sig snäppet över gatuprostitution i den hierarki som man menar att de olika 
prostitutionsarenorna kan placeras i.   Klinikmiljön beskrivs oftast som en miljö bestående av 
äldre kvinnor vilka tidigare arbetat på gatan och nu har flyttat inomhus. (Könshandeln SOU 
                                                
4 Queerteori består av en samling perspektiv, det övergripande är ett ifrågasättande av heterosexualiteten som 
något naturligt och självklart. Viktiga inspiratörer är Foucault men även Ferdinand de Sassure och Jacues 
Derrida. Sassure var språkvetare och lade grunden för strukturalismen via diskussionen om hur ords betydelse 
skapas genom att de skiljer sig ifrån andra ord i samma språk. Derrida var filosof och menade att betydelsen av 
ord inte bara kan förstås genom skillnader utan även via förskjutningar. Man kan inte förstå betydelsen av 
”slampa” om man inte förstår betydelsen av ”oskuld”. Förståelsen finns inte i det ord man tittar på utan skjuts 
hela tiden över till något annat ord. På samma sätt kan man förstå identitet, vem jag är kan bara förstås i  
förhållande till något annat . ”Jag är homosexuell och avvikande endast i relation till en heterosexuell norm.” 
(http://www.safe6.nu/queerteori.html) 
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1995:15 s,89) Här var istället alla mellan tjugo och trettio och miljön var mycket lyxig vilket 
jag återkommer till nedan. (Lagerqvist 2003) 
      Kvinnorna som jag har talat med ifrågasatte också bilden av att prostituerade rör sig 
mellan olika arenor, de gav alla uttryck för att gränserna många gånger är mycket rigida, 
eftersom miljöerna är så olika. Kontexterna skiljer sig så radikalt åt att verksamheten inte är 
jämförbar dem emellan. De jag talat med skulle aldrig befatta sig med exempelvis gatuarenan, 
vilket de menar är en utsatt plats. På kliniken ingår kvinnorna i ett organiserat sammanhang, 
något som inte förekommer på gatan. (Lagerqvist 2003) 
       När det gäller relationen mellan kvinnan och kunden och maktaspekter i mötet dem 
emellan så var alla överens om att den yttre bilden av att mannen köper tillträde till kvinnans 
kropp var felaktig. De menade att mannen köper en behandling, vilket inte är det samma som 
att han kan använda kvinnans kropp för att tillfredställa sina egna behov. Kvinnorna jämförde 
situationen med den hos en hårfrisörska eller en massör, dvs. männen köper en tjänst vilken 
kvinnorna utför, vilket alltså är skillnad mot att köpa tillträde till någons kropp.  Kvinnorna 
upplevde att det var mannen som var i en utsatt situation inte de själva, eftersom det var han 
som kom till dem. Det var han som hade ett behov som han inte kunde lösa på egen hand, han 
var tvungen att betala för sex, vilket kan ses som ett misslyckande. Ingen av kvinnorna 
uttryckte heller något förakt för kunderna. (Lagerqvist 2003) Jag kommer att fördjupa 
resonemanget kring detta i analysdelen.   
      När det gäller den yttre beskrivningen av att kvinnorna ofta använder sig av diverse 
överlevnadsstrategier, så överensstämde mitt material med Vanwesenbecks. De jag 
intervjuade sade sig må bra och ingen av dem använde sig av någon form av 
överlevnadsstrategier. (Lagerqvist 2003) 
      Kvinnorna hade inte internaliserat bilden av ”horan” de kände sig inte smutsiga eller 
kände avsky inför sina kroppar, något som de förklarade med att de i egenskap av tänkande 
människor hade ”genomskådat situationen.” De kunde ifrågasätta och se att samhällets 
normer många gånger är relativa. (Lagerqvist 2003) Detta är ett av de ämnen som bara 
berördes ytligt och som jag kommer att fördjupa i analysdelen. 
      Den yttre bilden av kvinnornas förhållande till pengar överensstämde inte med den inre, 
alla jag har talat med har på olika sätt investerat de pengar de tjänat/tjänar och de upplever att 
de har kontroll över sin ekonomiska situation.(Lagerqvist 2003) Det går naturligtvis inte att 
säga något om hur mycket de kommer att ha den dagen de slutar med prostitution men många 
av dem finansierar sina studier och utbildningen har ju ett värde i sig.  
      Kvinnorna jag träffat beskrev också att det fanns andra drivkrafter än de rent ekonomiska, 
exempelvis umgänget med de andra kvinnorna, kickarna det kan ge eller sexuell 
tillfredställelse.(Lagerqvist 2003) Dessa drivkrafter kommer jag att titta närmare på i analysen 
nedan. 
Kvinnorna beskrev mötet mellan dem och kunden som jämförbart med mötte mellan en 
massös och hennes klient.(Lagerqvist 2003) Själva den upplevelsen av det konkreta mötet är 
central för att förstå kvinnornas upplevelse av prostitution som positiv, i samband med förra 
undersökningen hade jag inte tillfälle att gå in på konkret kroppslig praktik något jag också 
kommer att fördjupa i analysdelen. 
     Det enda som kvinnorna såg som en nackdel med situationen var samhällets stigmatisering 
av den prostituerade kvinnan, de som upplevde situationen som delvis jobbig var de som 
levde ett verkligt dubbelliv och inte var ärliga med sin verksamhet mot sin närmaste 
omgivning. (Lagerqvist 2003) Idag har dock alla de jag talat med också berättat för sin familj 
och närmaste omgivning vad de sysslar med och upplever sig därmed vara befriade ifrån det 
som då var verkligt jobbigt. 
     Som jag visat ovan i avsnitt – Utifrånperspektivet, är den dominerande beskrivningen av 
prostitution den att fenomenet är ett uttryck för kvinnoförtryck och man kan konstatera att det 
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är oacceptabelt oavsett vilken form det existerar i, det är ett uttryck för de traditionella 
könsrollernas innebörd, där kvinnan finns till för mannens lust, och där samlaget är en 
bekräftelse på manlighet. (Borg mfl.1981:578) Utifrån det perspektivet så spelar det 
egentligen ingen roll om kvinnan ”till synes” har valt prostitutionen själv. Det kan aldrig ses 
som ett fritt val. I en av de statliga utredningarna står följande. 

 
”Det är dags att samhället markerar sitt avståndstagande gentemot de män som använder psykiskt 
och socialt utsatta kvinnor som handelsvaror. Könshandeln är ingen affärsuppgörelse mellan 
jämbördiga parter. Det finns ytterst få prostituerade som kan sägas ha kontroll över sina liv. De 
psykiska och fysiska skador könshandeln för med sig för kvinnorna når långt bortom det fattbaras 
gräns. Det är en kunskap som utredningen slagit fast.” (Könshandeln SOU 1995:15, s241)    

   
Jag menar utifrån detta att svensk hållning till prostitution kan förstås ur ett 
radikalfeministiskt perspektiv, makten ligger alltid hos den strukturellt sett överlägsne.  Det är 
ett synsätt som kan sägas representeras av MacKinnon (se, Mannen och heterosexualiteten 
som norm) vilken menar att över och underordningen har sin bas i sexualiteten. Enda sättet att 
undkomma över och underordningen blir, om man drar det till sin spets, att helt bryta med 
normen och exempelvis leva lesbiskt. 
     Att Sveriges förhållningssätt kan ses som radikalfeministiskt menar även Arthur Gould. 
Han menar att det som tidigare betraktades som en ”extrem” analysmodell vilken förekom 
bl.a. hos kvinnojourerna nu har blivit huvudfåran i svenskt politiskt förhållningssätt. (Gould 
2001:449) 
      Jag menar också att det finns starka drag av essensialism vad gäller synen på kön och 
sexualitet i större delen av den forskning som jag tagit del av, vilket visar sig exempelvis när 
man diskuterar manlig prostitution. 
 

”Eftersom männen är yngre än kvinnorna när de inleder prostitutionskarriären är det troligt att 
skadorna av prostitutionen börjar tidigare. Män anses emellertid ha större förmåga att isolera 
sexuella aktiviteter som enskilda händelser, medan kvinnor är mera känslomässigt involverade och 
därmed mer sårbara. Den invasion av personligheten som ofta är ett resultat av kvinnlig 
prostitution har således ingen direkt motsvarighet i den manliga homosexuella prostitutionen. 
Ärren hos männen blir kanske därför inte så djupa som hos kvinnorna.” (Könshandeln SOU 
1995:15, s128)      

 
     Slutsatserna ifrån min förra uppsats var alltså framförallt att beskrivningen av kvinnorna 
inom prostitutionen var en schablonbeskrivning, en reducering, de framträdde aldrig som 
komplexa människor och självklart uppstod då en konflikt mellan den stereotypa bilden och 
de kvinnor jag mötte, eftersom de var verkliga och därmed komplexa människor. På samma 
sätt tydde mitt material på att det inte går att generalisera kring mötet och upplevelsen av 
mötet mellan kvinna och hennes kund utifrån endast en kontext, vilket jag kommer att 
fördjupa nedan. Intressant var även att konstatera att Sverige ifrån statligt håll i hög 
utsträckning anammat en radikalfeministisk analysmodell när det gäller synen på kön och 
makt, åtminstone i frågor som rör prostitution. (Lagerqvist 2003)  
      Bristerna vad gäller den förra uppsatsen bestod bland annat i att det till stor del blev en 
ytlig undersökning trots att den byggde på djupintervjuer. Kvinnorna tar upp intressanta 
aspekter men de fördjupas aldrig och därmed återstår många frågor. Jag berör bara kortfattat 
maktaspekten vilken behöver fördjupas, jag tenderar också att normalisera5 kvinnorna, vilket 
                                                
5 Med det menar jag att jag tenderade att bortse ifrån det som var specifikt, jag tog fasta på det ”alldagliga” och 
lyfte inte fram det som kan ses som ”avvikande”. Med avvikande menas det som inte överensstämmer med ett 
samhälles normer för kön, generellt sett.  Vad som skall ses som avvikande och vad som skall ses som normalt är 
i mycket hör utsträckning en tolkningsfråga men det finns trots allt dominerande uppfattningar kring exempelvis 
familjebildning, uppfattningar som vi byggt våra institutioner på, vilka kan ses som allmänt vedertagna.    



 18 

är ett resultat av det faktum att jag endast hade träffat två av de tre kvinnorna en gång, i 
samband med intervjun. Jag liksom de flesta bar/bär på färdiga bilder av fenomenet, det 
genomgående intrycket av mitt första besök på kliniken bestod alltså i - vad vanliga de är, 
samtalen kom också därför att kretsa mycket kring detta. När jag nu haft tid att smälta besöket 
har jag kommit att lägga märke till andra saker, när jag lyssnat igenom de första, samt de nya 
intervjuerna, det är andra aspekter tycks vara centrala. I uppsatsens analysdel kommer jag 
således att redogöra för nya teman samt fördjupa tidigare ytligt berörde frågor.  
Som jag visat ovan så saknas i hög utsträckning den prostituerade kvinnans egen röst både när 
det gäller forskning och när det gäller den allmänna debatten. Kvinna görs till en schablon i 
större delen av den forskning som jag tagit del av samt i den allmänna debatten. Jag menar att 
detta är förenklingar och vill istället problematisera bilden av den prostituerade kvinnan.    
      

Teoretiska utgångspunkter omkring makt, kön och sexualitet 
Att vi hela tiden har att förhålla oss till ”färdiga bilder” blev bl.a. tydligt i samma stund som 
jag fick mitt första barn då jag kastades in på ”moderskapets arena” som i likhet med  
”faderskapets arena”  bär på innebörder, betydelser, ”bilder” överlastade med ett historiskt 
bagage som formats av så vitt skilda uttryck som medicin och poesi. Allt faller över oss och 
fångar in oss oavsett om vi förhåller oss till det gängse, till det moderna eller om vi opponerar 
oss. Det finns inget rent, inget som inte på förhand redan är tolkat och tolkat om igen. På 
samma sätt som modern är horan en sådan bild. Alla dessa bilder som formar det som kallas 
för ”kvinna” skapar i sin tur alla de bilder som utgör en slags manlig identitet eller 
tolkningsram, dvs. en ”man”. Kön kan alltså ses som en slags tankestruktur, där vi skapar 
varandra, vi bekräftar, förstärker, producerar och reproducerar kön, och allt detta kan vi kalla 
för könskonstitueringsprocessen.6  
     Jag har alltså ett konstruktivistiskt synsätt gällande kön, jag menar att vi inte kan förstå kön 
utifrån ett essensialistiskt synsätt, där kön ses som något evigt, som något som finns i vår 
biologi och som således blir till något ”icke föränderligt”. Jag vill hellre se företeelser som 
kön, makt och sexualitet som relationella och mellanmänskliga företeelser vilket delar av de 
teorier som jag valt att använda mig av kommer att tydliggöra.  
     Prostitution berör frågor som kön, makt och sexualitet och för att förstå fenomenet och 
kunna besvara mitt syfte är det teorier omkring detta jag kommer att använda mig av i 
analysen av intervjuerna. Jag kommer också att använda teoribildning som beskriver hur 
verkligheten konstrueras, hur den produceras och reproduceras. Även här har jag plockat in 
vissa delar från min förra uppsats, (Lagerqvist 2003) eftersom de fortfarande är relevanta för 
analysen. 
     När det gäller fenomenet prostitution så går, som jag beskrivit, åsikterna ibland isär vad 
gäller hur fenomenet kan och bör förstås. Eftersom den här uppsatsen också har ett 
jämförande perspektiv har jag inte bara valt att plocka in teorier som jag menar kan vara 
behjälpliga i förståelsen av inifrånperspektivet utan också sådana som kan öka förståelsen av 
utifrånperspektivet. Dessa perspektiv står alltså delvis i opposition till varandra och för att 
förstå den konflikten blir delar av den teoretiska genomgången också i viss mån en 
presentation av forskningsläget när det gäller kön, makt och sexualitet.         
  
 Verkligheten och det naturliga som social konstruktion  
 Vår kunskap om verkligheten, dvs. vår ”vardagsverklighet”, den vi delar med andra 
människor omkring oss innefattar också vår kunskap om kön. Det finns en uppfattning om 

                                                
6 Den livslånga process där vi i interaktion med omgivningen och olika normuppsättningar skapar och återskapar 
kön. (Lundgren 2001:306  
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vad kvinnor respektive män ”är” och vad de ”gör”, det är till och med så att specifika känslor 
och somatiska reaktioner kan vara knutna till vår könsidentitet trots att allt egentligen är en 
social konstruktion, oupplösligt sammanbunden med den specifika kontext där den 
bildades.(Berger & Luckman 1998:66)  
    ”Det mänskliga är sociokulturellt föränderligt. Det finns med andra ord ingen mänsklig 
natur om man därmed menar ett biologiskt substrat som bestämmer hur de sociokulturella 
bildningarna verkar.”(Berger & Luckman 1998:65) Detta innebär att exempelvis 
heterosexualiteten så som vi känner den även den är en social konstruktion.  
     Men om allt nu bara är en konstruktion, varför ändrar vi då inte bara på de orättvisor som 
finns mellan människor som grundar sig på kön? Varför tycks det som om den könsordning vi 
har är något ”naturligt”?  Detta förklaras med hjälp av Berger och Luckmans teori av de 
sammanhängande fenomenen internalisering, externalisering och objektiviering - tre moment 
som samexisterar i en dialektisk ständigt pågående process i vilken vardagskunskapen är 
kärnan. (Berger & Luckman 1998:83, 153)       
     Genom att identifiera sig med och ta över roller ifrån sina närmaste vårdare, dvs. 
signifikanta andra, internaliserar barnet deras roller och deras attityder ja, hela deras värld. 
”Subjektiv tillägnan av en identitet och subjektiv tillägnan av den sociala världen är bara olika 
aspekter av samma internaliseringsprocess, förmedlad av samma signifikanta andra.”. (Berger 
& Luckman1998:156)  
      Socialiseringsprocessen börjar alltså redan dag ett och om socialiseringen av barnet blir 
lyckad kommer hon/han att inte bara lärt sig vem hon/han är i relation till föräldrarna utan 
vem hon/han är i samhället som helhet.  
     Det rör sig alltså inte bara om att man ”vet sin plats” utan att ”platsen” är en del av 
identiteten, den är självklar, dvs. jag vet att jag är kvinna, dels utifrån konkreta biologiska 
fakta, dels utifrån vad som förväntas av mig, jag känner mig till och med som kvinna. Här 
finns tydliga paralleller till Bourdieus begrepp habitus (Bourdieu 1993:297-299) vilket blir 
användbart när det gäller könsanalys. Jag skulle vilja kalla habitus för länken mellan 
biologiskt kön och socialt kön och genom att inbegripa habitus undviker man problematiken 
med genusanvändning, vilket jag återkommer till, man har ett konkret verktyg som innefattar 
våra kroppar.  
 

”Könsuppdelningen tycks ingå ”i tingens ordning” - som man ibland säger om det som är normalt 
och naturligt- så till den grad att den är oundviklig: den finns, i objektiverat tillstånd, både i tingen 
(till exempel i huset, där alla delar är ”bekönade”), i hela den sociala världen, och, i förkroppsligat 
tillstånd, i kropparna, i agenters habitus, där den fungerar som system av varseblivnings- tanke- 
och handlingsscheman.(Bourdieu 1999:20)  

 
  Jag tolkar begreppet habitus som del av det Berger och Luckman talar om som internaliserad 
och objektiverad verklighet, vilket betyder att könsordningen inlagd som dispositioner i vårt 
habitus är en social konstruktion och därmed inget oföränderligt men likväl i stora drag 
naturliggjort och därmed svårföränderligt.  
    Berger och Luckman menar att den internalisering som sker jämsides med språket , denna 
”barndomens första värld” (Berger & Luckman1998:159) är mycket svår att förändra. 
 

 ”Institutionerna finns där, utom honom, och framhärdar i att vara verkliga vare sig han gillar det 
eller ej. Han kan inte önska bort dem. De motstår hans försök att förändra eller undvika dem. De 
har makt att tvinga honom, både i sig själva, genom kraften av sin fakticitet och genom de 
kontrollmekanismer som vanligen är knutna till de viktigaste av dem.”(Berger & Luckman 
1998:76-77)   
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   Den verklighet vi föds in i framstår alltså som en objektiv verklighet.(Berger & Luckman 
1998) Det är också i samband med att vi internaliserar verkligheten som könsidentiteten blir 
en del av vårt jag, till synes omöjlig att sedan ifrågasätta eller ändra. 
    Stora delar av det socialt konstruerade upplevs alltså som något ”naturligt”, det som blivit 
objektivt verkligt tänker vi också ”utifrån”, delar av det objektivt verkliga innehåller regler 
och normer för kön, normer på konstitutiv nivå. (Lundgren 2001) Det konstitutiva är sådant 
som är stabilt, sådant vi tänker utifrån, regler och normer som vi tänker om ligger på en 
regulativ nivå och dessa är förhandlingsbara. (Ericksson 2003)  
     Vi internaliserar alltså en värld som innefattar en viss syn på kön och vi införlivar detta i 
vår identitet, vi ifrågasätter det inte eftersom det framstår som något ”naturligt” och så länge 
socialiseringsprocessen varit lyckad uppstår inga egentliga frågetecken, ordningen består så 
att säga, vi för vidare mönstren till våra barn, vi externaliserar kunskapen och samtidigt 
objektiveras kunskapen, dvs. jag framställer inte könsmönstren som ett subjektivt val inför 
mina barn, vi är helt enkelt det ena eller det andra.  Berger och Luckman skriver, ”Genom att 
spela roller deltar individen i en social värld. Genom att han internaliserar dessa roller blir 
samma värld subjektivt verklig för honom” (Berger & Luckman1998:91) dessa roller 
innefattar naturligtvis även könsroller. Allt detta betyder alltså att ”samhället är en mänsklig 
produkt” men samtidigt en ”objektiv veklighet” samtidigt som även ”människan är en social 
produkt”(Berger & Luckman1998:78) Det pågår alltså en ständig legitimering av den rådande 
ordningen, vilken ger verkligheten en moralisk giltighet. Legitimeringen av den rådande 
ordningen sker alltså på ett ytterst subtilt sätt vilket lämnar mycket lite utrymme för 
ifrågasättande och förändring. (Berger & Luckman1998:78) 
     Bourdieu menar dock att ”den manliga ordningens styrka märks på att den inte behöver 
rättfärdigas.” (Bourdieu 1999:21)  Den upplevs som naturlig eftersom det finns en 
överensstämmelse mellan de kognitiva och de sociala strukturerna och därigenom för ”den 
doxiska erfarenheten av den sociala världen”, det vill säga ”den naturliga hållningen” till 
världen. (Bourdieu 1999:21)  Vi agerar utifrån det som är, ”det naturliga”, det konstitutiva, 
och det androcentriska tänkandet påverkar därmed allt, även våra upplevelser på 
reproduktionens arena och det som inte direkt ifrågasätts behöver således heller aldrig 
rättfärdigas.         
      Jag anser att Berger och Luckman, på ett generellt plan, ger en god grund vad gäller 
förståelsen av hur könsstrukturen ständigt reproduceras, hur det kommer sig att förändringar 
tar mycket lång tid, men menar att den blir alltför deterministisk i förståelsen av vad som 
faktiskt sker mellan människor på mikronivå. Berger och Luckmans teori visar att den 
enskilda individen alltid är en produkt av det samhälle hon lever i och att det övergripande 
symboliska universat erbjuder tolkningsramar med vars hjälp vi skapar mening och förståelse 
i våra privata liv.  Det gemensamma samhällets övergripande tolkningsramar och 
meningssystem kallar Berger och Luckman för symboliskt universa. I detta övergripande 
finns också så kallade subuniversan vilka innefattar delvis annorlunda symbolsystem. 
Exempel på subuniversan kan vara ett religiöst samfund vilket avviker ifrån det etablerade 
normsystemet. (Berger & Luckman 1998) 
     Det betyder att den övergripande samhällsdiskursen i hög utsträckning styr våra 
upplevelser av världen eftersom det är utifrån den vi tolkar det som sker i våra liv. Jag menar 
också att teorin visar hur svårt det faktiskt kan vara att förändra de etablerade institutionerna, 
det är en långsam process. Det betyder dock inte att vi bara är reproducerande robotar, vi 
ifrågasätter, vi är även producenter, vilket jag återkommer till nedan.               
    Vidare är det också viktigt att se att i ett symboliskt universa finns också en 
samhällsindelning där olika grupper fyller olika funktioner och har olika förväntningar på sig. 
Detta betyder att förväntningarna på kvinnor respektive män ser olika ut beroende av faktorer 
som ålder, klass och etnicitet, faktorer som Berger och Luckman egentligen inte diskuterar. Vi 
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tolkar och förstår verkligheten delvis olika beroende av att också andra faktorer än kön är 
verksamma i skapandet av verklighet men samtidigt finns det alltså, enligt Berger och 
Luckman, föreställningar som vi alla förhåller oss till, föreställningar som binder samman ett 
samhälle, en kultur.    
 

Teoribildning kring kön  
Jag kommer genomgående att använda mig av begreppet kön och inte genus i den vidare 
diskussionen omkring prostitution, detta för att undvika att göra det som jag uppfattar som 
föränderligt till något stabilt.7  
     Hur man betraktar prostitution är delvis beroende av hur man betraktar skapandet av kön; 
är kön en stabil kategori eller något föränderligt och föränderligt av vem? 
Eva Lundgren menar, som jag nämnt, att könsskapandet eller könskonstitueringen är en 
livslång process i interaktion med omgivningen och de olika normuppsättningar, vilka vi även 
fördjupar och förändrar, som finns inom de olika miljöer och sammanhang som vi befinner 
oss i. (Lundgren 2001:193)  
     Jag uppfattar det utifrån detta som att Lundgren är kritisk till den syn som många 
feminister tycks ha där det endast är strukturerna i ett samhälle som bestämmer våra 
levnadsbetingelser och som mer eller mindre bortser ifrån ett individperspektiv.(se 
MacKinnon nedan) Lundgren vill i stället trycka på att vi alla är samhandlande, 
medreflekterande individer och i samband med det kommer också hennes kritik av det 
moderna identitetsbegreppet in. I stället för att se identitet som något inre och avgränsat vill 
hon se identitet som något relationellt, något vi skapar i interaktion med andra, något som 
finns mer ”mellan” än inuti, detta gäller även kropp och sexualitet. (Lundgren 2001:306) 
Istället för att fråga oss vilka vi är borde vi fråga oss vilka vi blir mellan när vi gör. 
Överhuvudtaget är hon kritisk till dikotomier i stil med privat/offentligt, inre/yttre, 
subjekt/kropp, individ/kollektiv, eftersom hon menar att uppdelningarna snarare kan bli ett 
hinder i förståelsen av verkligheten. (Lundgren1993:290) 
    Vidare måste vi enligt Lundgren hela tiden betrakta könsskapandet utifrån den kontext, det 
sammanhang där aktörerna befinner sig, hon använder sig även av begreppet ”arenor”. Olika 
former av manlighet och kvinnlighet konstitueras följaktligen på olika arenor av samagerande, 
medreflekterande aktörer.  (Lundgren 2001) 
     Lundgren kan dock inte tänka sig individen åtskild ifrån kollektivet (Lundgren 1993:306), 
men hon öppnar för nya möjligheter när det gäller att se aktörer som medskapare av sin 
verklighet i stället för att alltför mycket låsa dem vid övergripande strukturer. Detta resulterar 
i att även kvinnor har ett ansvar vad gäller könskapande, vi är inte bara offer för strukturer. 
Man kan jämföra det resonemanget med bl.a. Yvonne Hirdmans syn på hur kön skapas. 
Hirdman representerar den traditionella synen på användandet av uppdelningen i kön och 
genus som analysinstrument, men inte heller hon är positivt inställd till en uppdelning som 
bortser helt från kroppen. Genom att införa genusbegreppet vill hon bidra med en ökad 

                                                
7 Eva Lundgren menar  att uppdelning  mellan kön och genus i två helt separerbara kategorier delvis har 
motverkat sitt ursprungssyfte, nämligen att undvika ett determinerande av vad män och kvinnor är. För att kunna 
analysera och identifiera könsskillnader krävs det enligt Lundgren att man gör det sociala mer oföränderligt och 
stabilt än vad man egentligen skulle vilja, eftersom det krävs stabila kriterier för analysen.(Lundgren 2001:86)  
Genom att göra den strikta uppdelningen mellan biologiskt och socialt kön och analysera var del för sig har man 
dels, mer eller mindre bortsett från kroppen och kroppens betydelse i skapandet av kön och dels bortsett ifrån att 
individer är samagerande och medskapande. Hon använder sig bl.a. av exemplet våldtäkt och menar att det blir 
absurt att ens försöka analysera företeelsen och samtidigt bortse ifrån att handlingen och upplevelsen skulle ha 
något med biologi att göra, det går inte ens att säga att våldtäkten begåtts av en biologisk man och inte av en 
biologisk kvinna.(Lundgren 1993:87)   
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förståelse av hur män och kvinnor skapas och samtidigt komma bort ifrån den alltför enkla 
uppdelningen mellan biologi och kultur. (Hirdman 2001:14) Till skillnad ifrån Lundgren 
skriver dock Hirdman att män gör och kvinnor görs, vilket ju ger kvinnor en mer passiv roll i 
könskonstitueringsprocessen än män. (Hirdman2001:65) I motsats till Lundgren som tycks 
mena att kvinnan genom att exempelvis anpassa sig till en viss roll även gör mannen menar 
Hirdman att män inte bara ”gör kvinnor” de ”gör” även män. (Hirdman 2001:58) 
 

Kroppen som konstruktion       
Prostitution handlar om kroppslig praktik och därför är det viktigt att problematisera även det 
som ofta uppfattas som rent biologiska företeelser, som jag nämnt ovan kan en uppdelning i 
kön respektive genus bidra till ett undvikande av detta. Genus blir det som är socialt 
konstruerat och kön blir till något naturligt, något permanent. Frågan blir då i vilken kategori 
vi skall placera exempelvis sexualitet, tillhör sexuell praktik det socialt konstruerade eller det 
biologiska? Jag kommer nedan att redogöra för de synsätt som jag använder mig av i 
förståelsen av den prostitutionsarena som jag besökt, med fokus på kroppar.  
     Jag har som jag beskrivit ett konstruktivistiskt synsätt på kön och det gäller även det som 
ofta uppfattas som rent biologiskt, våra kroppar. Bourdieu skriver följande:  

”Den sociala världen konstruerar kroppen som bekönad verklighet och reservoar för bekönande 
seende och indelningsprinciper. Detta förkroppsligade sociala perceptionsprogram tillämpas på 
världens alla ting och först och främst på kroppen själv i dess biologiska verklighet: det är detta 
program som konstruerar skillnaden mellan de biologiska könen i enlighet med principerna för en 
mystisk världsbild med rötterna i det godtyckliga dominansförhållandet män-kvinnor, vilket självt, 
liksom arbetsdelningen, utgör en del av den sociala verkligheten. Den biologiska skillnaden mellan 
könen, det vill säga mellan den manliga och den kvinnliga kroppen och alldeles speciellt den 
anatomiska skillnaden mellan könsorganen, kan således framstå som det naturliga berättigandet av 
den socialt konstruerade skillnaden mellan genus, och särskilt av den könsliga arbetsdelningen./…/ 
Eftersom den sociala principen för seendet konstruerar den anatomiska skillnaden och denna 
socialt konstruerade skillnad blir grunden och borgen för att det sociala seendet den vilar på 
verkligen är naturligt, har vi alltså ett cirkulärt kausalitetsförhållande som låser tanken inne i det 
självklara hos dominansförhållanden som är inskrivna både i objektiviteten, i form av objektiva 
uppdelningar, och i subjektiviteten, i form av kognitiva scheman vilka är organiserade efter dessa 
uppdelningar och organiserar varseblivningen av de objektiva uppdelningarna.(Bourdieu 
1999:22,24)  

       
 
     Lundgren är kritisk mot synen på kroppen inom sociologin som ”ren” och som försocial, 
men även till den mer postmoderna synen på kropp och kön där allt bara ses som 
konstruktioner. (Lundgren & Kroon 1996:81) Hon vill istället betrakta kroppen som dynamisk 
och föränderlig. Även kroppen har betydelse för skapandet av kön, ibland framställs det 
nästan som om vi fritt kan välja könsidentitet oavsett kropp. (Lundgren 2001:298) Hon ser 
inte kroppen som antingen ”rå” eller ”konstruerad” men inte heller vill hon betrakta den som 
”både och”. I stället skriver hon tillsammans med sin medförfattare Kroon:  

 
” Det kroppsanalytiska grepp som vi önskar utveckla tar sin utgångspunkt i att kroppen aldrig 
framstår som ”ren”, ”rå”, och icketolkad. Det är som (diskursivt och socialt) tolkad, skapad, 
konstruerad, som kroppen är skapande- kan protestera, ställa sina egna betingelser och hämnas 
vilket är vad vi menar med en dynamisk kropp.” (Lundgren och Kroon 1996:81) 

 
 För att illustrera detta använder hon bl.a. sin forskning omkring misshandel i kristna miljöer 
och den forskning som finns om transexuella. 8 

                                                
8 I exemplet med misshandel blir det tydligt att könsrollerna skapas via den misshandelsprocess som föregår i de 
parrelationer som hon har studerat där även sexualiteten är en väsentlig del. Genom att kontrollera kvinnan via 
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  Detta är en syn på kroppen som till stor del överensstämmer med Connells syn där även 
kroppar kan betraktas som ”reflekterande”. 

”Om kroppar både är objekt och handlande organ, och handlandet i sig självt formar de strukturer 
inom vilka man tillägnar sig och definierar dessa kroppar, då står vi inför ett mönster som sträcker 
sig bortom den rådande samhällsteorins bekännelseformler. Detta mönster kan kanske kallas 
kroppsreflekterande praktik.(Connell 1999:89) 
 
 

   Våra kroppar är alltså i allra högsta grad delaktiga i könskonstituteringsprocessen, de bidrar 
till vår förståelse och upplevelse av omvärlden.  De förväntningar och tolkningsramar som 
finns vad gäller kön påverkar vårt förhållningssätt till våra kroppar.    

”Den unga flickan tillägnar sig särskilda feminina beteenden att gå som en flicka, lägga huvudet på 
sned som en flicka, stå och sitta som en flicka, gestikulera som en flicka och så vidare. Hon lär sig 
att aktivt hålla tillbaka sina rörelser. Hon får höra att hon måste vara försiktig så att hon inte gör 
sig illa eller blir smutsig, så att hennes kläder inte går sönder, och att de saker hon vill göra är för 
farliga för henne. På så vis utvecklar hon en kroppslig återhållsamhet som bara tilltar med åldern. I 
och med att hon erkänner sig som flicka uppfattar hon sig som ömtålig./…/ Ju mer en flicka 
identifierar sig med sin status som kvinnlig varelse, desto mer uppfattar hon sig själv som ömtålig 
och orörlig och desto mer skapar hon sin egen kroppsliga begränsning.(Young 2000:274)  

    
   Genom att vi internaliserar könsstrukturen i våra kroppar vilka därmed agerar, känner och 
upplever utifrån det internaliserade så blir det ”typiskt manliga” eller det ”typiskt kvinnliga” 
också objektivt verkligt vilket också kan förklara de skillnader som kan påvisas mellan könen 
vad gäller exempelvis, tanke och perceptionsförmåga. Hur den övergripande könsstrukturen 
ser ut kommer jag att diskutera nedan.  
  

Mannen och heterosexualiteten som norm 
Prostitution beskrivs ofta som ett samhällsproblem, då man mer ser till de övergripande 
strukturerna än till den enskilde individen. Den typen av makroperspektiv har MacKinnon, 
vilken diskuterar bland annat rättsstaten utifrån våldtäkt och menar att eftersom det är den 
manliga normen som ses som det universella och mänskliga är staten följaktligen en manlig 
inrättning som bedömer exempelvis våldtäkt utifrån en manligt betraktelsesätt.(Bart and 
Moran 1993:208)         
     Detta med att, det manliga är det samma som det mänskliga är ett genomgående tema hos 
alla de författare jag kommer att använda mig av, Lundgren skriver bl.a. om detta i samband 
med att hon diskuterar uppdelningen i offentligt och privat. Hon menar att det offentliga 
betraktas som könslöst och att när man för in kvinnor i det offentliga ses det som att man för 
in kön, i själva verket är det offentliga inte könsneutralt eftersom där finns män, men män ses 
inte som kön utan människor. (Lundgren 1993:272) Hirdman skriver: ”De/vi lever i samma 
normalitet som den manliga normen skapar. Vi kan vantrivas i den men den är kulturen.” 
(Hirdman 2001:75) 
      MacKinnon menar att kön skapas utifrån sexualitet i vårt fall utifrån en heterosexuell 
norm som bygger på en över och underordning som vi lär oss att tända på.(Bart and 
Moran1993: 201) Jag tolkar MacKinnon som om det i princip är omöjligt att som kvinna ha 
en heterosexuell relation som inte bygger på denna typ av över och underordning. Vi är 

                                                                                                                                                   
misshandeln skapar han den kvinnlighet som är den normativa på just den arenan, genom att hans kvinna uppför 
sig som en kvinna skall ( i det här fallet handlar det om att vara underordnad och passiv) så kan även han bli och 
iscensätta sig som en riktig man genom att ha kontrollen och vara överordnad. Kvinnan internaliserar så 
småningom mannens kvinnlighetsnorm och därmed blir misshandeln ett köns konstitueringsprojekt för båda 
parter.(Lundgren 1993:201)    
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fångna, för om vi trivs betyder det bara att vi lärt oss att tända på rollen som underordnat 
objekt och om det finns män som inte tänder på våld och överordning så är det bara tillfälligt 
eftersom alla män är potentiella våldtäktsmän. Jag kanske överdriver men även Lundgren är 
bitvis kritisk till MacKinnon, hon menar att MacKinnon beskriver sexualitet som en form och 
form tolkas av Lundgren som något vi är och därmed blir det något essensialiserat. 
MacKinnon förutsätter att alla heterosexuella män och kvinnor tänder på en över och 
underordning och bortser ifrån det som Lundgren menar, nämligen att allt även sexualitet är 
något relationellt. Sexualitet blir istället hos MacKinnon något inneboende och i 
förlängningen något svårförändrat. (Lundgren 2001:304)  
      Jag instämmer i MacKinnons resonemang när det gäller hennes analys av hur sexualitet 
ser ut på ett strukturellt plan något som enligt Berger och Luckman också avspeglar sig på 
individnivå. Jag menar dock i likhet med Lundgren att hur vi tolkar konkret sexuell praktik i 
ett mikroperspektiv är mer komplext än så; det generella är just generellt, inte absolut.  
     Även Bourdieu menar att sexualitet och makt hänger samman, men till skillnad från  
McKinnon är han tydlig med att även sexualitet är en konstruktion. 
     Bourdieu menar att den manliga dominansen kommer till uttryck i sexualiteten och här 
tycker jag att det finns en viktig poäng, dominansen kommer till uttryck i sexualiteten, den är 
inte ett resultat av sexualiteten. Även Bourdieu menar att dominansförhållandet mellan könen 
har blivit erotiserad. 

Om det sexuella förhållandet framträder som ett socialt dominansförhållande är det för att det är 
konstruerat enligt den grundläggande uppdelningsprincipen mellan det manliga, aktiva och det 
kvinnliga, passiva, och för att denna princip skapar, organiserar, uttrycker och styr begäret. Det 
manliga begäret som begär efter ägande, som erotiserad dominans, och det kvinnliga som begär 
efter mannens dominans, som erotiserad underordning, eller också ytterst erkännande av 
dominansen. (Bourdieu 1999:34) 

     
    Bourdieu menar att den grundläggande uppdelningsprincipen mellan kvinnligt och manligt 
är mellan passivt och aktivt och utifrån detta tolkar vi sedan även sexuell praktik. Även 
Foucault visar hur central denna dikotomi varit historiskt sett. (Foucault 1987) 
     Utifrån resonemanget ovan blir det också tydligt att makt och den heterosexuella normen 
hänger samman. Sexualitet kan inte förstås som endast något privat. Även sexualitet påverkas 
av de maktrelationer som det existerar inom. Här och nu är män generellt sett överordnade 
kvinnor, en ordning som jag menar avspeglar sig i en syn på sexualitet som kretsar kring 
dominans och underkastelse. Detta avspeglar sig i hur vi tolkar sexuell praktik, vilket kan 
illustreras med hjälp av Foucaults diskussion kring makt och sexualitet med fokus på 
penetrering. 
    Penetrering kan ses som en symbolisk handling vilken syftar till att dominera, den som låter 
sig penetreras accepterar den andres maktövertag.  Penetrering är förbehållet mannen, det vill 
säga den överlägsne, att bli penetrerad är därmed förbehållet den underlägsne, det vill säga 
kvinnan. Det behöver dock inte röra sig om verkliga män och kvinnor i biologisk bemärkelse 
utan penetrering i sig har en inbyggd maktaspekt. 

 
 ”Artemidros ser könsakten framförallt som ett överlägsenhetsspel och ett underlägsenhetsspel: 
penetrationen förutsätter de två kontrahenterna i ett behärsknings- och underkastelseförhållande; 
den är seger på ena sidan, nederlag på den andra: den är rättighet som utövas för den ena partnern, 
påtvingad nödvändighet för den andra; den är ställning man utnyttjar eller villkor man finner sig i; 
den är övertag man drar fördel av eller accepterande av en situation man låter andra få vinsten av. 
(Foucault 1987:31)  

   
Även Bourdieu diskuterar detta. 

 
”Man vet att det homosexuella ägandet i många samhällen uppfattas som en manifestation av 
”styrka”, en dominanshandling (utövad som sådan, i vissa fall, för att bekräfta överhögheten 
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genom att ”förkvinnliga”), och att det är i kraft av detta som den hos grekerna medför vanära  och 
förlust av status som fullvärdig människa och medborgare för den som utsätts för det, medan den 
romerske medborgaren uppfattar ”passiv” homosexualitet med en slav som något ”monstruöst”. 
Och likaså hörde, enligt John Boswell ”inträngande och makt till den styrande manliga elitens 
privilegier; att låta sig penetreras innebar ett symboliskt upphävande av makten och auktoriteten”. 
Man förstår att från denna synpunkt, som förbinder sexualitet och makt, består den värsta 
förödmjukelsen för en man i att förvandlas till kvinna.(Bourdieu 1999:35)    

     
Trots att detta gäller oavsett kön så är över/under och aktiv/passiv, hela tiden relaterat till 
manlig/kvinnlig, vilket bland annat visar sig, som jag beskrivit ovan, genom att män som 
penetreras även kan betraktas som förkvinnligade. Dominansrelationen är alltså i grunden 
knuten till de kognitiva strukturer med vars hjälp vi tolkar och upplever praktiker, makten 
finns alltså i våra kroppar och skapas och återskapas i möten mellan människor, i relationer. 
Men kroppar kan enligt Lundgren också protestera, de kan göra motstånd. (Lundgren & 
Croon 1996) Motstånd är också något som Foucault tar upp.  

 
”Det finns alltså inte - i förhållande till makten - en plats för den stora Vägran - revoltens själ, alla 
upprors centrum, revolutionärens rena lag. Istället finns det många motstånd av olika slag: 
möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordnade, smygande, våldsamma, 
oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga eller beredda till offer; definitionsmässigt kan de bara 
existera inom maktrelationernas strategiska fält. Men det betyder inte att de bara är en återverkan 
av dessa, deras avtryck, att de i förhållande till de dominerande krafterna utgör en baksida som 
bara är passiv och dömd till evinnerligt nederlag.”(Foucault 2002:106)  
 

Foucault utreder egentligen aldrig förhållandet mellan makt och motstånd (Sawicki 1991), 
men just dessa delar av hans arbete som tagits upp och analyserats och vidareutvecklats inom 
feministisk teoribildning. Jana Sawicki är en av dem som för fram Foucaults tankar och hur 
dessa kan bidra till att föra den feministiska diskussionen kring makt framåt.  
    Det är framförallt Foucaults metod och hans sätt att ställa frågor som kan vara användbart 
för feminismen menar Sawicki. Det handlar om att förhålla sig kritisk till och utmana 
storskalig teori och dess premisser som baserar sig på universalism. (Sawicki 1991:13) 
Sawicki tolkar Foucaults arbeten och menar att trots att vi är bundna till diskursen så finns det 
möjligheter till motstånd, det finns utrymme för visst aktörsskap i betydelsen: 

 
”We are free in being able to question and revaluate our inherited identities and values, and to 
challenge received interpretations of them. As, feminist I believe that we have good reason to 
appeal to Foucaults negative freedom, that is, the freedom to disengage from our political 
identities, our presumptions about gender differences, and the categories and practices that define 
feminism.(Sawicki 1991:101) 
 
 

Motståndet ligger i upptäckten att vi själva kan bestämma vilka vi skall vara, i upproret mot 
de färdiga sätten att kategorisera, klassificera och definiera oss själva och varandra. (Sawicki 
1991:27)  
     Sawicki menar att det alltid finns ett visst utrymme för motstånd mot den dominans och 
disciplinering som pågår. Genom att ifrågasätta oss själva och våra begär kan vi synliggöra 
förtryck. Hon menar också att Foucault genom sina val av undersökningsobjekt och metod har 
visat hur delar av disciplineringen av människor fungerar och därmed är hans arbeten i sig ett 
uttryck för motstånd, hon skriver: 
 

”In short, genealogy as resistance involves using history to give voice to the marginal and 
submerged voices which lies ” a little beneath history”- the voices of the mad, delinquent, the 
abnormal, the disempowered. It locates many discontinuous and regional struggles against power 
both in the past and present. These voices are the sources of resistance, the creative subjects of 
history.” (Sawicki 1997:28) 
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Finns det en könsbaserad subjektivitet? 
Vi tycks ofta utgå ifrån att alla kvinnor eftersträvar samma sak eller upplever vissa situationer 
på liknade sätt. Inom prostitutionsforskningen beskrivs exempelvis prostituerades svårigheter 
att etablera en fungerande relation till en man som en skada. (Borg mfl. 1981:586) Likaså 
utgår man ifrån att en kvinna inte kan tända sexuellt på en kund, en kvinna behöver ju ha en 
känslomässig relation till partnern. (Könshandeln SOU1995:15 s,128)    
      Finns det då något subjektivt kvinnligt eller manligt? Något som vi alla kan känna igen 
oss i? Vad är kvinnlig subjektivitet egentligen, är det inte det samma som att tala om kvinnlig 
identitet? Karin Widerberg diskuterar detta och har använt sig av sina personliga upplevelser 
för att se om det samtidigt går att hitta en kvinnlig subjektivitet. Hon använder sina 
minneshistorier som en vetenskaplig metod. (Widerberg 1995) 
     Widerberg  menar att det finns vissa erfarenheter som är relaterade till den könsordning 
som vi lever i och att det därmed finns belägg för att tala om en kvinnlig subjektivitet, det kan 
röra sig om bl.a. sexuell, fysisk och psykisk sårbarhet, konkret arbete, exempelvis barnskötsel 
eller socialisering till underordning.(Widerberg 1995:155-164) Detta menar jag 
överensstämmer med Berger och Luckmans, Bourdieus, MacKinnons, Hirdmans, Youngs, 
och Lundgrens resonemang, institutionerna är byggda på en tydlig könsindelning, det finns 
olika förväntningar på män respektive kvinnor vilka gör att vi har olika och till stor del 
könsbestämda erfarenheter av världen.     
     Widerberg påpekar dock, precis som Lundgren och Conell, att vi hela tiden gör kön och att 
det som kan betraktas som subjektivt inte innebär det samma som något konstant. (Widerberg 
1995:154) Alla teoretiker delar en konstruktivistisk grund men medan Widerberg, Lundgren 
och Conell poängterar vår roll som producent så tenderar de övriga att betona vår funktion 
som reproducent.  Maktstrukturer finns dock bara i form av handlingar; när vi handlar i 
enlighet med den rådande strukturen reproducerar vi den men vi kan även välja att inte 
reproducera mönstren vilket då blir en form av motstånd.   
     Synen på prostitution påverkas av vår syn på kön och sexualitet. Resonemanget ovan visar 
att det finns skillnader i synsätt när det gäller detta beroende av var fokus ligger, beroende av 
om vi har ett struktur eller ett individperspektiv.  Därmed blir det också möjligt att förstå de 
olika förklaringsmodeller som finns kring prostitutionens orsaker och konsekvenser. Jag 
menar dock att det är nödvändigt att ha båda perspektiven med i analysen av prostitution 
eftersom individen alltid är en produkt av det samhälle hon lever i men hon är samtidigt ett 
subjekt i sitt eget liv. Båda perspektiven behövs eftersom endast ett strukturellt perspektiv 
tenderar att bli deterministiskt medan endast ett individperspektiv riskerar att bli så 
relativistiskt att allt bara blir till personliga livsöden och berättelser.   
     Jag instämmer alltså i det som jag uppfattar som Lundgrens kritik av en uppdelning i 
dikotomier där vi tenderar att endast diskutera ”antingen, eller”. Dikotomier förenklar det 
komplexa i tillvaron men samtidigt behöver vi analysverktyg för att det skall bli möjligt att 
försöka förstå. Jag menar därför att ju fler perspektiv vi kan integrera ju större blir förståelsen.  
    Utifrån allt detta menar jag att vi kan tala om en kvinnlig respektive en manlig 
subjektivitet. Våra tankar och känslor, ja till och men somatiska reaktioner formas av det 
symboliska universa, av den diskurs som vi fostras in i och utifrån detta är det rimligt att anta 
att det finns gemensamma generella könsbundna upplevelser. Eftersom vi tolkar våra 
upplevelser med hjälp av våra befintliga tolkningsramar så tenderar våra upplevelser, känslor, 
vår verklighetsuppfattning att anpassas till det vi har att tillgå vad gäller tolkningsmodeller. 
Modeller med vars hjälp vi sedan skapar mening och sammanhang i våra privata liv. Detta är 
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dock inte något naturgivet, det är socialt konstruerat. Vi lever våra liv, vi interagerar med 
omgivningen, vi känner och reagerar på det som sker. Våra känslor och reaktioner är 
individuella men när vi skall tolka dem och skapa mening i tillvaron, när vi försöker förstå oss 
själva är vi i hög utsträckning hänvisade till vår tids och vårt sammanhangs diskurs. Det 
övergripande symbolsystemet determinerar inte våra upplevelser men det säger något om hur 
vi generellt sett tolkar dem. När upplevelsen inte överensstämmer med den generella 
tolkningen hänvisas vi eller hänvisar vi oss själva till det ”icke-normala”. Men vad som är 
normalt och vad som är onormalt är också det historiska konstruktioner. (Foucault 2002)  
     Könsbaserad subjektivitet kan inte användas för att förstå alla män eller alla kvinnor på 
individnivå och därför måste vi tala med faktiska människor, med enskilda individer, däremot 
kan den ge en generell förståelse vad gäller könsspecifika erfarenheter.  
 

 

Prostitution – en jämförelse mellan ett inifrånperspektiv och ett 
utifrånperspektiv  
   Jag har strukturerat materialet utifrån det övergripande motståndstemat som jag tycker mig 
se i kvinnornas berättelser, jag har alltså fokuserat på det som är gemensamt för de kvinnor 
jag har talat med.      
    Jag har efter mycket läsning av materialet bestämt mig för att redovisa detta utifrån vad jag 
valt att kalla för tre nivåer. Analysen är alltså indelad på följande sätt.  

1) Den första nivån beskriver själva temat - Prostitution som ett uttryck för motstånd mot 
den heterosexuella normen – och vad jag menar med det. Den första nivån utgör en 
mer ytlig beskrivning, den beskriver kvinnornas förståelse av sin situation i relation till 
det omgivande samhället. Vad gäller detta kommer jag framförallt att använda mig av 
feministisk teori kring kön, makt och heterosexualitet. Här är det Foucaults tankar som 
är i centrum.  

2) Den andra nivån diskuterar den specifika kontexten, kliniken, som jag valt att kalla för 
ett kvinnorum. Kontexten utgör definitivt en subkultur9 men jag vill gå lite längre och 
kalla den för ett subuniversa. (se, Verkligheten och det naturliga som konstruktion) 
Den här nivån utgör en mer ingående beskrivning av själva sammanhanget, den 
beskriver kvinnornas relationer till varandra, till gruppen. Här är det framförallt Berger 
och Luckmans teori om hur verkligheten produceras och reproduceras som är i fokus. 

3) Den sista nivån skildrar kvinnornas förståelse av kroppen och konkret sexuell praktik. 
Den här nivån problematiserar alltså själva den kroppsliga upplevelsen av prostitution, 
den beskriver kvinnornas relation till den egna kroppen. Här är det framförallt 
Bourdieu som används.  

Alla delar hänger dock samman; indelningen är en analytisk konstruktion och likväl som att 
de olika empiriska delarna är beroende av varandra så hänger även teorierna samman och 
används i alla de olika delarna.  
   Jag kommer hela tiden att redovisa materialet ur ett jämförande perspektiv.  Jämförelsen 
består här liksom i min tidigare undersökning (se Inifrånperspektivet ovan) av en jämförelse 
mellan ett utifrånperspektiv och ett inifrånperspektiv. Inifrånperspektivet representeras alltså 
av kvinnorna på kliniken och utifrånperspektivet (se ovan) representeras, som jag nämnt, 

                                                
9 Jag använder här Gerard Falks definition av subkultur vilken lyder: ”A subculture is a variation on a 
mainstream culture and consists of a group whose values and norms and expectations set them apart from the 
broder culture. In addition, all subcultures use language not in general use by those who do not belong to the 
subculture.” (Falk 2001:274)  
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framförallt av statliga utredningar och den forskning som dessa baseras på, samt av avsnittet – 
Olika perspektiv i debatten. 
     Jag inleder analysdelen med en beskrivning av hur miljön rent konkret, är organiserad. 
 

Kliniken    
Kliniker utgör en av de prostitutionsformer som förekommer i Danmark, jag har inte kunnat 
hitta någon miljö i den litteratur vilken jag tagit del av som helt överensstämmer med denna, 
vilket kan bero av det faktum att den dolda prostitutionen eller inomhusprostitutionen, inte i 
lika hög utsträckning blivit undersökt. Det finns dock i Danmark ett relativt stort antal kliniker 
vilka dock skiljer sig åt vad gäller klass, vissa definieras som ”finare” och har därmed högre 
status, denna tillhör definitivt en av de finare, lyxigare klinikerna. Dansk policy vad gäller 
prostitution är många gånger otydlig och motsägelsefull, det är inte olagligt att prostituera sig, 
det går att registrera sig som prostituerad och då betalar man skatt och har rätt att göra avdrag 
för vissa omkostnader mm. Att arbeta som prostituerad är dock inte likställt med annat arbete, 
vad gäller bl.a. sociala förmåner. (Thorbek och Bandana 2002) 
     Kliniken ligger i ett av de ”bättre” områdena i Köpenhamn i ett hyreshus, det finns inget 
som från utsidan vittnar om vilken verksamhet som pågår i en av lägenheterna därinne. 
Platsen och dess utformning har betydelse för de föreställningar och upplevelser som 
genereras där; 
 

”Både massageklinikens geografiska läge och interiörmässiga utformning är av stor psykologisk 
vikt såväl för prostituerade som kunder. Liksom alla bra köpenhamnska kliniker av högre standard 
ligger inte stället i en stökig eller central stadsdel utan i ett diskret och lugnt område, i ett av 
stadens normala och anständiga bostadsområden och i en hyresfastighet. Dock inte längre bort än 
ca en 10 minuter från centrum med bil. Från utsidan syns ingenting som antyder att det ligger en 
klinik här, inga lampor, entréskyltar, planscher eller annat blickfång. Klinikens namn står diskret 
på dörrklockan, det är allt. Det för med sig 3 fördelar: 

1) Intrycket av klass, anständighet och diskretion attraherar de slags kunder vi vill ha, nämligen 
propra gentlemän och inte skräniga partynissar. 2) Det diskreta läget gör att kunderna kan känna 
sig ogenerade då de kommer på besök, de kan utåt låtsas att de inte alls ska till den lägenhet de 
ska. 3) Man drar inte lika lätt till sig kunder som kommer på ren impuls och egentligen inte vet vad 
de vill få ut av besöket, att leta sig iväg till kliniken tar en liten stund och kräver att kunden är den 
uppsökande parten vilket innebär att han är seriös och har tänkt igenom vad han vill.  
Givetvis vet hela bostadsområdet om att det ligger en massageklinik här men alla låtsas som 
ingenting eftersom den skyhöga hyra som kliniken betalar gör att de andra får hyresavdrag för 
olägenheten att dela trappuppgång med en klinik.” (Magdalena 2004)  
 

   
     När jag ringer på tillsammans med Magdalena är det ”telefonisten” som svarar och som 
släpper in oss, det är hon som sköter den första kontakten med kunderna, dels genom att det är 
hon som svarar i telefonen och informerar om priser, samt om vilka kvinnor som arbetar och 
dels genom att hon också är den som släpper in kunderna i själva lägenheten och visar in dem 
på ett av rummen, telefonisten fungerar som ett första ”filter” då hon är den som först möter 
kunderna. 
 

”Hon hör sig för om deras önskemål, serverar dem te eller kaffe om det är väntetid och avvisar 
dem om de verkar olämpliga (t ex fulla eller oförskämda, men det sker sällan). Hon sköter en stor 
del av den psykosociala kontakten (det är t ex ofta lättare för kunderna att tala om sina eventuella 
impotensproblem med henne) och det som man skulle kunna kalla ”försäljningen”. Det sista är 
mycket viktigt, jag skulle tappa auktoriteten inför kunderna om jag skulle behöva bjuda ut 
mig själv och göra reklam för mina företräden och färdigheter. Det är alltså telefonistens 
uppgift att göra reklam, fresta och locka” (Magdalena 2004:12) 
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Telefonisten, vilken alltid är en kvinna, sköter även tvätt och städning av kliniken. 
      Vidare är det även en kvinna som äger kliniken, hon arbetar även själv som prostituerad, 
kvinnorna betalar hyra till henne, de hyr alltså in sig, de arbetar inte för henne och hon har 
ingen del i de pengar de tjänar i den bemärkelsen kan de betraktas som egna företagare. Det 
finns regler som alla måste förhålla sig till, regler vilka tycks vara tydligt definierade, de sitter 
uppsatta på väggen i personalrummet, de innebär bl.a. att man inte får förhandla om priserna, 
ha hälsovådlig sex eller bete sig illa mot de övriga arbetande eller mot kunderna.  
      Kvinnorna väljer själva när och i hur hög utsträckning de vill arbeta, de flesta av 
kvinnorna har en fast dag inbokad i veckan de arbetar. De arbetar sextimmarsskift oftast två 
och två och de tjänar mycket bra. Vilka tjänster som erbjuds finns specificerat på ett 
menykort, där anges också priserna, varje kvinna avgör själv vilka tjänster hon erbjuder, det är 
alltså inte så att kliniken erbjuder vissa tjänster vilka kvinnorna sedan måste utföra för att få 
arbeta inom klinikens ramar. Var och en är alltså självständig i fråga om vilka tjänster man 
erbjuder och i fråga om inkomst av dessa tjänster, men kliniken fungerar även som ett slags 
kollektiv vad gäller regler och prissättning. 
      Kliniken består av olika mottagningsrum samt kök, badrum och personalrum. Kök och 
personalrum har endast kvinnorna som arbetar där tillgång till. Klinikens miljö och dess 
utformning ligger långt bort ifrån schablonbilden av en bordell vilket Magdalena utförligt 
beskriver i sitt brev.  

”Stället har 3 mottagningsrum plus badrum, kök och personalrum. Det är rent, snyggt och 
fräscht inrett. Ingen bordellstämning med röda lampor och porr, utan naturfärger i varmrosa, beige 
och äggvitt, typ skandinavisk design. Här finns vare sig porrfilm eller porrtidningar, kunderna ska 
inte associera vår miljö till den traditionella sexindustrin. Det här är en miljö där vanliga 
dubbellevande kvinnor mot betalning möter vanliga dubbellevande män och trots det tabubelagda 
med detta förfarande försöker relatera till varandra så normalt som möjligt 

I mottagningsrummen är ljuset dämpat och supplerat med levande ljus, vilket skapar en 
suggestiv stämning. Tavlor med abstrakt konst som skildrar sexuella motiv pryder väggarna. 
Dämpad musik spelas alltid, många tjejer spelar blott och bart sin favoritmusik, jag spelar oftast 
neo-klassiskt, avslappningsmusik eller filmmusik för att ytterligare bygga upp en dynamisk och 
suggestiv stämning. 

Mottagningsrummen har stora dubbelsängar, med tjocka vita överkast man regelbundet byter, 
och omges av speglar, det är väl den mest porriga detaljen. Förutom sängen så finns det också ett 
litet bord omgärdat av fåtöljer i varje rum, nästan som hos en psykolog. Här gör man upp om 
seancen innan den börjar”(Magdalena 2004:10) 

 
 
    Det ovanstående är Magdalenas beskrivning av kliniken vilken överensstämmer med min 
bild av stället men det finns även ett särskilt rum inrett för S-M övningar. Två av de kvinnor 
jag intervjuat säljer också den typen av tjänster, men de poängterar att det de erbjuder inte är 
jämförbart med den typ av S/M rollspel som erbjuds på kliniker som är specialiserade på den 
typen av aktiviteter. Kvinnorna beskriver de tjänster de erbjuder inom området mer som 
”kittlande” inslag i den totala behandlingen, de som vill prova detta uttrycker mer en 
nyfikenhet kring detta, de verkligt erfarna på området väljer att istället gå till de utpräglat S/M 
klinikerna.  
     Det är ca trettio kvinnor som är fast anslutna till kliniken, majoriteten av dessa är mellan 
tjugoett till trettio år gamla, många studerar. Flera är egna företagare men överlag tycks det 
som om de allra flesta har någon form av utbildning men kvinnorna representerar ändå hela 
skalan från de utan någon specifik utbildning alls till de med en akademisk examen.   
      Flera yrkeskategorier finns alltså representerade på kliniken, vid ett tillfälle arbetade ett 
antal kvinnor vilka också var verksamma på samma arbetsplats i det offentliga livet, nämligen 
inom vården, vilka ansåg att om samhället svek i form av låga löner till vårdanställda kunde 
de svika samhället och arbeta vid sidan utan att skatta för det. Överlag verkar det dock vara 
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mer ”fria” och lågavlönade yrken som finns representerade, där man sysslar med exempelvis, 
konst, design eller musik. 
      Kunden som kommer till kliniken diskuterar vilka tjänster han önskar med telefonisten 
men det är i sista hand kvinnan själv som gör upp om vad Magdalena benämner som, seansen, 
eller som Kristin säger, ”the session”, det är även kvinnan själv som tar betalt enligt ”en 
gammal kliniktradition som markerar att vi danska (och i mitt fall svenska) tjejer är 
självständiga och fria kvinnor av vårt skrå.” (Magdalena 2004:12) Alla poängterar att 
klinikens speciella utformning vad gäller rutiner mm, gör att kvinnorna alltid är den som har 
makt och kontroll över mötet.  

 
Yes, definitely we are in control because we decide who we are going to let in, we decide who we 
want to have sex with, we decide how the sex is going to be like, so we are in total control and the 
guys they enjoy that, I think that’s one of the thing that they like with visiting a clinic, its nice for 
them to, well in general I think we all get fascinated with people who has a lot of 
confidence.”(Kristin 2004:32) 

 
      Allt avtalas alltså in i minsta detalj och det är, enligt alla de jag talat med, alltid kvinnan 
och aldrig kunden som styr.  
    Detta att kvinnan själv aldrig hamnar i en förhandlingssituation är enligt kvinnorna av 
avgörande betydelse vad gäller auktoritetsaspekten, det är en anledning till att kliniken skiljer 
sig ifrån en mer ”traditionell bordell” där förhandlingen av pris annars utgör en stor del av 
praktiken, ”The hustling rap” där det gäller att få kunden att betala så mycket som möjligt är 
annars något som lärs ut av mer erfarna kvinnor till så kallade noviser.(Pantell 2002:272) Här 
utesluts den som ägnar sig åt sådant, de fasta priserna sätts för att undvika inbördes 
konkurrens och stärker solidariteten mellan kvinnorna. 
     Vad gäller den ekonomiska aspekten så tjänar kvinnorna mycket bra, men huruvida det är 
pengar som är den primära orsaken till varför de arbetar kan diskuteras. Ingen av kvinnorna 
befinner sig i en situation där inga andra alternativ har funnits vad gäller ekonomin, däremot 
har arbetet möjliggjort en helt annan levnadsstandard än vad som normalt sett är fallet i 
samband med utövande av mer ”fria yrken” eller i samband med studier. 
 

Prostitution som ett uttryck för motstånd 
På den här nivån diskuterar jag kvinnornas relation till samhällets generellt och jämför deras 
syn med den yttre synen på prostitution vilken jag menar bottnar i en essensialistisk syn på 
kön.      
       Som jag beskrivit i teoridelen så menar jag att vi lever i ett symboliskt universa vilket 
inkluderar utsagor om verkligheten och hur den är beskaffad. Jag har med hjälp av olika 
teoretiker visat att vår verklighet i hög utsträckning kretsar kring heterosexualiteten och 
mannen som övergripande norm. Dessa normer bidrar till att kategorisera våra handlingar, 
våra liv eftersom de delar in oss i mer eller mindre normala, dvs. mer eller mindre anpassade. 
Jag menar alltså att kvinnornas egna beskrivningar av sig själva och sin verksamhet går att 
tolka som ett motstånd mot dessa normer. 
      När jag talar om motstånd så bottnar min tolkning av vad detta är i Foucaults 
motståndsbegrepp. Foucault menar att synen på människan och vad hon är, vad hon bör vara 
och vem hon kan vara, är en historisk konstruktion. (Sawicki 1991) Jag tolkar Foucault som 
om han menar att vilka vi är och blir är helt beroende av vilken diskurs vi befinner oss inom, 
diskursen formas av, bland annat, de olika vetenskaperna. Foucault visar hur vår sexualitet 
och våra begär är formade av diskursen, av vårt utforskande av dem (Foucault 2002). Det 
pågår en disciplinering av våra kroppar, vi anpassar oss till diskursen. Trots detta finns det 
alltså ett visst utrymme för motstånd, vi kan trots allt ifrågasätta oss själva och strukturen. Jag 
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menar att kvinnorna ständigt sysslar med just detta, och att detta ifrågasättande är den 
övergripande orsaken till att de sökt sig till prostitutionen.  Jag menar att det intressanta med 
Foucaults motståndsbegrepp är att han inte tycks mena att motstånd går att dela in i 
fruktbart/ickefruktbart. När vi tänker på motstånd så menar vi ofta att motstånd är det som 
verkligen utmanar och förändrar något men jag tolkar det som om Foucault menar att vi 
egentligen aldrig kan göra den typen av uppdelning, vi kan inte på förhand avgöra vad 
motståndet kommer att resultera i, motstånd kan tyckas felriktat men det kan likväl vara ett 
motstånd.    
      Alla de kvinnor jag har talat med ger på olika sätt uttryck för en kritik av delar av det de 
uppfattar vara samhällets övergripande syn på sexualitet och relationer, en kritik som jag 
alltså valt att tolka som ett motstånd mot den heterosexuella normen. Ett motstånd som också 
det kan delas in i olika teman. Det första rör synen på kvinnors och mäns sexualitet.   
      Alla kvinnorna tar i intervjuerna upp de föreställningar och normer som de upplever finns 
kring kvinnlig respektive manlig sexualitet. Föreställningar som de menar är delvis felaktiga 
och tvingande då de pekar ut dem som inte vill leva i ett heterosexuellt förhållande 
innefattande barn, äktenskap och trohet.  

 
”Sex med en partner hela livet, man tror man måste ha det – att man måste ha villa, volvo, vovve, 
annars så är man inte en riktig människa. ” (Anna 2003)       
 

     Flera av dem säger sig vara tveksamma till om de ens vill skaffa barn och en utav dem har 
steriliserat sig. Alla utom en menar att trohet och föreställningen om att man skall leva 
tillsammans med en människa livet ut, en ide som ju trots allt det traditionella äktenskapet är 
baserat på, är förlegat. Endast två av kvinnorna lever i fasta relationer och den av dessa som är 
gift lever trots detta i ett så kallat ”öppet förhållande” eftersom hon menar att det är absurt att 
tro att en människa skall kunna tillfredställa alla ens behov, dessutom håller hennes man just 
på att genomgå ett könsbyte. Han skall bli kvinna istället. 
     Jag menar att det utifrånperspektiv som finns vad gäller prostitution bygger på en syn på 
kvinnlig respektive manlig sexualitet som essens, min tolkning av den forskning jag har tagit 
del av överensstämmer här med den bild som kvinnorna har av de yttre normer som kommer 
till uttryck i diskussionen kring prostitution.  

 
”Den heterosexuella prostitutionen med män som köpare och kvinnor som säljare kan ses som ett 
yttersta uttryck för de traditionella könsrollernas sexuella innebörd. Prostitutionens grundläggande 
idé har genom tiderna varit att en grupp kvinnor skall vara tillgängliga för mäns sexuella syften. 
Hon finns till för mannens lust. Kännetecknande för prostitutionen är bl.a. att det är kvinnan som 
moraliskt bestraffas för en sexualitet som inte är hennes egen. I prostitutionen är kvinnan i själva 
verket den icke-sexuella parten. Men hon får symbolisera sexualiteten, vilken är en del av 
prostitutionens myter, och blir därför ofta den som föraktas i ett mansdominerat samhälle. ”Horan” 
som ett uttryck för den mörka sidan av männens kvinnobild är förknippad med lockelse, förakt och 
avsky. Kring mannen som köpare finns inte motsvarande känsloladdade bilder. Han är anonym 
eller helt ”osynlig”. Men för män i ett patriarkaliskt samhälle görs sexualiteten till något mycket 
viktigt; den har en stor betydelse för mannens identitet. Samlaget utgör en slags bekräftelse på 
manlighet. Kvinnan blir kvinnokönet som kan köpas för pengar.” (Prostitution:578) 

 
     Citatet ovan behandlar prostitution som ett universellt fenomen. Man menar att det ser lika 
ut oberoende av tid och rum. Även om man skriver att mäns sexualitet görs till något mycket 
viktigt så tycks det som om det alltid har sett ut så och frågan blir om det alls går att ändra 
eller om det kan se annorlunda ut så länge vi lever i ett patriarkalt samhälle.  
      Man konstaterar också att prostitution är ett uttryck för manlig sexualitet och inte för 
kvinnlig, hur kvinnlig sexualitet ser ut tas inte upp men den har tydligen inte någon stor 
betydelse för kvinnans identitet. Jag menar att citatet reducerar kvinnans roll, eftersom man 
konstaterar att prostitution är ett yttersta uttryck för de traditionella könsrollernas sexuella 
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innebörd, jag tolkar det som om man menar att kvinnan i alla ”traditionella” sexuella 
sammanhang påtvingas mannens sexualitet. Jag menar därför att citatet uttrycker en 
radikalfeministisk syn på sexualitet, där kvinnan alltid är ett offer i relation till mannen. Det är 
en syn på sexualitet som överensstämmer med McKinnons syn som jag beskrivit ovan. Det är 
också en teori som aspirerar på att kunna förklara allt, en ”grand theory”, vilken därmed blir 
reduktionistisk. Jag menar alltså, som nämnts, att majoriteten av den forskning kring 
prostitution som jag tagit del av uttrycker en essensialistisk syn på kön. Även om man inte 
diskuterar detta i termer av konkret biologi blir resultatet till stora delar deterministiskt. Det 
här är en syn på manlig respektive kvinnlig sexualitet som inte överensstämmer med det som 
kvinnorna uttrycker, vilket jag kommer att fördjupa nedan i analysen av kroppslig praktik.     
      Utifrånperspektivet diskuterar prostitution som en del av, som ett uttryck för den 
heterosexuella normen dragen till sin spets, medan kvinnorna tolkar sin praktik som ett 
uttryck för motstånd mot densamma eftersom den inkluderar så mycket mer än den ovan 
beskrivna reduktionistiska synen på prostitution. Flera av kvinnorna är bisexuella och en av 
dem, Magdalena, säljer även sexuella tjänster till kvinnor, samt par. Enligt henne så är det inte 
ovanligt att de bisexuella tjejerna även har kvinnliga kunder. Kliniken som jag har besökt 
innefattar inte endast prostitution som vänder sig till män. Det är alltså inte så att de homo 
eller bisexuella tjänsterna är förlagda till en annan arena än den heterosexuella, dock utgör 
den senare helt klart en övervägande del av den totala prostitutionen som sker på kliniken. Det 
tycks som om gränserna mellan olika typer av prostitution är betydligt mer flytande än vad 
som ofta görs gällande, när det gäller sexuell orientering.   
     Tre av kvinnorna experimenterar med olika sexuella uttryck utanför kliniken på andra 
arenor genom att de deltar i olika sexuella ”happenings” såsom sexuella mässor eller 
klubbverksamhet. Exempelvis fetischklubbar där deltagarna klär upp sig på olika sätt som 
uppfattas som gränsöverskridande. Flera av kvinnorna på kliniken tycks ingå i ett slags löst 
sammansatt nätverk av människor vilka alla sysslar med olika former av sexuella uttryck och 
där också gränserna mellan arbete och privatliv ibland är flytande.   
      Det andra temat som jag menar kan ses som ett uttryck för motstånd är ett slags allmänt 
uppror mot samhällets etablerade normer. Flera av dem ger uttryck för att prostitution ger en 
kick just därför att man gör något förbjudet något hemligt, man kan sitta på bussen eller 
tunnelbanan på väg till kliniken och se ut som vilken vanlig ung tjej som helst och samtidigt 
är man i själva verket en människa som sysslar med något ”förbjudet”, något 
normöverskridande.  

”Det är ju ganska eggande när man åker dit, att sitta på bussen tillsammans med en massa andra 
människor, så sitter man där och tänker – Ha, ha ni vet inte vad jag gör för någonting.”(Anna 
2002) 

 
Alla tycks söka en form av spänning i tillvaron som en motvikt till ”Svensson livet”. När jag 
frågar Kristin om hon skulle önska att prostitution var accepterat, svarar hon: 

 
 ”I think again a lot of girls they seek this job because they are looking for adventure and the 
adventure is not there anymore if it is just like a public thing so I don’t really know, I would like of 
course people to accept it but I don’t know if I would like it to be a thing comparable to just order 
a massage or something, I like the discretion about it.”( Kristin 2004:32) 

   
     Kvinnornas förhållningssätt till verksamheten, samt mina besök där leder tankarna till alla 
de manliga subkulturer som finns, vilka kännetecknas av uppror mot etablerade normer, 
sökandet efter äventyr, kickar, något annat, av sökandet efter frihet att tänka själv, att hitta nya 
uttrycksformer, att inte fastna i ekorrhjulet.  (Johansson, Lalander2002) Jag uppfattar det som 
om de tycker sig ha hittat allt detta i just den här specifika miljön, jag menar att man kan 
betrakta kliniken som en specifikt kvinnlig subkultur, där kvinnorna bestämmer dagordningen, 



 33 

en miljö vilken dock förutsätter män på samma sätt som den motorcykelkultur Connell 
diskuterar är specifikt manlig men trots detta förutsätter kvinnor.(Connell 1999)  
      Prostitution är en företeelse vilken generellt sett inte är accepterad, bl.a. därför att den 
bryter med normer för hur sexualitet skall uttryckas, utifrån det synsättet är det inte orimligt 
att anta att prostitution också kan attrahera de vilka söker efter ”äventyr” i bemärkelsen 
normöverträdelse, miljön tycks alltså till stor del bestå av kvinnor vilka redan från början 
ifrågasätter det etablerade samhällets normer, vilket också, enligt kvinnorna, leder till en mer 
öppen och fördomsfri miljö generellt sett. Ibland leder kvinnornas berättelser tankarna till en 
slags ”tankesmedja”. 
   

”  Majoriteten är mellan 21-30, många är studerande. De som stannar i branschen en tid är i de 
flesta fall mycket begåvade tjejer med förmåga att tänka självständigt och utöver de annars givna 
normerna. Det gör klinikens sociala miljö mycket stimulerande och trivsam att verka i, speciellt 
för en grubblande outsider som mig.” (Magdalena 2004:21) 

 
      Det finns inte särskilt många specifikt kvinnliga normöverskridande subkulturer i den 
bemärkelse att det är kvinnor som har makten över dagordningen, förutom vissa feministiska 
sådana. Här finns beröringspunkter, men det jag tycker mig se här är ett uttryck för en 
subkultur vilken bryter med etablerade normer generellt, inte bara när det gäller kön, det gör 
förvisso många feministiska sådana också men idag har det till viss del blivit politiskt korrekt 
att kalla sig för feminist och man kan fråga sig hur mycket uppror och äventyr det lämnar 
utrymme för, hur attraktiv miljön blir om det är ”äventyr” man söker. Kvinnorna upplever att 
de bryter mot etablerade normer eftersom de upplever att prostitution, i den allmänna 
debatten, inte ses som politiskt korrekt, det utgör alltså en del av spänningen, horan både 
lockar och hotar. Det är en miljö som inte är helt riskfri på flera olika sätt.  
      Det handlar alltså dels om att kvinnorna ger uttryck för andra preferenser än de som 
överensstämmer med den heterosexuella normen vad gäller sexuell praktik och dels att det är 
spännande att bryta med dessa normer, att göra något förbjudet.  
      Men det är också att motstånd som jag ser det i relation till de möjligheter ett samhälle vid 
en viss tidpunkt kan erbjuda sina medborgare. Alla kvinnorna har en annan verksamhet vid 
sidan av den på kliniken, alla lever dubbelliv och det tycks som om de allra flesta av de som 
arbetar på kliniken har en sådan verksamhet som inte överensstämmer med marknadens 
lönsamhetskrav. Många studerar men vill studera dels i sin egen takt och dels de ämnen som 
verkligen intresserar dem inte de som i högst utsträckning kan tänkas generera pengar. Genom 
att arbeta med prostitution kan de läsa i sin egen takt eftersom de inte behöver ta studielån, 
prostitution genererar mycket pengar i relation till arbetsinsats räknad i tid. Ett pass i veckan 
vilket är det samma som sex timmars arbete ger tillräckligt för att täcka alla materiella 
basbehov och mer därtill. Ingen av de jag talat med arbetar mer än två pass i veckan vilket 
alltså är tolv timmar per vecka och flera av dem har också investerar stora summor bland 
annat i lägenhetsköp. Andra sysslar med konst, med musik, eller med design, sådant som det 
av marknadsmässiga skäl är mycket svårt att överleva på om man inte lyckas skapa sig ett 
namn och etablera sig. Här menar de sig ha funnit en möjlighet att kunna ignorera 
marknadskrafterna och de krav som dessa för med sig. De menar att istället för att anpassa sig 
till en kvinnoroll som ofta innebär dåligt betalt och där de riskerar att hamna i en underordnad 
position till en man, via äktenskap och barnalstrande, så profiterar de istället på 
sexualiseringen med följd att de står friare än vad de annars skulle ha gjort. Genom att arbeta 
på kliniken kan de investera pengar och energi i just det som de själva helst av allt vill göra 
vare sig det handlar om att måla tavlor, läsa filosofi eller åka på kurser i tantrasex utomlands. 
     Det ovanstående kan alltså ställas i relation till utifrånperspektivet där man ofta talar om 
den intima kärleken mellan man och kvinna som det eftersträvansvärda och det normala, 
samtidigt som man menar att det även i den normativa sexualiteten finns dominansinslag.  
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    Prostitution särskiljs från den normala sexualiteten och ses endast som destruktiv och sjuk. 
Kvinnorna jag har talat med tycks alltså inte eftersträva det ”normala” vilket är en mycket 
viktig del i förståelsen av prostitution. Om vi förutsätter att alla människor eftersträvar samma 
sak vad gäller sexualitet och relationer riskerar vi, menar jag, att missa viktiga motiv till 
varför vissa kvinnor söker sig till prostitution.  
Frågan blir nu hur är det möjligt att frångå de gängse tolkningsramarna kring kön och 
sexualitet utan att samtidigt anamma det symboliska universats definition av den som går 
utanför. Hur är det möjligt att inte anamma eller internalisera bilden av horan? Detta kan 
förstås med hjälp av teori kring hur verkligheten upprätthålls samt med hjälp av teorier som 
ser identitet som i huvudsak relationella fenomen.  Att kvinnorna i prostitutionen har funnit 
något som de menar ger dem många fördelar kan alltså inte enbart förstås utifrån det 
ovanstående utan måste också sättas in i sitt sammanhang, vilket jag kommer att göra nedan.    
             
 
Kvinnorummet – subuniversat 
På den här nivån kommer jag att beskriva kvinnornas relation till varandra, till gruppen och 
sammanhanget, relationen till det jag vill kalla för subuniversat. Jag jämför detta med 
utifrånperspektivets syn på prostitution vilket, menar jag, inte tar hänsyn till kontext.  
      Jag tolkar som sagt kvinnornas berättelser med hjälp av den teori jag har till mitt 
förfogande och som jag beskrivit menar jag att våra upplevelser till stor del är styrda av de 
befintliga tolkningsramarna som finns inom vårt symboliska universa. Vi skapar mening och 
sammanhang i våra liv med hjälp av de ontologiska ramar som sätts av symbolsystemet. Inom 
ett övergripande system finns så kallade subuniversas vilka kan ses som relativt slutna system 
där delvis andra normer råder. De innefattar andra symboler och tolkningar av verkligheten, 
det kan handla om religiösa subuniversas, exempelvis olika sekter. Sådana sammanhang är 
oftast inte öppna för vem som helst och när man talar med människor som ingår i gruppen är 
det kanske en delvis modifierad berättelse som kommer fram, en som beskriver verksamheten 
på ett sätt som inte avviker alltför starkt ifrån det omgivande samhällets normer. Inom 
subuniversat finns gemensamma meningsskapande berättelser, jag menar att kliniken kan 
betraktas som ett sådant subuniversa, vilket också betyder att kvinnornas beskrivningar av sin 
situation förmodligen kommer att se delvis annorlunda ut den dagen de inte längre befinner 
sig inom klinikens väggar. Det betyder också att deras upplevelser är helt beroende av den 
specifika kontexten, de behöver sammanhanget för att upprätthålla sin verklighetsuppfattning 
och den identitet som de har inom subuniversat, något som även överensstämmer med en 
relationell syn på identitet.         
     Hur prostitution upplevs och ser ut, påpekar alla kvinnorna, är kontextberoende, det går 
inte att säga något generellt om kvinnors upplevelse i prostitution utifrån endast en specifik 
kontext. Magdalena beskriver skillnaderna mellan olika prostitutionsmiljöer på följande sätt, 
 

”Jag ber er dock betänka hur en obducent arbetar. Normalt tycker vi att det är jätteäckligt med lik 
och att dissekera dem måste vara något ohyggligt. För att en obducent ska kunna överkomma den 
här präglingen gäller att han har en bra arbetsmiljö och bra arbetsrutiner. Han arbetar i laboratorier 
och definierar inte kropparna han arbetar med som personer utan som studieobjekt. Jag skulle inte 
vilja påstå att den senare definitionen är osann och att obducenten lever i en livslögn rörande vad 
han gör. Även om säkert vissa kristna fanatiker som tror på kroppens återuppståndelse skulle påstå 
det, precis som vissa feministiska sexualmoralfanatiker skulle påstå motsvarande om 
prostituerades sätt att relatera till en sexualakt. 

Men det finns överhuvudtaget ingen objektiv och yttre sanning om att det i sig måste vara 
otäckt att dissekera ett lik. Obducenten använder en mental teknik för att lura och kringgå sina 
inpräglade känslor av obehag inför döda kroppar tills han blivit så bekväm med situationen att han 
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kan överkomma dessa känslor helt. Arbetsmiljön och rutinerna obducenten arbetar med är 
jätteviktiga, precis som för den prostituerade. 

Skulle obducenten arbeta i en slemmig skräckkammare a lá Frankensteinfilm med rökdimmor, 
blixtar och vargyl som bakgrundseffekter skulle han säkert bli skakig och illamående inför tanken 
på att skära upp en människokropp. Samma gäller för tjejer som jobbar i äckliga porrklubbar, typ 
som Eek gjorde. Och skulle obducenten arbeta så att han for hem till gamlingar på dödsbädden, 
satt och snackade med dem en stund och sedan direkt efter dödsögonblicket tog och slängde upp 
dem på deras köksbord och satte igång att såga, så skulle han förmodligen bli rejält omskakad, i 
synnerhet om han var oerfaren. Samma gäller för många escorter.(Magdalena 2004:9)” 

 
    Att Magdalena här använder sig av en så pass extrem liknelse beror av att hon uppfattar den 
yttre föreställningen av det som sker på prostitutionsarenan som en föreställning om något 
mycket extremt och skrämmande, här vill hon visa att inte ens en av de mest extrema, enligt 
henne, situationer behöver upplevas som obehaglig, beroende av vilken betydelse vi tillskriver 
den.  
     Här blir det också tydligt hur relativa våra sanningar om verkligheten är, det är i hög 
utsträckning våra tolkningsramar som tillskriver situationen en viss betydelse vilken blir 
avgörande för vår upplevelse av den. Magdalena menar att vår syn på normativ sexualitet och 
intimitet vilken vi fått inpräntad i oss gör att det till en normal reaktion att tycka att sex med 
främmande människor under opersonliga premisser är motbjudande, upplevelsen beror dock i 
hög utsträckning på miljön, vilken måste vara utformad på ett särskilt sätt för att det skall bli 
möjligt att frångå våra internaliserade föreställningar kring sexualitet. 
    Jag upplever som jag nämnt, vad gäller den forskning jag tagit del av, att prostitution 
behandlas som ett universellt fenomen, kontextens betydelse betonas aldrig. En bild som, trots 
att man i socialstyrelsens senaste utredning gjort vissa ändringar, lever kvar. Ändringarna 
består i att man talar om prostitution som heterogent fenomen men man tycks ändå mena att 
trots att de prostituerade kan ha varierande bakgrund och befinna sig på olika arenor, så är det 
samma typ av sexualitet eller dominansförhållande som uttrycks och därmed kan 
upplevelserna förväntas se likadana ut oavsett arena.  
 

”De olika bilderna visar att det rör sig om ett sammansatt och mångfacetterat problem, med en stor 
heterogenitet. Gemensamt för flera av de bilder som tecknas är dock ett stort mått av utsatthet och 
känslomässig ensamhet.” (Socialstyrelsen 2003:36) 
”De kvinnor och män som behandlarna möter kan ha deltagit i olika typer av prostitution som 
köpare och säljare-allt från gatuprostitution till de former av prostitution som kan sägas ha en mer 
sofistikerad inramning när det gäller miljöer och kontaktformer. Internet uppges vara en vanlig 
kontaktarena. Det finns dock betydligt fler likheter än skillnader mellan de olika 
prostitutionsarenorna. De som behandlarna har mött har alla beskrivit utsatthet för våld och 
kränkningar, självförakt, överkonsumtion och, som sagt, en illusionernas arena, som till en början 
kan vara lockande. (socialstyrelsen 2003:40)    

 
    Jag menar i linje med tanken kring könsbaserad subjektivitet att så nog ofta är fallet. Detta 
bekräftas också av kvinnorna själva vilka talar om den yttre bilden av horan som svår att stå 
emot. Jag menar alltså att det är rimligt att anta att de flesta kvinnor som befinner sig inom ett 
och samma symboliska universa, inom ett symbolsystem där prostitution beskrivs som 
förnedrande också upplever den som förnedrande. I en kontext som hyllar trohet och 
tvåsamhet är det rimligt att anta att det för kvinnor generellt sett känns som något onaturligt 
att ha sex med främmande män på löpande band under en viss tid.  Men utifrån detta kan vi 
inte automatiskt dra slutsatsen att detta gäller alla kvinnor. De kvinnor jag talat med menar att 
det är just den specifika kontexten – kvinnorummet - som är anledningen till varför de trivs 
med sin situation, anledningen till att de väljer att vara kvar. Att de sökte sig hit till en början 
tycks bottna i det ovan nämnda, det bottnar i deras syn på sig själva i relation till det 
omgivande samhället men att de blivit kvar menar de är helt beroende av kontexten. Hade 
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deras första kontakter med prostitution skett på en annan arena, en som inte motsvarade deras 
förväntningar eller fyllde deras behov, så hade de inte stannat kvar.   
      Vid båda de tillfällen som jag besökt kliniken har jag slagits av den speciella atmosfär 
som omgärdar mig så fort man kliver innanför dörren till detta subuniversa fyllt av paradoxer, 
där den yttre bilden av prostitution som en miljö på mäns villkor, baserad på mäns önskemål, 
krossas av denna inre atmosfär, skapad av kvinnor.  
      Som jag beskrivit är det inga män involverade i utformningen av miljön, det är kvinnor på 
alla poster och jag betraktar alltså miljön som, ett eget subuniversa i det övergripande 
symboliska universa vi befinner oss i eftersom det är en på många sätt hemlig miljö med sin 
egen verklighet och sin egen förståelse av kön och sexualitet. En verklighet skapad i 
relationerna mellan de arbetande kvinnorna, och deras gemensamma förståelse av mötet med 
klienterna, en miljö vilken kvinnorna värnar och en central del i beskrivningarna till varför 
man  börjar och varför man stannar, när jag frågar om den speciella miljön och den vänskap 
mellan kvinnorna vilken tycks känneteckna den, är en anledning till att man stannar, svarar 
Kristin: 
 

”Definitely, definitely, I would also say that most of the girls that stops, maybe because they get a 
boyfriend ore, they started to take, maybe some telephone shifts, because they likes the 
environment, its because you feel, well how do you say, safe and secure and you feel you can be 
open and its very nice with the friendship and the environment.(Kristin 2004:29) 

 
Miljön skapar en känsla av trygghet, säger Kristin, och trots att jag endast gjort två korta 
besök på kliniken instämmer jag, när jag kliver in känner jag mig omsluten och trygg. 
      Att kliniken utgör ett subuniversa, i bemärkelsen att det är en sluten miljö, vars 
verklighetsuppfattning alltså inkluderar en förståelse av kön och sexualitet, vilken inte alltid 
överensstämmer med den yttre visar sig alltså i kvinnornas beskrivning av sin praktik . Att 
kliniken utgör ett slags subuniversa blir dock särskilt tydligt då vi diskuterar samhällets 
stigmatisering av prostituerade och det utanförskap som är förknippat med detta. Kvinnorna 
menar att det delvis är stigmatiseringen i sig som utgör förutsättningen för den unika miljön. 
Sanna menar att det inte skulle vara det samma om det blev accepterat och på frågan, ”in what 
way ” svarar hon: 

 
“In the way that you feel that you have your own private world, you have a little society, different 
from the other society, and its great to have this intimacy with another girl, I cant go out and talk 
to my other girlfriends about it because they haven’t tried it, here we can laugh at stuff that we do 
and its great and I just don’t think that the job would be the same if you didn’t have this little 
secret. And if it was so open then you wouldn’t earn as much money as you do. Its great, I think its 
great to have it like this, secret…”( Sanna 2004:13) 
 

  Det finns som jag redan nämnt, en viss ambivalens vad gäller detta, huruvida prostitution 
skall vara mer accepterat eller inte. Alla kvinnor är överens om att det är stigmatiseringen av 
”horan” som i huvudsak orsakar de eventuella problem som kommer av yrket, i form av stress 
över att leva ett dubbelliv, att inte kunna vara öppen, att tvingas ljuga, samtidigt är det alltså 
inte säkert att miljön skulle vara den samma om prostitution var allmänt accepterat. Alla 
kvinnor jag talat med upplever, som jag beskrivit, miljön som unik och speciell, som en plats 
där det finns tolerans och öppenhet och därmed möjlighet att bara kunna ”vara sig själv” utan 
att behöva hålla uppe någon fasad. 
      Kvinnornas beskrivning av prostitutionsmiljön stämmer alltså inte med den yttre 
beskrivningen av fenomenet, i stället för en destruktiv miljö, tycker de sig innanför klinikens 
väggar ha funnit en slags fristad i den bemärkelse att de här kan ”vara sig själva”, de yttre 
normerna kring sexualitet och vad man kan prata om samt på vilket sätt man kan prata om det 
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existerar inte, de har en intimitet som inte finns utanför, de tar hand om varandra och de kan 
visa sina känslor, skratta och gråta.   

 
”I think that we are very different, but still, we are sensitive and we can have a good talk and 
maybe its because of the job. We are here and its natural, and that’s why I like this job I can be 
myself, I can say something naughty, I can laugh and I can cry, in a normal job, like in a office 
ore, you have to pretend and that’s even worse, than you force yourself in another role.”(Lena 
2004:22) 

 
Jag menar att kvinnornas egen förståelse av kliniken som en slags ”fristad” och vad den 
innebär också synliggör de, av kvinnorna upplevda, yttre normer som finns kring vad kvinnor 
kan och inte kan göra rent generellt, de menar att arbetet har gett dem bättre självförtroende 
och de talar om varandra och om sig själva som starka, modiga och medvetna kvinnor, vilket 
de menar att det finns för få av i samhället generellt.      
     Kvinnorna jag har intervjuat har dels ett odramatiskt förhållningssätt till sexualitet men 
innanför klinikens väggar odlas också en syn på verksamheten vilken har beröringspunkter 
med det som brukar benämnas som arts erotica,10 En praktik, vilken då den förekommit ofta 
varit en kvinnlig specialitet, vilken nästan uteslutande har varit begränsad till vissa grupper, 
såsom prostituerade, konkubiner och medlemmar av små religiösa sekter. (Giddens 1995:61) 
Flera av kvinnorna beskriver sexualitet som en frigörande energi, de talar också om sig själva 
som, härskarinna, terapeut och till och med prästinna. 

 
”Precis som kvinnor har män ett behov av yttre bekräftelse på sig själva som sexuella varelser. 

Orsaken till att främst män köper sex är för att de till skillnad från kvinnor har så få andra 
möjligheter att kommunicera med och leva ut sin sexualitet. Mäns sexualitet formas och begränsas 
till att kläcka ur sig en fysisk ejakulation istället för att som kvinnors sexualitet delvis sublimeras 
till känslor av förälskelse eller att sexualisera den egna kroppen via skönhetsvård och klädsel. 

En kvinna kan klä upp sig och flirta, varigenom hon får omgivningens bekräftelse på att hennes 
sexualitet ”duger”, att hon har lyckats uppfylla samhällets krav på rätt sorts sexualitet. Män har 
inte den möjligheten. De kan onanera i ensamhet, men inte visa upp sin sexualitet. Det är väldigt 
svårt för en man att från omgivningen få bekräftat att han är ”manlig” i just ett sexuellt hänseende.  

Det är där jag behövs. Jag bekräftar deras sexualitet, jag har nästan samma roll som en 
biktfader. Det är också en orsak till att jag ofta känner mig just som ett medium, en förmedlare, en 
prästinna eller kort och gott som en ämbetsperson av något slag. Jag representerar för mina kunder 
Den Sexuella Kvinnan. En objektiv och anonym representant av mitt släktes sexuella aspekt. De 
kommer till mig och betalar 1-2 dagslöner för en kvarts eller en halvtimmes seance där jag 
bekräftar för dem att de duger, att de fungerar som de ska. Då de lämnar mig är de lika lättade och 
tacksamma som om de skulle ha lämnat bikt hos en präst.” (Magdalena 2004:19) 

 
Här blir det även tydligt att en stor del av kunderna kommer för att få bekräftelse på att de 
duger, han får sin manlighet bekräftad av ”prästinnan”. Alla kvinnor ger uttryck för att en stor 
del av de män som kommer ofta har problem med sin manlighet.  De är oroliga för att de inte 
duger, oroliga att det kanske är något fel på deras sexuella förmåga, ofta är det ensamma män, 
vilka inte bara söker bekräftelse utan också närhet. Jag tolkar det alltså som om männen till 
stor del kommer för att få bekräftelse på sin manlighet, men inte utifrån stereotypbilden av 
manlighet så som den kommer till uttryck bl.a. i pornografin, här är det inte mannen som 
orkestrerar, utan prästinnan, vilket jag återkommer till. Jag menar dock att det är rimligt att 
anta att den ”lättnad” han ger uttryck för efter mötet, en lättnad över att han duger som man, 
ger honom nya förutsättningar att leva upp till rollen som man utanför kliniken.  

                                                
10 Odlandet av sexuell skicklighet, njutningarnas bruk vilken baseras på erfarenhet och därmed skicklighet i 
njutningens konst, sanningen om könet extraheras här ur själva njutningen, ur konkret praktik, vilken syftar till 
att uppnå ett ”fullständigt herravälde över kroppen, unik njutning, glömska av tiden och dess gränser, livselexir, 
förjagande av döden och dess hot”(Foucault 2001:75)  
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      Jag tolkar vidare citatet ovan som att det är så att kvinnor genom att ”pyssla” med sig 
själva, och den bekräftelse de därmed kan få av omgivningen på sin ”sexuella duglighet” inte 
har någon yttre motsvarighet för mannen. Om sexualitet är den primära identifikationsfaktorn, 
den vilken i hög utsträckning bekräftar oss som män eller kvinnor och om bekräftelse på 
kvinnlighet blir det samma som att iscensätta sig som kvinna och få omgivningens 
uppskattning så ger dessa kvinnor uttryck för att manlighet i hög utsträckning är något som 
bekräftas i konkret sexuell praktik. Kvinnor behöver nödvändigtvis inte vara sexuellt aktiva, 
det räcker, vilket är ett enormt projekt i sig, med att utgöra ett potentiellt sexuellt objekt för att 
bekräfta sin kvinnlighet och sin sexualitet. Män bekräftar sin manlighet och sin sexualitet 
genom att vara sexuell aktiva, vilket utifrån kvinnorna på klinikens förståelse alltså också är 
en  primär orsak till varför de kommer till kliniken, vilket också överensstämmer med 
utifrånperspektivets syn på prostitution. Men genom att skildra prostitution på ett statiskt sätt 
missar man kanske viktiga aspekter, inte bara när det gäller säljaren utan också när det gäller 
köparen.  
      Man talar ofta om att man skall komma åt könsköparen med hjälp av den nya lagen, fokus 
skall ligga på honom, det verkar dock som om den bild vi får av prostitution genom att 
generalisera utifrån den arena vilken gatan utgör, ger en delvis sned bild inte bara av 
kvinnorna i prostitutionen utan även av männen.  
 

  
”Ingen normalt funtad man har mage att ha sex med en tjej som är en exploaterad fånge, mår dåligt 
och av beroende eller yttersta nöd tvingas till att göra det hon gör. Han har henne ju alldeles inpå 
sig under hela akten, hur den prostituerade mår är inget han kan förtränga eftersom hon är i hans 
omedelbara närhet och till råga på allt har både kroppskontakt och ögonkontakt med honom! Och 
vilken normal man vill köpa sex av en narkoman som stryker omkring på gatan? Hur fräscht och 
sexigt är det på en skala? Jag kan inte tänka mig att någon av mina prydliga kunder ur den danska 
medelklassen, ofta med fru och barn, skulle vilja utsätta sig för närkontakt med en narkoman! 

Jag är övertygad om att gatuprostituerade plus resten av de prostituerade som inte förmår att 
skapa positiva relationer till sina kunder drar till sig kunder som har psykiska problem. Kunder 
som har en dålig inställning till kvinnor och är rädda för sin egen sexualitet. Sådana kunder går 
inte till de professionella prostituerade eftersom de är rädda för att lämna ut sig samt önskar sig ha 
kontroll över den sexuella situationen. En professionell prostituerad ser ju alltid till att hon styr 
seancen. Alltså söker de män som vill kunna dominera och förnedra en kvinna istället upp de 
svaga och icke professionella prostituerade. Vilket gör att de kvinnor som redan har psykiska 
problem och inte kan relatera bra till sitt arbete dessutom får ett genomsnitt av de kunder som de 
professionella prostituerade ratar eller skulle rata. 

Inte undra på att de mår dåligt och inte undra på att de sociala myndigheter som arbetar med 
prostitution både tror att alla sexköpare är mentalt sjuka samt att köp av sexuella tjänster alltid 
handlar om kvinnoförnedring! Med tanke på det empiriska material de har tillgång till så är deras 
slutsatser ju till och med riktiga! Men det empiriska materialet – gatuprostituerade, ensamma 
incestoffer som på egen hand kör escort över Internet, utländska tvångsarbetande prostituerade – är 
ju inte representativt för alla prostituerade och absolut inte för den professionella 
skaran!”(Magdalena 2004:20) 
 
 

  Om Magdalenas förståelse av vilka männen är som kommer till kliniken är korrekt, en syn 
vilken även bekräftas av de andra kvinnorna, innebär det att en stor mängd sexköpare inte 
heller identifierar sig med bilden av prostitution så som den framställs, en hel del av de som 
faktiskt går till prostituerade kan därmed ta avstånd ifrån det som beskrivs. De kan känna 
sympati för den utsatta kvinnan på gatan och de kan fördöma männen som går till henne och 
till och med säga - det är sjukt, det måste vara sjuka män som köper dessa kvinnor, utan att 
egentligen behöva ifrågasätta sin egen medverkan, ty prostitution är det som visas på tv, punkt 
slut.  Även männens förståelse av miljön ligger i sådant fall långt bort ifrån den bild samhället 
målar upp. 
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      Kvinnorna odlar alltså en syn på sig själva som prästinnor, det finns flera saker i 
beskrivningarna som ger associationer till religion, kanske främst till nyandlighet, bl.a. har 
flera av den här typen av kliniker gudinnenamn och inne på kliniken finns gudinnestatyer där 
det brinner rökelse. Det finns även en myt om just dessa klinikers uppkomst, vilken går ut på 
att en grupp kvinnor befann sig i USA i slutet av 60-talet och där var de en del av 
hippierörelsen. Kvinnorna experimenterade sexuellt och när de kom tillbaka till Danmark 
startade de varsin klinik för att sprida vidare sina lärdomar. Jag skriver myt eftersom jag inte 
lyckats få detta bekräftat, dessutom har berättelsen funktionen av myt, eftersom den definierar 
vilken verklighet kvinnorna är del av.   
      Flera av kvinnorna är också intresserade av tantrasex och Kristin som äger kliniken säger, 
när jag frågar om hon betraktar sexualitet som en kraft eller energi, följande: 
 

 ”Yes exactly, it is energy and it´s a very positive energy.”(Kristin 2004:17) 
     
Tyvärr fördjupar jag aldrig eller följer upp den diskussionen ytterligare i samband med 
intervjuerna. 
      Att kontexten är central för upplevelsen stämmer väl överens med ett relationellt synsätt 
på kön, makt, sexualitet och identitet, kvinnorna skapar i sitt eget subuniversa, nya normer 
och därmed nya upplevelser. Om vår verklighetsuppfattning är beroende av vår existens inom 
ett visst symboliskt universa kan man, som jag nämnt, tänka sig att den förändras när man 
lämnar det, ett problem kvinnorna berör, när de talar om samhällets stigmatisering av 
prostituerade och hur den påverkar. Magdalena är dock den av kvinnorna som jag haft 
möjlighet att tala mest med om detta, alla är dock överens om att det är den yttre bilden av en 
prostituerad och den medföljande stigmatiseringen som utgör ett hot mot måendet. 

 
”De som klarar av det de gör och stannar i branschen är psykiskt starka, kan man inte tänka kritiskt 
och göra mentalt motstånd mot det allmänrådande föraktet, vidskepelsen och fördomarna mot 
”horor” så tar man åt sig av skammen och bryts ned psykiskt. Man måste vara något av en 
kulturrelativist så till vida att man inser att de normalt rådande uppfattningarna om kvinnlig 
sexualitet inte är objektivt existerande fakta utan något kulturellt skapat. 

Få håller psykiskt för jobbet om de inte har en normal identitet utanför prostitutionen. Jag har 
bara mött någon enstaka socialbidragstagare eller socialt isolerad som klarat sig en längre tid. Det 
är nästan omöjligt att kunna hantera identiteten som prostituerad om man inte har en annan 
identitet bredvid som man också kan identifiera sig med och som kan fungera som motvikt och 
väga upp mot den skam och det fördömande och utanförskap som följer begreppet prostituerad.  
Nya tjejer som inte klarar denna uppdelning tenderar att pendla mellan vitt till svart, än idealisera 
sig som avvikare, än bryta ihop av skam och äckel över sig själva. Det är oerhört svårt att komma 
över den starkt känslomässigt negativa laddningen i begreppet ”prostituerad” eller ”hora”. Det är 
ett så oerhört laddat begrepp, det fulaste en kvinna kan anklagas för, inte ens begreppet ”mördare” 
väcker lika starka känslor” (Magdalena 2004:23) 
  
”Gemenskapen till kollegerna är också extremt viktig. För en ensam tjej är det omöjligt att kunna 
åsidosätta den samhälleliga verklighetsbilden och dess krav på skam. När man är flera och har stöd 
av varandra så går det att skapa sig en annan verklighetsbild och faktiskt kunna tro på den istället 
för den gängse bilden. Sammanhållningen mellan de prostituerade på massageklinikerna är stark 
och alla accepteras och innesluts i gemenskapen. Man ska ha betett sig mycket illa för att bli 
utesluten.” (Magdalena 2004:23) 
 

 
Det är alltså mycket viktigt att upprätthålla gemenskapen, när man en gång lämnar riskerar 
man att få problem med den egna identiteten och exemplen är många på de kvinnor som trots 
att de inte längre arbetar som prostituerade ändå behåller kontakten med kliniken, det är inte 
ovanligt som nämnts, att man börjar som telefondam istället.  
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      Den yttre bilden av prostitution som i stort sett det samma oavsett kontext stämmer inte 
enligt kvinnorna och jag menar, utifrån mina teoretiska utgångspunkter att det är rimligt att 
anta att så är fallet men för att till fullo förstå kvinnornas syn på sin medverkan på arenan som 
positiv och ett uttryck för motstånd mot normer kring sexualitet och kön måste man gå in och 
titta på hur de förhåller sig till konkret kroppslig praktik. 

 

Kroppslig praktik 
På den här nivån redogör jag för kvinnornas relation och förhållningssätt till sina kroppar och 
sitt jag, vilket jag ställer mot utifrånperspektivets syn på kvinnan i prostitutionen som passiv, 
som ett offer, en syn som jag menar bottnar i en generell syn på kön och sexualitet där manligt 
är det samma som aktivt och kvinnligt det samma som passivt. 
      Jag menar, som jag beskrivit i teoridelen, att vårt symboliska universa inkluderar en syn 
på sexualitet vilken bottnar i det rådande dominansförhållandet mellan könen och det är den 
synen som ligger till grund för synen på det som sker i prostitutionen. Jag håller i hög 
utsträckning med om mycket av det som kommer till uttryck i utifrånperspektivets syn på hur 
maktförhållandena mellan könen generellt ser ut. Jag ifrågasätter dock att man gör 
dominansförhållandet till essens genom att aldrig egentligen problematisera hur kön och 
sexualitet konstrueras. Den syn på kön som jag redogjort för i teoridelen ser alltså dessa 
företeelser som relationella och konstruerade vilket gör det möjligt att förstå kvinnornas syn 
på sexuell praktik.  
        Ett genomgående tema vad gäller den forskning jag tagit del av är att det förutsätts att 
mannen är den aktive och kvinnan den passiva vilket också används för att legitimera 
förklaringsmodeller kring kvinnornas utsatthet och upplevelser. Detta tyder på menar jag att 
man bygger sin framställning på en oproblematiserad syn på vad sexualitet är och bör vara.  
När det gäller män som säljer sex till kvinnor sägs följande. 
 

”I förhållandet till köparen känner de ett visst övertag eftersom de står för den aktiva delen, 
samtidigt som de upplever sig själva som en ”måttbeställd vara vars attraktivitet till stor del vilar 
på hur välutrustade de är.” (Keeler och Jyrkinen 1999:70, Socialstyrelsen 2003:52) 
 

     Kvinnorna jag har talat med ger alla på olika sätt, uttryck för de yttre föreställningar och 
normer kring sexualitet som de upplever finns och de inre föreställningar vilka de förhåller sig 
till på kliniken.  
 

”Visst, vi har en stark sex- och romantikkult i samhället, men då jag har frågat några av mina 
väninnor som har barn om deras känslor inför sina ungar så påstår samtliga att de älskar sina barn 
högre än de någonsin älskat sin partner. Följaktligen behöver man inte bli mer känslomässigt 
berörd av att jobba med prostitution än av att jobba med barnavård. Det finns väl heller ingen som 
tror att en kvinnas modersinstinkter och förmåga att älska egna barn kommer att avtrubbas, 
exploateras eller förstöras av att hon arbetar med ”kommersiellt moderskap” till en mängd 
främmande ungar. Varför tror folk då att prostituerade förstör sin sexualitet i sitt 
arbete?”(Magdalena 2004)   

   
Magdalena menar att den yttre förståelsen av vad som sker i den sexuella praktiken på 
prostitutionsarenan, innebär att kvinnans sexualitet alltid tar skada och exploateras. Detta 
överensstämmer med min uppfattning av de föreställningar som finns kring mannens mer 
”primitiva” och kvinnans mer ”subtila” sexualitet, vilka bl.a. kommer till uttryck I forskning 
kring prostitution där prostituerade män inte antas ta samma skada som prostituerade kvinnor 
eftersom män förutsätts ha ett annat förhållningssätt till sin sexualitet. 
      I samband med internaliseringen av den objektiva verkligheten förhåller vi oss till de 
rådande tankestrukturerna, symbolerna och bilderna kring manligt och kvinnligt och utifrån 
min förståelse av processen blir det objektiva också till det subjektivt verkliga. Detta innebär 
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som jag beskrivit att det är möjligt att tala om kvinnors respektive mäns upplevelser utifrån 
det faktum att vi alla förhåller oss till samma tolkningsramar, det betyder däremot inte att det 
finns något universellt i bemärkelsen biologiskt determinerande som skulle göra att kroppsliga 
upplevelser alltid är de samma eller att de är statiska. Utifrån den förståelsen menar jag, som 
jag nämnt, att det är rimligt att anta att en majoritet av alla kvinnor inom vårt symboliska 
universa skulle uppleva prostitution på ett liknande sätt, att dessa kvinnor har ett helt annat 
förhållningssätt till sin sexualitet förklaras av att de tolkar sina upplevelser på ett sätt vilket 
inte överensstämmer med majoritetens tolkningsramar kring kvinnlig sexualitet. 
     Att kvinnor förväntas ta mer skada än män av prostitution kan alltså förstås utifrån vilka 
tolkningsramar vi har att tillgå i vårt gemensamma symboliska universa, och där finns bl.a. 
föreställningar kring kvinnans sexualitet som något som ”ges bort”, något som inte kan fås 
tillbaka och något som bör bevaras, en uppfattning som bl.a. blir tydlig i så kallade 
”hederskulturer”, en syn som bl.a. visar sig i uttrycket, ”att förlora oskulden”, något som 
kvinnor gör men inte män, män förlorar inte något i samband med det första samlaget, de 
vinner snarare något. (Giddens 1995) därav exploateringen. 
    Att män förutsätts kunna relatera till sexualitet på ett mer opersonligt sätt utan att ta skada 
av det, tycks alltså inte vara särskilt konstigt men att kvinnor kan det förutsätts vara omöjligt, 
ett synsätt som dessa kvinnor alltså bryter med, de menar att sexualitet kan ta sig olika uttryck 
och de upplever inte att de har problem med att skilja mellan uttrycken, sex upplevs olika i 
olika situationer. 
 

”Yes, its like to different things, its possible to get a orgasm with a client but its more like a 
muscle thing you know, and with your husband it's a deep love and lustenergi, it's a totally 
different thing, we enjoy sex with the clients, of course, not all clients are good lovers ore the 
connection is there but its possible to have a very nice session with a clients, but its not the same as 
with someone you love, no.”(Kristin 2004:27) 
 
“For me its more like, its my job, am here and its normal. There’s nothing big in it at all, its 
sexuality and you accept yourself, its like, I like to be nude and its normal to wake up whiteout 
clothes, its just normal and because it’s a big thing (on the outside) I sometimes like to 
provoke…”(Lena 2004:22) 
 

 
 

    Kvinnorna ger också uttryck för att de upplever sig definieras utifrån hora/madonna 
dikotomin, (Brantsaeter 1992:158) En dikotomi vilken utgör en av alla de tankefigurer kring 
vilken kvinnlig sexualitet formas och tolkas, på den ena sidan horan, den alltför sexuella, på 
andra sidan den icke-sexuella och det gäller att balansera däremellan.  
    Sharon upplever det som att hur man än gör, så blir det fel, antingen får man själv inte ut 
något av prostitutionen och då är man automatiskt ett offer eller så får man ut något av det 
även för sig egen del och då är man ”den kåta horan”. Kvinnorna upplever alltså sig vara 
tolkade utifrån dessa ytterligheter, schablonbilder vilka de upplever förs fram av olika grupper 
beroende av vilken linje de företräder i prostitutionsfrågan. Magdalena resonerar kring de 
yttre föreställningarna om den prostituerade kvinnan och menar att det handlar om  antingen 
”offer” eller ”nymfoman”. 
 

”Prostitutionsmotståndarna påstår att prostituerade nödvändigtvis måste ta sexuell skada och 
förespråkarna (åtminstone vissa) försöker påstå att prostitution handlar om gränsöverskridande 
kvinnlig sexualitet.” (Magdalena 2004:3) 

 
Oavsett vilken av kategorierna man placeras i har dessa dock det gemensamt att både kvinnan 
som offer och kvinnan som styrd av sin lust utesluter att kvinnan själv kan ha makt över 
situationen. Bilden av den kåta kvinnan/horan skildras ofta i ”mjukporren” (Giddens 
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1992:109) Skillnaden mellan mjuk och hårdporr är att i den förra legitimeras dominansen via 
kvinnans extatiska njutning, i den senare krävs ingen legitimering, det handlar om ”fallos 
makt” och möjlighet att dominera. (Giddens 1992:109)     

 
”Här handlar det om kvinnor som är sexuellt extatiska, men alltid under inflytande av fallos. 
Kvinnor kvider, flämtar och skälver, men männen är tysta. De orkestrerar vad som skall hända. 
Uttrycken för kvinnlig njutning ägnas långt mer detaljerad uppmärksamhet än den manliga 
upplevelsen själv. Kvinnornas hänryckning sätts aldrig i fråga. Men poängen med berättelserna är 
aldrig att förstå och förhålla sig empatisk till den kvinnliga sexuella njutningen eller dess natur: 
snarare handlar det om att tämja och isolera den. ” (Giddens 1992:109) 

   
      Att hänge sig totalt, att vara uppslukad av extasen kan alltså förstås som ett uttryck för 
underkastelse, att behålla kontrollen blir ett sätt att visa sin överlägsenhet.  
      Magdalena menar att en anledning till att man har en viss bild av prostitution är att man 
blandar samman eller likställer prostitution med pornografi, det som kommer till uttryck i 
pornografin förväntas därmed korrespondera med det som sker i prostitutionen, vilket inte är 
ett helt orimligt antagande med tanke på att prostitution och pornografi ofta nämns i samma 
andetag och betraktas som uttryck för samma sak inom viss feministisk teoribildning.(Se, bl.a. 
Gemzöe 2002) 

 
 ”Många tycks tro att sexet skulle vara likadant som det i porrfilm men det stämmer inte särskilt 
väl. Porrfilm är ingen upplärning i att köpa sex, i alla fall inte som akten föregår på en bättre 
massageklinik. Den prostituerade är inte ett stycke passivt kött som blir ”tagen”. Akten går inte ut 
på att stå och pumpa ut och in med stora rörelser till höga stön med fokusering på blott och bart 
könsorganen. Det handlar istället mycket mer om subtiliteter, kroppskontakt, lätt beröring på rätt 
ställen och små mjuka rörelser. I alla fall så som jag jobbar.” (Magdalena 2004:17)   

 
Även om prostitution och pornografi är uttryck för samma sak innebär det alltså inte 
nödvändigtvis att det är samma sak. Det tycks sällan vara en upplevelse som överensstämmer 
med det som kommer till uttryck pornografin som männen söker, enligt kvinnorna på 
kliniken, men de poängterar även att deras bild av kunderna också är kontextberoende. Det 
vill säga, de kan endast uttala sig om de män vilka besöker kliniken, vilken alltså kan antas 
locka en specifik grupp av män. 
Att horan bl.a. kan betraktas som en markör för passande kvinnligt beteende, tycks vara 
vedertaget (Lennartsson 2001, Brantsaeter 1992) men jag tolkar det som om kvinnorna på 
kliniken även upplever ”offret”  som en sådan markör. Dels fråntas den som betraktas som 
offer sin potentiella förmåga att utöva makt och dels säger offerbilden något om hur kvinnor 
förväntas reagera på och förhålla sig till det som sker på prostitutionsarenan, att inte passa in i 
beskrivningen blir därmed det samma som att inte vara normal och därmed kan även 
offerbeskrivningen ses som en markör för vad som anses vara normativ kvinnlig sexualitet. 
      Jag menar alltså att anledningarna till att vi utgår ifrån att prostitution alltid skadar 
kvinnornas sexualitet men inte männens säger något om vår förståelse av kön och sexualitet, 
det säger något om vilka möjliga tolkningsramar det finns för kvinnlig sexualitet.  Att 
prostitution ses som ett extremt uttryck för manlig dominans, menar jag, tydliggör också en 
förståelse av sexuell praktik där dominans och underkastelse är ”naturliga” inslag. Den bygger 
på en förståelse av mannen som den aktive och kvinnan den passiva, vilket jag kommer att gå 
in på närmare nedan. Men det handlar även om, som jag nämnt en förståelse av kvinnlig 
sexualitet som förbrukningsvara, hon ”ger bort en bit” av sig själv, en bit vilken hon aldrig 
kan få igen, vilket alltså inte mannen tycks göra. Kanske hänger allt samman, den som äger 
får något den som ägs ger bort något. Jag menar alltså att de befintliga tolkningsramarna, via 
internalisering av verkligheten även i hög utsträckning bestämmer våra upplevelser, att dessa 
kvinnor inte upplever det den yttre omgivningen förväntar sig tyder på andra tolkningsramar.  
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Hur uppfattar då dessa kvinnor sin sexuella praktik utifrån tanken om dominans och 
underkastelse? En tanke vilken jag menar i hör utsträckning styr det som sker på 
reproduktionsarenan. 
      Som jag beskrivit kan reproduktionsarenan betraktas som en arena på vilken den manliga 
dominansen kommer till uttryck, kvinnorna upplever inte att de tar skada av sin praktik och de 
upplever sig inte heller som dominerade, de upplever snarare att de dominerar.  

 
”Den prostituerades kön är inte en vara som hyrs, konsumeras, används eller förbrukas, den är 

en aktivt och av kvinnan styrt verktyg (analogt med arbetande händer) som i akten symboliserar 
kundens inre arketypiska föreställningar om den sexuella partnern, och likt en katalysator sätter 
kunden i förbindelse med hans sexualitet! 

Jag säljer inte sex från mig till män. Jag säljer en seance där jag agerar som ett medium för den 
arketypiska sexuella kvinnan i syfte att sätta mannen i förbindelse med hans egen sexualitet! 
Kunden köper inte sex från kvinnan, som han skulle köpa eller hyra ett organ, en känsla, eller en 
funktion som tillhör henne! 

Hur kan folk vara så dumma att de tror att prostitution handlar om att sälja eller hyra ut sitt 
könsorgan? Hur kan de tro att prostituerade agerar likt en slags zombieliknande köttdockor som 
hyr ut sig likt okänsliga föremål som lägenheter eller hyrbilar vilka slits ut och sjunker i värde för 
varje användning? 

Det här gör mig absolut rosenrasande! Vilket vidrigt förakt mot allt det kunnande och det 
konsthantverk det är att arbeta med sex! Att sälja sex är att sälja en behandling, det handlar om 
suggestion och teknisk skicklighet i att ge fysisk njutning! Det är ett utvecklande och intressant 
arbete som ställer stora krav på koncentration, tekniskt kunnande och intuitiv känsla för andra 
människors känslor och reaktioner! ”(Magdalena 2004:5) 
 
 

Magdalena betraktar alltså sitt kön som ett aktivt verktyg vilket hon kontrollerar, hon säljer en 
behandling vilken hon utför med sin kropp, hon säljer inte sin kropp. Detta är en syn som 
överensstämmer väl med de övriga kvinnornas, det handlar inte om att vara passivt tillgänglig 
utan om att vara aktivt tillgänglig.  
      Denna beskrivning strider mot den uppfattning om prostitution som tycks finnas generellt, 
samt även mot vår syn på kön utifrån tanken om att vi lever i ett androcentriskt dikotomt 
symboliskt universa vilket innefattar renodlade, stereotypa uppfattningar om män och 
kvinnor, vilka, även om vi kan förhålla oss till dem på olika sätt, ändå styr vår 
föreställningsvärld - dikotomier såsom man/kvinna, aktiv/passiv över/under (Bourdieu 1999). 
Här är kvinnan den aktiva och mannen den passive.  Kvinnorna bryter mot de stereotypa 
uppfattningarna om kön så som de kommer till uttryck i diskussionen kring prostitution, alla 
kvinnorna säger dock att det hela är en process, de instämmer i att det finns föreställningar 
kring sexualitet generellt vilka gör det svårt att förhålla sig till praktiken på ett sätt som strider 
emot dessa föreställningar, det är således en process vilken tycks bryta sönder den objektiva 
verkligheten vad gäller sexualitet, det blir neutralt inget särskilt, att ha sex på kliniken 
behöver inte beröra mer än att ”rykta en häst” men det ger också positiva konsekvenser vad 
gäller självbild, vilket jag återkommer till nedan. 
     Kvinnorna beskriver ofta att männen som kommer vill vara passiva som omväxling till 
deras gängse roller. Kristin talar om att kvinnorna är de aktiva och när jag frågar om det också 
innebär att det är kvinnan som har makten i mötet säger hon; 

 
”Yes, most definitely, and I think in most cases the guy likes that, he likes that his girlfriend is 
passive, he can protect her and he knows he’s in control, he knows that his bringing in the money, 
but when he comes here he loves to se a girl who loves her body and she shows that she’s 
confidant and shows that she knows how to do this and I think they get really fascinated with 
this.”(Kristin 2004:31) 

 
      Kristin menar alltså att de flesta män som kommer letar efter en upplevelse som inte 
korresponderar med generell heterosexuella praktik då hon menar att mannen i sina 



 44 

kärleksrelationer vill ha en passiv kvinna, vilken han kan kontrollera men att han här söker 
något annat. Att sexualitet och kön på kliniken uttrycks annorlunda än utanför ger också Lena 
uttryck för när hon menar att män generellt, utanför blir rädda för kvinnor som känner sina 
kroppar och som vet vad de vill.  Det tycks alltså som om män i den yttre verkligheten, i sin 
kärleksrelation vill ha en mer passiv kvinna, en kvinna som inte är alltför självsäker och 
medveten. Utifrån tanken att det opersonliga mötet representerar en slags fantasi tycks det 
som om männen som kommer vill att kvinnan skall vara den aktiva, den dominanta endast i 
fantasin, i verkligheten behöver han kontrollen.  
      Lena uppfattar också aktivitet i form av att ta initiativ, att vara förföraren, som något 
manligt men också något som upplevs som jobbigt för många män, jag tolkar det som om 
kvinnorna menar att många män söker en upplevelse där de inte behöver upprätthålla bilden 
av mannen, förföraren. 

 
”It can be a complex for many men, that they have to be the man, of course many have that 
complex, am I man enough, and they have to put on a roll that they don’t have and then they come 
her, and they just wants to put all their responsibilities away.” (Lena 2004:20) 

 
  Det tycks som om både männen och kvinnorna innanför klinikens ramar spelar ett delvis 
annorlunda spel än det normative heterosexuella spelet utanför kliniken, ett spel där det också 
blir tydligt att sex och makt hör samman, att dominans och underkastelse är delar i vår 
sexualitet. Ingen av kvinnorna ser sig som offer, de upplever inte att de domineras, eller ägs 
istället upplever de att de har makten eftersom de är den aktive, det är de som i egenskap av 
”orkestrerar” vad som skall hända, inte männen. Det är männen som underkastar sig 
behandlingen och det är deras njutning som är i centrum, de har inte kontrollen över 
situationen eller sin lust, kvinnorna bestämmer ramarna för ”seansen” och därmed har de vänt 
upp och ned på bilden av underkastelse och dominans så som den ser ut bl.a. i pornografins 
värld,  en värld vilken antas korrespondera åtminstone med mäns sexualitet, vara ett uttryck 
för manlig sexualitet. Jag menar att den är ett uttryck för den manliga dominansen på ett 
symboliskt plan, ett plan som ofta överensstämmer även med våra kroppars reaktioner men 
ett plan som inte i sig säger någonting om människans natur utan om vår kultur. Vem som 
egentligen penetrerar, äger, vem, kan alltså diskuteras, det beror av vilken betydelse vi 
tillskriver penetrering, eller kroppslig praktik i övrigt. 
      I det androcentriska universat uttrycks den manliga dominansen bl.a. i hur våra kroppar 
tolkas, fallos blir en symbol för dominansen, för mäns överlägsenhet, både på ett symboliskt 
plan men också konkret i vår sexuella praktik.(Bourdieu 1999) Det manliga könsorganet ger 
bäraren möjlighet att utöva makt över kvinnor eftersom fallos utgör en central del i vår 
föreställningsvärld, en makt vilken alltså bland annat kommer till uttryck i porrens värld. 
  Fallos ger alltså förutsättningar till att dominera men tycks, utifrån kvinnornas förståelse av 
sin praktik inte vara verksam här. 

”Jag tycker inte snoppar är speciellt hotfulla. Jag har bekantat mig med en hel del å yrkets 
vägnar men fasan för dem och mannens sexualdrift har undgått mig. Det är väl därför vi 
prostituerade ses som sjuka. Den Erigerade Penisen har ingen makt över oss, därför är vi skadade 
och onaturliga kvinnor. Fast inte ens det kan tolereras, nej, istället antas vi ha förträngt och stängt 
av det faktum att vi till varje pris oundvikligen måste påverkas och beröras av Den Erigerade 
Penisen.” (Magdalena 2004:6) 

 
   Alla de kvinnor jag har intervjuat har ett mycket odramatiskt förhållningssätt till sexualitet, 
sin egen såväl som andras, sex behöver inte göras till något märkvärdigare än det är. 

 
”Something that I’m very feed up with myself is that even though its much more open in Denmark 
than in Sweden, is that its so exiting, if you’re open a magazine its about sex and for me its like, 
what’s the bid fuzz about, why do we have to read about other peoples sex life all the time, 
everybody do it and everybody still thinks its such a big thing to talk about.”(Kristin 2004:36)  
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     Kvinnorna jag talat med ger dels utryck för att samhällets, det yttres normer och 
förhållningssätt till sexualitet är överspänt, det talas om sex överallt, sex används för att sälja 
allt men samtidigt finns det ett fördömande ifrån samhället kring vad som är bra och dålig sex, 
och dels, ger de utryck för att de inre normer som skapas på kliniken är befriande vad gäller 
sexualitet.  

 
” Actually I feel more free and open at the job, but there’s a simple explanation to that, there are 
no feelings involved and you know the man is living after thirty minutes, so in one way I get more 
out of it, I can be more free, in a relationship its nice but it takes time, and you know that you can 
hurt each other, and you can use sex to punish each other, to not have sex with the person, so you 
know.”(Lena 2004:11) 

 
“It’s a place to experience but its not like we invite people to experience but I would say that all 
the working girls learns so much about their body and to feel free and they get more tolerant, 
there’s a lot of positive things about it”(Kristin 2004:27) 

 
     Lena uppfattar alltså delvis sexualitet så som den kommer till uttryck i ett förhållande som 
ett maktuttryck, något som kan användas i syfte att straffa och därmed även i syfte att belöna. 
Jag menar att sexualitet utgör en av de delar kring vilka vi förväntas förhandla i våra 
relationer, det räcker med en hastig läsning av kvällstidningarnas sextips för att se att dessa 
uppmuntrar mannen i relationen att sköta sin del av ”jämställdhetsavtalet” i form av att städa, 
diska etc. så kommer kvinnan också att sköta sin del av ”sexavtalet”, dvs. vara sexuellt 
tillgänglig.  
     Jag instämmer i diskussion kring kvinnors förväntade tillgänglighet, jag upplever dock att 
man sällan problematiserar den i bemärkelsen att tillgängligheten inte är förutsättningslös, det 
vill säga även mannen har förväntningar på sig om hurdan han skall vara, även ”förtryckaren” 
är i en bemärkelse ”förtryckt”, (Bourdieu 1999) även han har normer och förväntningar att 
leva upp till, jag ser det alltså som ett slags kontrakt. Ett kontrakt vilket jag menar tydliggörs 
via kvinnornas beskrivningar kring varför en stor del av männen kommer, de vill ställa sig 
utanför det traditionella spelet, och därmed undslippa kontraktet, men även kvinnorna 
upplever alltså just detta, att inte ha en känslomässig anknytning och därmed inga 
förpliktelser, som befriande. Att ställa sig utanför det heterosexuella spelet tycks vara en 
förutsättning för djupgående förändringar i förståelsen av vad sexualitet är, det tycks som om 
männen genom att ha tillgång till kliniken förbättrar sina möjligheter i den yttre verkligheten 
medan kvinnorna endast har tillgång till detta innanför klinikens väggar. Innanför kan de 
bryta med normer för kön utanför tycks det vara svårt.  
    Alla som jag talat med menar att de har fördjupat sin förståelse av sexualitet, både av sin 
egen och av andras. 

 
“Yes, I have learned about myself and of course it’s a process, I would say you change your 
sexuality as you change everything else as you grow older, of course, but in this job the process is 
quicker and its different I would say, but yes I feel more free about myself and I don’t feel 
ashamed about my lust, I don’t, and I don’t feel ashamed of myself, and I think that’s a very 
typical thing for women, oh baby turn down the light I don’t wont you to se my fat butt or what 
ever, now I don’t feel that and I think that everybody knows that the partner does not se you in  
that way unless you se yourself that way, so of course you became much more confident, and then 
you get more tolerant. You accept that other people have different kinds of sexual lust and may by 
you don’t have the same kind of lust but you accept that they have it, as long as they don’t hurt 
anybody its fine , so I enjoy sex more now because I feel more free and I don’t have to be ashamed 
about the way that  I do sex and that I like sex and I think sex is very healthy especially if you do 
feel free and  you use the sounds and the movements to heal your body.”( Kristin 2004:26) 
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”Because you learn about yourself, physically but also psychology, about your limits, how the 
world is, and about men, of course, you meet different stories and different reasons so you have to 
be open and not judge people, so I have learned a lot, but also I’m quires and its so afoul to be 
negative, I se a lot of good things her, but of course otherwise I wouldn’t be her.”(Lena 2004:11) 

 
     Kristin säger att sexualitet är föränderligt, det är en process, vilket överensstämmer med 
min förståelse av sexualitet som något ickestatiskt, över tid och rum föränderligt eftersom det 
är en relationell företeelse, men här är processen snabbare, och den resulterar bl.a. i en annan 
syn på den egna kroppen, om detta har jag talat med tre av kvinnorna och alla uttrycker 
samma sak, även kroppen tycks vara avdramatiserad i bemärkelsen att den duger som den är, 
ingen av kvinnorna använder smink eller klär upp sig särskilt utanför arbetet, inte heller 
använder de högklackade skor eller” sexiga underkläder.” Detta tolkar jag som en indikator på 
att de ställt sig utanför ”spelet” mellan könen, i bemärkelsen att de inte längre har ett behov av 
att signalera tillgänglighet på den offentliga arenan, de spelar inte med i dominansspelet i den 
bemärkelsen, där smink, kläder och hår också kan ses som ett uttryck för spelet, de utgör delar 
av kvinnans symboliska kapital, (Bourdieu 1999:118) där det handlar om att iscensätta sig 
själv som kvinna,(Lundgren 2001) det handlar om självrepresentationsstrategier, (Bourdieu 
1999:117) Det är bara det att dessa nästan alltid syftar till att reproducera det heterosexuella 
dominansspelet, och här verkar det som om man via den sexuella praktiken inte längre har ett 
behov av att spela med i det spel, vilket man uppfattar, spelas på den offentliga arenan. 

 
” I think that we shall explain to men, that its okay that we have our sexuality, and that its okay 
that we like sex and that its okay, you don’t have to know the men before you can have good sex, 
choice yourself, you just have to be honest whit yourself, now the men tells as what to do but still 
its also the women’s fault because we let them, were not open, were not strong enough, but if we 
be lived more in our self than we could do a lot of things in life, in other jobs, in everyway but of 
course it takes time because still the society says that the men gets more money than the women in 
the normal jobs, still we have to change it and than we have to find out how we like us, ourselves, 
so we can be strong and not be influenced by how we have to look, in commercials and 
everything, we are using the wrong energy I think. Well its okay that you wont to look nice but 
there have to be a limit, I think its gone to far whit all this silicone breasts, and you know many 
girls say that they do it for them self but I don’t believe that, we do a lot of things for the men, and 
that goes back to why do we not think that were good enough, because if their were no men here, 
no sexuality  then we wouldn’t care about our breasts ore anything else we would just except 
ourselves, we have to many possibility’s and then we get spoiled I think if you should stay in 
Africa for some months than you would be forced to think in another way, I think in some ways 
we are spoiled, to focused on ourselves.” (Lena 2004:10) 
 
 

     Skam tycks hänga starkt samman med den förändringsprocess som alla av kvinnorna ger 
uttryck för; de säger att de inte längre känner skam, de skäms inte längre för sig själva, en 
känsla de menar är vanlig hos kvinnor generellt vilket stämmer väl överens med bl.a. 
Bourdieus syn på skam, vilken också kan ses som en indikator på att de delvis bryter med 
dominansspelet, där skam är en del av den symboliska makt, eller det symboliskt våld som 
utövas via den manliga dominansstrukturen, vilken vi införlivat i våra kroppar och som 
därmed verkar även på ett känslomässigt plan, får oss att känna på ett visst sätt i ett visst 
sammanhang. (Bourdieu1999) Det finns inget naturligt i att en kvinna som agerar på ett 
särskilt sätt i sexualakten skall känna skam, det finns inget naturligt i att en kvinna skall 
känna skam över sitt kroppsfett men hon gör det ofta och i den bemärkelsen är hon utsatt för 
ett symboliskt våld vilket verkar inifrån.  
     Dessa kvinnor menar alltså att de inte längre känner den skam som är en del i den manliga 
dominansen och där utgör en väsentlig förutsättning för män att utöva makt över kvinnor.  De 
säger att de inte längre skäms över sina kroppar, sin nakenhet och sin sexualitet, jag uppfattar 
det som om det då i första hand gäller inför sig själva. De har tagit kontroll över den 
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inneboende skammen. Magdalena filosoferar kring det faktum att vi lärt oss att generas över 
viss sexualitet, att skämmas i vissa sammanhang; 

 
”Att kunderna upplever situationen som sexuell även om jag inte gör det generar mig inte mer än 
när de hanhamstrar som jag hade som barn ibland blev till sig och försökte para sig med min hand. 
Sexualitet är ett naturligt beteende hos människor som djur, inte konstigare än att vi ägnar oss åt 
att äta, och de flesta män, så även sexköpare, har en fin sexualitet, tycker om kvinnor och är 
trevliga. 

Men av någon orsak antas det att sexuella känslor hos andra måste beröra oss, och bara på de 
mest extrema sätt – extatisk njutning eller avgrundsdjupt äckel. Neutralitet inför sexualitet antas 
inte existera. I synnerhet antas det inte vara möjligt för en kvinna att förhålla sig sexuellt neutral i 
en situation med en man om han upplever situationen som sexuell.  

Det mest löjliga exemplet på detta är om en kvinna upptäcker att en man sett henne naken och 
därefter känner sig generad eller besudlad. D v s hon tror att voyeuristens inre, subjektiva 
föreställningar om henne och vem hon är automatiskt skapar ett motsvarande yttre, objektivt fakta 
om henne och vem hon är.  

Med andra ord, hon tar på sig ett ansvar för mannens sexuella tankar om henne och tror att 
hennes sexualitet påverkas och konstitueras av mannens föreställningar om den. Att han, utan att 
hon kan kontrollera eller styra det, kan framtvinga eller tillskansa sig någon form av sexualitet hos 
henne. Därav skamkänslan och tron att blott en mans blick på hennes nakna kropp kan besudla 
henne, påtvinga eller beröva henne något. 
Det är vidskepelse i samma utsträckning som naturfolks tro på att onda blickar kan belägga en med 
förbannelse, likväl en i högsta grad levande realitet i vår kultur. Och något som redan i späd ålder 
nöts in i barn på badstränder och i omklädningsrum och vidmakthålls som en del av det patriarkala 
förtrycket!”(Magdalena 2004:4) 

 
  Den ”manliga blicken” har onekligen makt över kvinnor, men enligt Magdalena endast om 
vi tror på den, eftersom den bygger på ”vidskepelse”. Kanske är det just det som sker i den 
process vilken tycks förändra den egna självbilden, via konkret praktik möter kvinnorna och 
agerar, men även förändrar, sina föreställningar kring kön, makt och sexualitet vilka visar sig 
vara en slags ”vidskapelse” och när man ”inser” detta blir det bitvis löjeväckande hur stor vikt 
vi lägger vid saker som visar sig sakna den symboliska innebörd vi tillskriver dem. 
 

”Feministerna påstår att prostitution är ett sätt för ”män att använda kvinnor”. Vad ligger 
användandet i jämfört med om de betalat någon för att med sina händer som verktyg laga mat åt 
dem istället för att med sitt kön som verktyg tillfredsställa deras sexuella behov? Det verkar som 
om folk tror att ”sex är heligt” plus att sexualiteten och någon form av själslig kraft är immanent i 
könsorganen. Därtill att det manliga könet och mannens sexualitet har som funktion att ”tappa 
kvinnor på något”, beröva dem något, och sedan göra dem orena. 
Varför förväntas kvinnor annars skrika och vända bort ansiktet om de får syn på en blottare med 
Erigerad Penis? Varför tror de sig bli besmutsade, använda av mannens lust och påverkade av att 
bara se på en snopp? Därför att folk i vårt samhälle är övertygad om att mannens sexualitet kan 
avtvinga kvinnan någon form av sexualitet, att hon ofrånkomligt måste påverkas sexuellt av att 
mannen relaterar sexuellt till henne. Uppenbarligen tror vi erigerade penisar besitter magiska 
egenskaper vilka kan belägga kvinnor med förbannelser och tappa dem på deras sexuella livskraft 
vid blotta åsynen av dessa organ. Rena rama animismen alltså, och vi som tror oss vara 
sekulariserade” (Magdalena 2004:6) 

 

Sammanfattande diskussion 
”Sig meg hvem du ligger med og jag skal si deg hvem du er.” (Lundgren 2001:11) 

 
Sexualitet utgör i vår tid är en viktig identitetsmarkör, vi organiserar i hög utsträckning våra 
liv omkring det som sker på reproduktionsarenan, den är platsen där det objektiva blir 
subjektivt, där platsen, våra kroppar, vilka känner, handlar och tolkas blir mötesplatsen mellan 
natur och kultur. En mötesplats vilken sällan ifrågasätts eftersom den upplevs som naturlig, vi 
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kan förhandla om det som ligger på ytan, det regulativa men det, vilket utgör grunden för 
förhandlingarna, det konstitutiva ifrågasätter vi sällan.  
      Den manliga dominansstrukturen, kring vilken vårt tänkande är uppbyggt, avspeglar sig i 
hur vi uppfattar och tolkar våra kroppar, vår sexualitet och så länge vi inte ifrågasätter även 
detta kommer vi, oavsett diskussioner på regulativ nivå att reproducera dominansen. Vi måste 
ifrågasätta inte bara det som kallas kärlek, utan också det som kallas lust och åtrå, och då 
måste vi fokusera på det normativa.  
      Vi internaliserar, objektivierar och externaliserar alla, både män och kvinnor, samma 
objektiva verklighet och vi reproducerar alla mönstren, och så länge dessa inte ifrågasätts 
produceras inga nya. Det tycks vara så att om vi skall förändra strukturer vilka även ligger 
inbakade i våra kroppar krävs en kroppsreflekterande praktik, via handling kan 
tankestrukturer förändras, men tanken måste vara öppen för det, det är en process, inget 
statiskt. Det som gör det hela så komplicerat och därmed svårföränderligt är alltså att den 
objektiva konstruerade verkligheten också blir till den subjektiva verkligheten, att en majoritet 
av alla män och kvinnor, känner och uppfattar saker på ett särskilt sätt är alltså ”sant” trots att 
det inte egentligen finns några ”sanningar”. Att förändra det som sker på den reproduktiva 
arenan, vilken utgör det fundament vilket vi agerar utifrån på alla plan i våra liv, är alltså en 
komplicerad process, att den därmed inte är ogörbar blir tydligt på kliniken. Vad som dock 
blir tydligt är att för att kunna förändra sin uppfattning kring kön och sexualitet krävs det nya 
tolkningsramar, vilka också måste existera och upprätthållas inom just det symboliska 
universa man befinner sig i. Detta eftersom kön, makt, sexualitet och identitet är relationella 
företeelser.  
      Kliniken utgör ett eget symboliskt universa, ett subuniversa där etablerade föreställningar 
om horan, om kvinnor och män och om sexualitet inte gäller. Här finns andra symboler och 
föreställningar vilka delvis är skapade av konkret kroppslig praktik, men också av att andra 
tolkningsramar lyfts in, exempelvis ett tänkande som har beröringspunkter med arts erotica.      
Subuniversat upprätthålls av de individer som befinner sig inom det, vilkas upplevelser 
överensstämmer med tolkningsramarna, och därmed bekräftar dessa. Om man däremot lämnar 
subuniversat förändras sannolikt ens självbild, detta förklaras delvis av att identiteten är 
relationell men även av att den ”den första barndomens gryning” (Berger & Luckman 1998), 
vilken internaliseras i samband med den primäre socialiseringen, alltid är den vilken har 
starkast makt över tanken om verkligheten och när dessa kvinnor lämnar sitt subuniversa 
återgår de till det övergripande symboliska universa vilket är det för verklighetsuppfattningen, 
primära. Verkligheten inom subuniversat är dock lika sann eller overklig som den resterande, 
vilken som skall föredras är endast en normativ fråga.  
      Jag menar också att det går att tala om en könsbaserad subjektivitet vilket gör att vi, trots 
att kön är en social konstruktion, också kan tala om kvinnors upplevelser generellt, men 
samtidigt måste vi fråga oss om just det, att tala om ”kvinnors upplevelser” också begränsar 
dem till att fortsätta vara kvinnors upplevelser.   
      Att vägra göra den internaliserade verkligheten till något subjektivt verkligt, blir här till en 
slags tyst protest, ett motstånd mot av definieras utifrån den heterosexuella normen, vilket jag 
finner vara centralt i dessa kvinnors upplevelse av prostitutionen. Kvinnorna på kliniken 
protesterar i det tysta, på sitt eget sätt mot den manliga dominansen och mot samhällets 
övergripande normer. Det kan tyckas som om motståndet till stor del handlar om att inta det 
motsatta könets position vad gäller dominansaspekten. Kvinnorna utforskar en slags manlig 
sexualitet och många av männen som kommer vill inta en slags traditionell kvinnoroll som 
den passiva. Kanske är det så enkelt, men jag tror inte det. Jag tror däremot att vi alltid tolkar 
det vi ser utifrån vårt dikotoma androcentriska tänkande, och här instämmer jag i det Foucault 
säger, att det finns många former av motstånd. De kan tyckas osannolika men de finns även 
där vi menar att de omöjligt kan finnas, och även om de bara kan” existera inom 
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maktrelationernas strategiska fält” så utgör de inte endast en avspegling av dessa (Foucault 
2001:106) 
 Kvinnorna på kliniken har valt att iklä sig rollen som ”horan” - en symbol vilken 
fungerat/fungerar som markör, för dels, vad som skall betraktas som normativ kvinnlighet och 
dels som skiljedomare mellan den som är ”sann” mot sig själv och den som säljer sin ”själ.” 
Vi säger att dessa kvinnor säljer ”sig själva” vilket markerar att de gör något som inte 
överensstämmer med vår uppfattning om vad kvinnor inte bara bör göra utan också vad de 
klarar av, kvinnans sexualitet betraktas som emotionell medan mannens inte betraktas på ett 
sådant sätt. I diskussionerna ligger det ständigt en outtalad syn på manlig sexualitet som, om 
den inte ständigt kontrolleras och sanktioneras, kan slita sig loss och förgöra allt i sin närhet. 
En bild av manlig sexualitet som en drift så stark att den inte kan kontrolleras. En syn, vilken 
vi idag, på regulativ nivå inte längre säger oss tro på, men en syn som, menar jag ligger kvar 
på konstitutiv nivå. En syn som visar sig i de delar av utifrånperspektivet vilka kan kallas för 
radikalfeministiska.  
      Att utifrånperspektivet många gånger bottnar i en essensialistisk syn på kön visar sig på 
många olika sätt, framförallt i hur man talar om män som prostituerar sig, vilka inte antas ta 
samma skada. Det visar sig i hur man diskuterar prostitution med män som både köpare och 
säljare där man menar att den homosexuella arenan generellt sett ser annorlunda ut vad gäller 
sexualitet än den heterosexuella och att man därför kan anta att dessa säljare har ett annat 
förhållningssätt till prostitution än de kvinnor som vänder sig till manliga köpare. Här bortser 
man ifrån att även de kvinnliga säljarna kan ha erfarenhet ifrån andra arenor än den normativa 
heterosexuella, vilket ju de kvinnor jag har talat med har. Det är också en syn som visar sig i 
att man talar om heterosexualitet som underförstått våldsam. 
 

”I grund och botten handlar det om en kropp som skall penetreras dag efter dag. Nätprostitution 
eller prostitution på klinik kanske känns mindre skamfyllt, men alla former är lika riskfyllda.” 
(Månsson 2005:4) 
   

    Kroppen görs till en stabil kategori och därmed blir också kroppslig praktik något stabilt, vi 
utgår ifrån att kroppslig praktik ser lika ut oavsett kontext, oavsett tid och rum, sexualitet görs 
till essens.     
     Om man utgår ifrån att prostitution är ett universellt fenomen i betydelsen att det ser lika ut 
oavsett kontext behöver man inte tala med de involverade parterna. Jag menar att mitt 
material visar att så inte är fallet och jag menar också att om man bortser ifrån detta och utgår 
ifrån att prostitution är ett homogent fenomen, vad gäller dess funktion och innehåll, så 
riskerar vi att reproducera istället för att verkligen ifrågasätta fenomenet eftersom en stor del 
av de involverade inte känner igen sig i den gängse beskrivningen. Alla de män som går till de 
kvinnor jag har träffat vet att offerbilden inte alltid är sann och därmed behöver de aldrig 
ifrågasätta sin egen medverkan. Att tala om för kvinnorna att man vet vad deras verksamhet 
handlar om, att man förstår vad de känner och upplever är inte heller alltid det bästa sättet om 
man vill komma i kontakt med dem. De kvinnor jag har talat med ger alla på olika sätt uttryck 
för skepticism inför hjälpinstanser, såsom myndigheter, läkare, psykologer eller 
hjälporganisationer. De menar att om de talar om vad de sysslar med blir de ofta bemötta på 
ett kränkande sätt, vilket jag också tagit upp i min förra uppsats.(Lagerqvist 2003) Magdalena 
säger följande om de prostitutionsgrupper som bedriver uppsökande verksamhet i 
Köpenhamn: 

    ”De tar sig fräckheten att påstå att vårt arbete automatiskt ska ge ”skador på själen”! Ha, med 
vad rätt kan de uttala sig om vårt själsliv!? De påstår att vi inte själva är medvetna om vad det 
egentligen är vi gör och att vi i framtiden kommer att upptäcka att de har rätt och drabbas av 
psykisk ohälsa! Snacka om paternalism! 

De påstår att våra kunder förnedrar oss och att vi inte märker det för att vi har identifierat oss 
med dem! De påstår att vi har blivit så förtryckta att vi inte ens själva vet om att vi är förtryckta! 
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Att dryga hälften av oss ska ha varit utsatta för sexuella övergrepp, och om vi inte vet om det 
själva så beror det på att vi förträngt det! De påstår indirekt att vi är så primitiva och biologiskt 
betingade i vår sexualitet att en fysisk sexuell akt som en man upplever som sexuell med 
nödvändighet måste beröra och påverka vår sexualitet även om vi själva inte märker det! 

Allt under ett fromt smil av att de minsann inte fördömer utan har full respekt för oss som 
fullvärdiga mänskliga varelser. En respekt som däremot inte håller det för möjligt att vi skulle 
kunna vara rationella nog att själva veta vilka vi är och hur vi mår! 
Och då vi vägrar släppa in idioterna då de kommer och knackar på klinikens dörr så slänger de in 
bildfoldrar i vår brevlåda om hur man trär på en kondom! Bildfoldrar! Det är så man kan krevera! 
Tror de att vi både knullar utan gummi och är analfabeter!? Hälften av tjejerna på kliniken har ju 
för satan akademisk utbildning ”(Magdalena 2004:35)  

. 
      I mötet med psykolog har Magdalena upplevt att hon inte har lyssnats till, psykologen har 
på förhand utgått i från att han/hon vet vad prostitution handlar om och därmed har denne 
velat inrätta Magdalenas berättelse i den färdiga tolkningsramen, vilket innebär att det som 
faller utanför inte tas på allvar. Hon menar också att detta inte är ovanligt, att så oftast är fallet 
i kontakten med exempelvis läkare är en erfarenhet som delas av kvinnorna på kliniken. Jag 
menar att detta är en mycket viktig anledning till varför vi måste börja betrakta prostitution 
som ett mer heterogent fenomen än vad vi ofta tycks göra, annars riskerar vi att stöta bort de 
som av en eller annan anledning kan behöva hjälp. Den offentliga bilden av prostitution gör 
alltså att det blir svårt att skapa dialog med de involverade parterna, och  att skapa dialog 
borde vara av intresse om man bestämt sig för att bekämpa prostitution i alla dess former, 
vilket svenska staten och olika hjälporganisationer har gjort, men den hjälp och den 
information de erbjuder synliggör också deras föreställningar om vilka det är de riktar sin 
hjälp till, vilket även det bidrar till en upplevd uppdelning mellan upplyst/oupplyst.   
      Jag tycker mig se tendenser till det som Foucault talar om som ”bekännelsen”, där ”talet 
om könet” (Foucault 2001) är en del av konstruktionen av och disciplineringen av våra 
kroppar. Där de färdiga berättelserna och tolkningsramarna används för att lägga till rätta, för 
att skapa mening och verklighet och där det som inte passar in särskiljs och göms undan.    
      För att upprätthålla och legitimera den övergripande synen på verkligheten så blir det 
viktigt att framhäva det som korresponderar med det vi vill upprätthålla, att bilden av den 
utslagna kvinnan på gatan utgör den stereotypa bilden av den prostituerade kvinnan säger 
något om vilken verklighet vi tycker oss leva i, detta handlar förvisso i allra högsta grad om 
kön, kvinnan får symbolisera det sköra, det vårdande. Kvinnan får bli den som bevarar och 
upprätthåller tron på människan som, kännande och omhändertagande, om det skulle visa sig 
att även kvinnor utan att ta skada, kan ha opersonliga sexuella och cyniska relationer till män, 
likväl som män kan ha det till kvinnor, ja vem ska då sköta omvårdnaden av mänskliga 
relationer.  

 
”Det finns naturligtvis ingen människa som är en ”hora”. ”Horan” personifierad av den 
prostituerade kvinnan är en fantasi, en konstruerad varelse för tanken som fyller en rad olika 
funktioner genom de skilda diskurser och representationer som omger henne. Än har hon fungerat 
som en projektion av manligt begär i skärningspunkten mellan, utlevelse, tillgänglighet och fantasi 
med kommersiell prägel, och det förbjudna, mörka och spänningsladdade. Som sådan har den 
prostituerade kvinnan uppfyllt den estetiska rumsbildningens ideal; hon är en yta att fylla med 
innehåll efter eget huvud-”jag är den du vill att jag skall vara” - en flyktig och till intet 
förpliktigande fantasi- reglerad av den egna njutningen. Än har hon fyllt funktionen av markör för 
samhällets normativitet och den kognitiva rumsbildningens gränser. De stereotypa 
representationerna och helhetssyftande förklaringsmodellerna har fungerat som ordnande faktorer i 
en värld som karakteriseras av förändring av såväl den fysiska miljön och stadens geografi som av 
det sociala och kulturella landskapet.” (Lennartsson 2001:273) 
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Kanske behöver vi i den bemärkelsen fortfarande horan, outsidern som en markör för hur vi 
vill ha/inte vill ha det, för om det visar sig att horan/kvinnan också är kapabel att spela ett 
cyniskt spel, var hamnar vi då.  
       Jag har försökt visa att dessa kvinnor utifrån deras egen förståelse av sin praktik ger 
uttryck för att både inneha makt, och för att göra motstånd emot etablerade normer vilka 
legitimerar den manliga dominansen. Huruvida det är ett fruktbart motstånd eller ej kan 
naturligtvis diskuteras. Deras medverkan på arenan kan ses som ett led i en reproduktion av 
det rådande könsmönstret eftersom det som jag nämnt ger de besökande männen bättre 
möjligheter att leva upp till sin ”roll som man” via den bekräftelse de får av kvinnorna. Att så 
kan vara fallet bekräftas av kvinnorna själva. Lena menar att prostitution för männen är en 
enkel lösning, istället för att reda ut sina relationer och ta itu med problem de har kommer de 
till kliniken.  
  

”I can not even imagine if there wasn’t places like this and in one way, maybe that’s my real 
opinion, that it shouldn’t be places like this, never anywhere in the world, because then you have 
to look to your self, you have to go and talk to people and you have to talk to your wife and find 
out if you should be with her or not, and say, this is not working. But men they are weak, they 
want both and they think if I have a little sex here then I can also stand my wife.”(Lena 2004:9) 

      
 Kvinnorna är som jag nämnt ambivalenta till huruvida verksamheten skall vara legal eller ej, 
de flesta är dock negativa till det.     
     Jag menar att kvinnornas förståelse av sin praktik och av de yttre normer vilka omger dem 
visar att kön, makt, sexualitet och identitet är relationella fenomen, att vår förståelse av dessa 
till stor del är kontexberoende och att om normer kring kön skall vara möjliga att förändra 
krävs både en rent kroppslig reflextionsprocess men även tillgång till andra tolkningsramar 
och symboler.  
    Att synliggöra, medvetandegöra det naturliga i könskonstitueringsprocessen är nödvändigt 
för att kunna förändra grundläggande tankestrukturer och normer för kön, men processen är 
komplex och för att det skall bli möjligt krävs det att vi ifrågasätter även det till synes rent 
subjektiva för att på så sätt synliggöra den androcentriska objektiva verkligheten vilken vi alla 
ständigt legitimerar. För att uppnå förändring är det således det normativa som måste 
ifrågasättas, inte det avvikande, jag är inte för en legalisering av prostitution men jag tror inte 
att vi förändrar särskilt mycket genom att måla upp all prostitutionen som en extrem 
verksamhet. Jag menar att vi egentligen vet väldigt lite om vad som sker i den till stora delar 
dolda tillvaro där prostitution oftast föregår.  
 
Avslutande kommentarer 
Det finns mycket i materialet som jag inte har möjlighet att analysera inom ramen för den här 
uppsatsen, mycket av det ovandiskuterade skulle behöva fördjupas ytterligare vilket jag 
hoppas ha möjlighet att göra på D- nivå. 
     Jag skulle bland annat vilja gå vidare och ytterligare utreda hur motståndsbegreppet kan 
förstås, samt göra en ordentlig diskursanalys baserad på en diskussion kring makt och 
förtryck, kring vem som konstruerar verkligheten, kring vems bild det är som råder? Det vore 
också intressant att gå vidare med diskussionen kring individ kontra struktur, det tycks som 
om könsstrukturen är svår att förändra, den tycks determinera våra liv men samtidigt syns den 
skör då människor går samman och skapar andra tolkningsramar, det är något av en paradox.  
     Jag skulle också vilja fördjupa min förståelse av klinikverksamheten och det subuniversa 
som skapas där ur ett religionsvetenskapligt perspektiv, eftersom det finns mycket som tyder 
på att verksamheten innefattar religiösa aspekter. Det vore även intressant att diskutera 
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prostitution ur ett etiskt perspektiv, vem skall avgöra vad som är rätt och fel i den här frågan 
och på vilka grunder, vilka argument för och emot håller för en prövning?  
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