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Inledning 

Samhället är i stor utsträckning fyllt med föreställningar om prostitution. I filmer som Pretty 

Woman beskrivs den prostituerade kvinnan som den ”lyckliga horan” utan några större 

bekymmer, en kvinna med ett jobb där hon tjänar bra med pengar, utan några negativa 

konsekvenser. Forskning på området visar dock på ett flertal olika negativa konsekvenser 

kring prostitution, till exempel en tendens att utsättas för pysiskt och fysiskt våld, sexuella 

övergrepp och annan kränkande behandling (Busch, Bell, Hotaling & Monto, 2002). Enligt 

Wahab (2002) är det vanligast att den som prostituerar sig är en kvinna och att den som 

utsätter henne för våld är en hallick eller sexköpare. Vidare hävdar han att det inte bara är det 

fysiska, psykiska och sexuella våldet som kvinnor i prostitution har en extra stor risk att 

utsättas för, utan även hiv infektioner, då de ofta står utanför förfogandet över sin egen kropp. 

 

Samhället har genom historien haft en växlande inställning till prostitution och fenomenet kan 

spåras ca fem tusen år tillbaka i den västerländska världen. I vissa länder har prostitutionen 

existerat öppet, medan den i andra har varit olaglig, där man försökt att bekämpa den (SOU 

1981:71). I det forntida Sverige gjorde Kyrkan och prästerna en skillnad mellan de gifta 

kvinnorna och ”hororna”. En kvinna som hade barn men som inte var gift blev omedelbart 

stämplad som hora. Som straff för detta fick hon bland annat bära en ”horluva” denna luva 

fanns till för att påminna den prostituerade och omgivningen om hur hon var värd att 

behandlas (Frykman, 1993). 

 

Under 1700- talet togs lagen om omoralisk handling bort och varje enskild individ skulle själv 

bestämma över sin användning av pornografi. Detta medförde i praktiken att det juridiska 

systemet inte kunde hindra den pornografiska utvecklingen. Flera myndigheter 

uppmärksammade hur en enorm ökning av sexklubbar och prostitution uppstod under 1970-

talet, vilket berodde på samhällets förändring mot ett liberaliserande sätt att se på sexualitet 

och prostitution. Brist på kunskap om de sociala och samhälliga skadeverkningar som 

prostitutionen medförde, gjorde att myndigheterna stod handfallna och saknade förmågan till 

att kunna bidra till en förändring, detta medförde i sin tur att ännu fler köpmän sålde 

pornografi (SOU 2000:5) 

 

Under 1800-talet minskade prostitutionen då reglementeringen kom till Sverige. 

Reglementeringen innebar att staten tillät prostitution, men att de ville hålla den under strikt 
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uppsikt för att förhindra spridandet av könssjukdomar (Riksarkivet).  Reglementeringen 

medförde bland annat bestämmelser om att den prostituerade var tvungen att undersöka sig en 

gång i veckan, dels med anledning för risk till graviditet och sjukdomar, och dels för att 

skydda männen, vilka ofta var soldater. Svenska staten förde anteckningar över vilka kvinnor 

man trodde var prostituerade och om en kvinna registrerades var det enda sättet att ta sig ur att 

gifta sig med en man. Prostituerade var tvungna att följa vissa ordningsregler, bland annat 

innefattade dessa regler att de skulle ”uppföra sig” på allmän plats (SOU, 2000:5). 

Prostitutionen ökade återigen när privatbilar kom att bli en del av samhället, vilket innebar att 

prostitutionen kunde ske på mer dolda ställen än gatan. Exempelvis kunde den prostituerade 

följa med sexköparen i hans bil, vilket gjorde att prostitutionen var betydligt smidigare att 

genomföra än den öppna prostitutionen som sker på gatan (Wahab, 2002).  

 

I dagens samhälle förekommer prostitution i betydligt mindre omfattning än på 1970-talet, 

men finns dock fortfarande kvar, fast i andra former.  Den stora skillnaden mellan 

prostitutionen förr och nu är att den förflyttats från gatan till Internet, dansställen, kryssningar 

med mera vilket gjort att prostitutionen blivit mycket mer dold och svårupptäckt (SOU 

1981:71). 

 

Från och med den 1 januari 1999 förbjöds köp av tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning i 

Sverige, genom den så kallade sexköpslagen. Lagen innebär att det är förbjudet att köpa sex, 

men inte att sälja sex. Straffet för denna handling är böter eller fängelse i högst sex månader. 

Lagen formades med hänsyn till att skydda de prostituerade och motverka diskrimineringen 

och stigmatiseringen av sexsäljare. Sedan lagen infördes har prostitutionen minskat i 

omfattning (Åkerström & Holmström, 2007). Sverige var det första landet i Europa att 

kriminalisera köparna av sex, men inte säljarna. Sedan lagförslaget gick igenom har vår 

referensram ändrats kraftigt och de allra flesta tycker nu att prostitution är något som bör 

avskaffas. Sverige har antagit rättsuppfattningen att omfatta prostitution som en del i våld mot 

kvinnor, och många anser att prostitution finns inom ramen för bristande jämställdhet och 

manlig dominans över kvinnor (Åkerström & Holmström, 2007). 

 

Synen på kvinnor som objekt bidrar till att befästa rådande maktförhållanden mellan män och 

kvinnor. Prostitution kan därigenom ses som en given del i ett patriarkalt system. Patriarkat är 

en uråldrig maktstruktur som finns i alla slags samhällen och kan ges i uttryck för vissa 

gradskillnader när det gäller hur patriarkalt olika samhällen är. När det handlar om våld mot 
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kvinnor är det i regel alltid kopplat till en maktutövning samt mäns behov av kontroll. Våldet 

kommer in i bilden när kontrollen inte kan upprättas med hjälp av andra medel (De los Reyes, 

2003). Det patriarkala systemet ger män makt och privilegier, vilket i sig formar relationen 

mellan män och kvinnor. Kvinnornas ställning blir lägre och de berövas på sina rättigheter, 

kvinnorna blir maktlösa och deras erfarenheter nedvärderas (Payne, 2008).  

 

Det förekommer diskussioner rörande huruvida en person som befinner sig i prostitution gör 

det av egen fri vilja eller inte. Många forskare menar att det är de omständigheter och 

livssituationer en person lever under som tvingat dem in i prostitution och att de ofta känner 

en skam inför det arbete de utför eller tvingas till att utföra (Giddens, 2003). Några av skälen 

till varför en person hamnar i prostitution kan bero på traumatiska upplevelser och störningar 

under uppväxtåren i form av till exempel sexuella övergrepp, men också andra svårigheter 

såsom ekonomiska problem och missbruk. Prostitution beskrivs som en del av ett allmänt 

självdestruktivt beteende (Parry et al., 2008).  

 

Prostitution kan betraktas som ett problem för hela samhället eftersom att prostitutionen inte 

bara skadar den prostituerade, utan hela samhället i stort. Att män köper tillgång till kvinnors 

kön - vilket är den vanligaste formen av prostitution - för att tillfredställa sina egna sexuella 

lustar strider mot uppfattningen att alla människor har lika värde och strävan efter 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Könshandeln förmedlar därför en oacceptabel 

människosyn och är ett hinder för individers utveckling (SOU, 1995:15).  

 

Problemformulering 

Det har visat sig att prostitution medför en rad negativa för människan som befinner sig i 

prostitutionen (Busch, Bell, Hotaling & Monto, 2002). Att prostitution existerar anses bero på 

maktförhållandena mellan kvinnor och män, där kvinnorna har en klart underordnad position.  

Vissa forskare anser att de ojämnlika maktförhållandena beror på mäns behov av kontroll och 

ägande över kvinnan och när han inte har makt över situationen kommer våldet in i bilden (De 

los Reyes, 2003). Många länder, däribland Sverige har valt att omfatta prostitution i mäns 

våld mot kvinnor. En av de stora funderingarna jag funderat kring under uppsatsens gång 

omfattas av frågeställningen – är samhället och dess invånare medvetna om våldet 

prostituerade utsätts för, eller är det något de väljer att blunda inför? Ett annat stort problem 
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inom detta område är hur maktförhållandena mellan kvinnor och män bidrar till så negativa 

konsekvenser som prostitution och våld.   

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa det våld människor i prostitution, framförallt kvinnor, 

utsätts för. 

 

 De frågeställningar som är vägledande för uppsatsen är: 

  

- Viket slags våld utsätts en kvinna i prostitution för? 

- Vad beror våldet mot kvinnor i prostitution på? 

- Hur är det möjligt att förebygga och förhindra våld mot kvinnor i prostitution? 

 

Tidigare forskning 

Det finns gott om forskning inom området prostitution, både gammal som ny eftersom detta är 

ett stort problemområde och problemen återfinns i praktiskt taget alla samhällen och klasser 

(Gemzöe, 2002). Många forskare har intresserat sig för olika riktningar/problemoråden inom 

prostitution. En stor del forskare anser att prostitution ska omfattas i mäns våld mot kvinnor 

eftersom att kvinnorna blir illa behandlade och faller offer för männen (Phoenix, 2001). Andra 

forskare anser att det är missvisande att innefatta prostitution i begreppet mäns våld mot 

kvinnor, bland annat eftersom att det inte bara är kvinnor som säljer sex och män som köper 

sex (Östergren, 2006).  

 

Enligt Weitzer (2005) är prostitution är en form av våld mot kvinnor, vare sig det innefattar 

direkt fysiskt våld eller inte. Vissa forskare menar att prostitution är sexuella trakasserier, 

våldtäkt och misshandel fast man betalar för det. Prostitution är något som kvinnor utsätts för, 

och inget de väljer. Våld är en del i prostitution, alltså finns det ingen prostitution utan våld, 

för att kunna förstå varför prostitution räknas till våld måste man förstå vilken slags 

behandling människor i prostitution utsätts för.   

 

Våld är ett mycket könsrelaterat beteende, som inte sällan omges av ett synsätt kopplat till en 

biologisk förklaring. Män står, och har alltid stått, för majoriteten av världens våld både när 

det kommer till att figurera som gärningsman och som offer. Det är vanligt att kvinnor utsätts 
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för våld, men ovanligt i jämförelse med männen att kvinnor begår våldshandlingar. Hur det 

kommer sig att fördelningen ser ut på detta sätt finns det flera olika åsikter kring. De som har 

den biologiska förståelsen menar att det beror på arv, medan andra talar om miljöns inverkan. 

Vissa forskare hävdar dock att det finns ett mellanting där man kan se en koppling mellan arv 

och miljö. Denna studie kommer att baseras på feministiska teorier eftersom den största delen 

befintlig forskning pekar på mäns makt över kvinnor som den stora anledningen bakom både 

prostitution och våld (Gemzöe, 2002).  

 

Det har förekommit många diskussioner rörande huruvida prostitution ska omfatta mäns våld 

mot kvinnor eller inte. Forskningen visar tydliga tecken på att prostituerade kvinnor ofta blir 

offer för brott, våld, våldtäkter och mord och forskare är relativt överens om att det är mäns 

makt över kvinnor som gör att våld i första hand uppkommer. En av anledningarna till att 

prostitution medför en extra hög risk för våld tros vara att prostitution är ett tabubelagt 

fenomen, som det talas mycket lite om i sociala sammanhang. Många gånger medför 

prostitution en väldig skam för dem som prostituerar sig, detta medför i vissa fall att de vill 

mörka vad de gör samt vad de utsätts för. Vilka som utsätter människor i prostitution för våld 

är väldigt olika men det handlar oftast om en hallick, klient eller en person som de lever i ett 

förhållande med (Busch, Bell, Hotaling & Monto, 2002) 

 

Fenomenet prostitution är ofta förbundet med missbruk för den som befinner sig i 

prostitutionen. Djupgående drogberoende med både fysiska och psykiska konsekvenser är ofta 

ingående delar bakomliggande komplexitet. Prostitution kan för en del personer vara det enda 

sättet att finansiera ett tungt missbruk, medan det i andra fall fungerar helt tvärtom, där 

drogens effekt är en förutsättning för att de prostituerade känslomässigt ska klara av 

prostitutionen (Giusta, Di Tommaso & Strøm, 2006). Användningen av droger innebär en stor 

risk och fara för den som befinner sig i prostitution eftersom detta bland annat medför en 

extra stor risk för att bli utnyttjad av sexköparen (Shanon et al., 2008). 

 

Forskning kring prostitution och  HIV undersöker omfattningen av prostituerade kvinnors 

utsatthet för HIV samt i hur stor utsträckning de för smittan vidare. Det har visat sig att 

prostituerade inte alltid har rätten att säga nej och ha makten över sin kropp. Ett exempel på 

detta är förmånen att kunna skydda sig mot HIV och andra könssjukdomar. Om en 

prostituerad kvinna hävdar att hon ska använda kondom och kunden vägrar kan hon antingen 
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bli utan pengar efter den sexuella aktiviteten eller i värsta fall bli utsatt för någon form av våld 

eller övergrepp av kunden (Wahab, 2002). 

 

Kvinnoforskningen har bidragit till förbättringar inom en uppsjö olika problemområden, ett 

exempel på detta är hur den bidragit till att vidga våldsbegreppet från att bara omfatta fysiskt 

våld till att även innefatta psykiskt-, emotionellt- och sexuellt våld samt verbal misshandel. 

Detta har bland annat medfört att prostitution, pornografi och sexuella trakasserier är inräknat 

i begreppet våld (Lövkrona, 2009)     

 

Våld är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika faktorer och kan visa sig i många 

olika former. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt sexuellt eller emotionellt. Det finns 

flera olika förklaringar till detta våld och Eva Lundgren förklarar i ”Våldets 

normaliseringsprocess” en strategi för att kunna förstå vidmakthållandet av detta våld. Ett 

tydligt kännetecken inom våld är en normalisering av våldet. Både hos den som blir utsatt för 

våldet och hos den som utsätter någon för våld. Detta fenomen kallas för 

normaliseringsprocess (Lundgren, 2004). Normaliseringsprocessen beskrivs som en 

målinriktad strategi från mannens sida för att ta kontroll över kvinnan. Män har i detta 

tillstånd full emotionell kontroll över kvinnan, eftersom tillståndet i sig är kopplat till kontroll 

över kvinnan. Detta innebär med andra ord att mannen normaliserar det våld han utsätter 

kvinnan för, eftersom det betraktas som en rätt han har. Att mannens behov väger tyngst och 

att han har rätten att ta kontroll över kvinnan. Ett sätt att genomföra denna process på kan till 

exempel vara växlingen mellan våld och värme, detta gör det svårt för kvinnan eftersom hon 

ofta känner en tillgivenhet till mannen de gånger han är snäll, men förakt då han inte är det. 

Det finns ett tydligt samband mellan detta fenomen och prostitution, det kan ibland hända att 

den som befinner sig i prostitution känner en slags bekräftelse genom prostitutionen, medan 

det andra sekunden växlar och hon blir utsatt för våld (Lundgren, 2004).   

 

Det är dock inte bara mannen som normaliserar, utan även kvinnan. Precis som det finns 

beskrivet ovan så växlar relationen ofta mellan värme och våld, vilket skapar en stor 

förvirring hos den som befinner sig i prostitution. Prostitutionen i sig medför ofta en känsla av 

skam och gränserna för vad som är accepterat och inte suddas ut och är under ständig 

förändring. Kvinnan normaliserar ofta våldet på så sätt att hon tar på sig skulden. En annan 

vanlig strategi från kvinnans håll är att anpassa sig efter mannens krav, för att på så sätt 

förhoppningsvis slippa våldet. Efter en viss tid kan kvinnans självförtroende vara så nedbrutet 
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att hon börjar se sig själv med mannens ögon, och vill ändra på samma saker som mannen vill 

(Lundgren 2004). En prostituerad kvinna som blir utsatt för gradvis våld kan på så sätt vänja 

sig vid denna behandling och se det som normalt att bli utsatt för våld, det är ingen ovanlighet 

för henne eftersom att referensramen för vad som är accepterat och inte ständigt förändras 

efter hur hon blir behandlad och vilket bemötande hon får (Lundgren 1992).  

 

Trafficking 

Trafficking är en kriminell handling och anses alltid vara påtvingad, de som förflyttas över 

gränserna via trafficking anses alltid falla offer för detta. Trafficking medför ofta ett löfte för 

unga kvinnor om att finnas till prostutionsförfogande. Fenomenet är i global kontext ständigt 

växande och har bland annat medfört att dagens prostitution ser ut som den gör (Outshoorn, 

2005).  Vanligtvis kommer kvinnorna från fattiga familjer och förflyttas till länder som står i 

ett bättre finansiellt läge, där de har möjlighet att tjäna pengar (Ruggiero, 1997). Politiska 

debatter har länge diskuterat prostitution och dess relation till trafficking. Ofta utgår 

debatterna ifrån att trafficking existerar som ett resultat av prostitutionen. Bevis på att 

trafficking förekommer går att finna i början på 1980-talet, de flesta kvinnorna kom i början 

av 1980-talet från Asien, men de olika kvinnornas ursprung har sedan kommit att sprida sig 

och omfattar nu en hel del olika länder. Anledningen till att trafficking existerar förklaras ofta 

som en följd av ekonomiska svårigheter och brist på arbetet i hemlandet (Outshoorn, 2005).  

 

Många länder kriminaliserade under 2000-talet trafficking, och en av anledningarna till detta 

är att trafficking ofta är sammanlänkat med våld, utnyttjande och missbruk i olika former. I 

forskning presenteras olika förslag på hur trafficking ska få ett slut. Vissa forskare menar att 

för att få ett slut på trafficking måste man får att slut på prostitutionen medan andra menar att 

bästa sättet är att förbjuda unga kvinnor från att resa. Forskare menar också att en legalisering 

av prostitution skulle medföra en ännu större ökning av trafficking. Även fast trafficking ses 

som en illegal och påtvingad handling så måste hänsyn tas till vetskapen om att alla som faller 

offer för trafficking inte tvångsmässigt hamnar i prostitution utan det handlar ofta om en 

smuggling av människor som vill till ett annat land för att kunna få möjligheten till att leva 

under bättre omständigheter än i hemlandet (Outshoorn,2005). 
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Metod 

Studien är kvalitativ och består av två intervjuer med två olika personer som jobbar på olika 

prostitutionsenheter i Sverige. I en kvalitativ forskningsintervju byggs kunskap upp genom ett 

samspel mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. (Kvale, 1997).  

 Intervjuerna syftar till att ge en tydlig inblick i dessa personers erfarenheter och kunskaper 

från arbetet med människor, och framförallt kvinnor, i prostitution (Larsson, 2005). 

Andledningen till att just kvalitativa intervjuer tillämpades i detta arbete är avsikten att på 

bästa möjliga sätt kunna förstå de prostituerade kvinnornas livssituationer. Eftersom intervjuer 

med människor som befinner sig i prostitution skulle ha medfört etiska hinder valdes i detta 

fall metoden att försöka förstå prostituerade människors utsatthet för våld utifrån två personer 

som arbetar med detta.  

Datainsamling  
För att läsa in mig på området sökte jag relevant litteratur i databasen Social Services 

Abstracts som främst behandlar frågor som rör socialt arbete och passar mycket bra till detta 

kunskapsområde. Sökorden formades från olika frisökningar för att komma fram till vilka 

sökord som gav artiklar och nyckelord som överensstämde med uppsatsen och dess syfte. De 

slutgiltiga sökorden var ”prostitution*” and ”violence” där sökorden gav 46 artiklar. Även 

sökorden ”prostitution*” and ”power” användes och där fick jag 20 träffar. Jag använde 

också andra sökvägar som Libris, google scholar, diva och bibliotekets hyllor.  

  

För att få empiriskt material gjordes två intervjuer. Till dessa utarbetades en tematisk 

intervjuguide med utgångspunkter som behandlade områden rörande den prostituerades 

ifrågasatta position, tjej människa eller prostituerad?, våldets olika ansikten, hinder och 

möjligheter samt hur kan våldet minskas?. Dessa teman är strukturerande för intervjuernas 

helhet. Intervjuerna genomfördes per telefon och intervjun med ”Maja”, från en av 

prostitutionsenheterna, tog ca trettio minuter och intervjun med ”Pia” från den andra enheten 

tog ca 45 minuter. Maja och Pia är fingerade namn för att i möjligaste mån avidentifiera 

informanterna.  
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Innan intervjuerna genomfördes förberedde jag mig genom att träna in frågorna. Detta för att 

kunna genomföra en bättre intervju samt för att öka chansen att bättra på eventuella brister i 

intervjuguiden. Öppna frågor formulerades i stor utsträckning för ge informanterna 

möjligheten att tala fritt, och på detta vis komma in på berättelser som kanske inte skulle ha 

kommit på tal annars. Frågorna utformades på detta sätt för att undvika att styra in 

informanterna för mycket på ett visst spår, dock är vissa frågor ställda på ett mer styrt sätt, för 

att undvika att glida ifrån ämnet, det är viktigt att skapa en balans mellan dessa. 

 

 Prostitutionsgruppen i Stockholm bad om att få frågorna skickade till sig för att kunna 

förbereda sig innan intervjun. Intervjuerna genomfördes, som jag klargjort innan via 

telefonen. Informanterna var på plats på sina respektive kontor/arbetsplatser och intervjuaren 

var på plats i sitt hem. Intervjuerna bandades, efter godkännande från de båda informanterna. 

Efter intervjun transkriberades hela intervjuerna ordagrant till text.  

 

Etiskt förhållningssätt 

Det är viktigt att etiska ställningstaganden/överväganden finns med från och med 

undersökningens början fram till slutrapporten. Bland annat genomfördes detta 

ställningstagande genom informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att informanterna 

blir informerade om undersökningens syfte, tillvägagångssätt med mer. Det handlar även till 

stor del om att informanterna frivilligt ställer upp och har rätt att dra sig ur när de vill. Det 

togs stor hänsyn till eventuella konsekvenser, principen om fördelaktighet, vilket innebär att 

skaderisken hos intervjupersonen ska vara så liten som möjligt (Kvale, 1997).  

 

Informerat samtycke uppfylldes i och med att informanterna tillfrågades att ställa upp i 

uppsatsen varav de båda svarade ja. De båda informanterna tillfrågades också om samtycke 

till att intervjuerna bandades vilket då båda gjorde. Innan intervjun informerades de båda 

informanterna om studiens syfte, frågeställningar och hur arbetet samt intervjuerna kommer 

att läggas upp. Principen om fördelaktighet uppfylldes bland annat genom att det togs mycket 

stor hänsyn till sekretess gentemot de människor som berättat personliga berättelser för Maja 

och Pia. För att kunna uppfylla sekretessen används fiktiva namn och platser. Sekretessen är 

dock inte enda skälet utan det handlar även om att respektera individen. Individen har vänt sig 

till dessa enheter för privat hjälp och stöd och det vore oetiskt av alla inblandade parter att 

röja för mycket information, det vore en kränkning gentemot individen.  
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Studien var etiskt upplagt på så sätt att både intervjuaren och intervjupersonerna satt avskilt 

utan störande moment. Det var inga människor som kom och störde eller telefoner som ringde 

eller liknande, full koncentration ägnades till uppsatsens intervjuer.  

Urval 

Inkluderingskriterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade och 

relevanta för studiens syfte, innehålla ett abstract samt att de skulle vara skrivna på antingen 

engelska eller svenska. För annan litteratur gällde att den skulle vara tydligt inriktad på och 

behandla det valda ämnesområdet samt ha stor relevans för arbetet. Inkluderingsområdet var 

relativt brett för att undvika att förförståelse ska styra arbetet, våld är ett brett område och kan 

visa sig i många olika former. Forskningen som användes i uppsatsen har främst varit inriktad 

på prostitution och våld mot kvinnor, eftersom att det till största delen är dem som befinner 

sig i prostitution.  

 

Exklusionskriterier för studien var artiklar som inte var vetenskapligt granskade, inte innehöll 

båda nyckelord och som var skrivna på andra språk än Svenska och Engelska. När det 

handlade om annan fakta än artiklar exkluderades dessa utifrån dess relevans mot syftet.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Feministiskt perspektiv 

Att vara feminist innebär bland annat ett kritiskt förhållningssätt till rådande förhållanden, 

samt ett förespråkande av social förändring.(Gemzöe, 2002). Inom socialt arbete innebär ett 

feministiskt perspektiv att vara inriktad på och reagera över den förtryckta position som 

kvinnor i de flesta länder lever under, detta förhållningssätt går att finna mer än 100 år tillbaka 

i tiden. Det feministiska perspektivet bidrar till en förståelse av kvinnors roll och ställning i 

samhället (Payne, 2008). Våld mot kvinnor, sexuellt utnyttjande och kvinnomisshandel är 

några av de mest brutala formerna av kvinnoförtryck. Hur samhället behandlar dessa 

övergrepp speglar sig i maktförhållandena mellan könen (Gemzöe, 2002). 

 

I sin bok Feminism presenterar Gemzöe (2002) fyra olika typer av feminism. 

Liberalfeminism är en av de mest kända formerna av feminism. Grundtanken är att alla 

människor ska ha samma basala demokratiska fri och rättigheter, oavsett kön. Denna form av 

feminism sätter sin tro till att uppfostran, utbildning och en förändring av attityder skulle 

upphäva kvinnans underordnade position. I dagens läge handlar liberalfeminism till största 

delen om idén om kvinnan som fullvärdig individ och medborgare. Det finns här även en 

grundtanke om att män och kvinnor i grunden är lika. Marxism/socialistisk feminism bygger 

på människans frigörelse från alla former av förtryck. De har en föreställning om att kvinnans 

underordnade position är ett resultat av privategendomens införande, det vill säga då arvsrätt 

och strikt monogami infördes. Denna feministiska utgångspunkt har sin betoning på ekonomi. 

Socialistisk radikalfeminism avvisar idén om att kvinnans underordnade position kan förstås 

som en följd av ekonomisk ojämlikhet och menar istället att det har med klass och kön att 

göra och hur de samverkar i ett kapitalistiskt patriarkat. Radikalfeminism anser att kvinnor är 

förtryckta på grund av sitt kön och att kvinnoförtryck är den mest utbredda formen av 

förtryck. Radikalfeministerna var de första att uppmärksamma våld och sexuellt utnyttjande 

mot kvinnor samt skillnaderna inom familjesfären, det vill bland annat säga att kvinnor skötte 

den största delen av hushållsarbetet (Gemzöe, 2002). Radikalfeministerna hade en stark tro till 

att lagstiftning skulle hjälpa till i kampen om att bekämpa mäns våld mot kvinnor och gjorde 

detta till en öppen debatt. Detta gjorde det möjligt att offentligt diskutera våldtäkt, 

prostitution, kvinnomisshandel, incest och andra former av våld mot kvinnor i samhället. De 

var också först med att använda sig av en så kallad medvetande höjning för att 
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uppmärksamma människor om vilka levnadsförhållanden kvinnor lever under (Lövkrona, 

2009).   

 

Utifrån en feministisk synvinkel blir det centralt att tydiggöra att sexualitet inte enbart är en 

privat historia, utan samspelar med maktstrukturer i samhället. Sex anses vara förknippat med 

manlig dominans och kvinnlig underkastelse. Mäns sexuella lustar blir normerande och  

sexuellt våld mot kvinnor blir på så sätt accepterat (Gemzöe, 2002). 

 

Att prostitution existerar kan enligt feministiska teorier uppfattas som ett tydligt bevis på 

mäns makt över sexualiteten. Prostitution är på så sätt ett uttryck för en patriarkal sexuell 

ordning samtidigt som förekomsten av prostitution legitimerar denna ordning. Sexualitet och 

våld är ständigt sammanvävda och många feminister menar att dessa inte går att skilja åt i vårt 

patriarkala samhälle. Radikalfeministerna anser att våld både är ett sätt att avspegla ojämlika 

maktrelationer och ett sätt att vidmakthålla dessa (Gemzöe, 2002). 

 

Våldet har genom historien uppfattats som ett väldigt typiskt manligt beteende, om man 

exempelvis utgår ifrån biologisk forskning så menar man att förklaringen går att finna i 

evolutionen, att det är den som bidragit till att män är mer våldsamma än kvinnor. Att männen 

använder denna aggressivitet som en strategi, ett sätt att försäkra sig om att föra sina gener 

vidare, att kunna säkra sin reproduktion. Detta synsätt är radikalfeministerna mycket kritiska 

mot (Lövkrona, 2009).  

 

När våld förklaras ur en medicinsk utgångspunkt regerar uppfattningen om att våld är ett 

resultat av det manliga könshormonet testosteron. Denna utgångspunkt medför ett slags 

upprätthållande för rådande situationer eftersom att våldet framställs som ett naturligt inslag i 

samhället, som något naturligt för människan. Utifrån ett feministiskt perspektiv blir det 

viktigt att utmana synsätt som detta eftersom att de står i vägen för en social förändring 

(Lövkrona, 2009).  

Stigma 

Varje samhälle använder olika metoder för att inkludera eller exkludera individer i olika 

sammanhang och grupper. De personer som inte uppfyller det ”normala” beteendet räknas 

som avvikande och får på så sätt ett stigma från omgivningen. Om man ingår i en socialt 

utsatt grupp har man lättare för att bli stämplad eftersom att man inte har samma möjligheter 
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till att dölja sitt stigma. En stämpling som prostituerad kan göra att den stämplades 

möjligheter till exempelvis boende, umgänge och arbete begränsas (Stensmo, 1991).  

 

Stigma kan förstås som en bidragande faktor till hur människor väljer att se på sig själva och 

hur de bygger en relation till detta stigma. Det påverkar även hur människor runt omkring 

väljer att se på en person. Stigmat kan också ge personen i fråga en känsla av att vara 

ifrågasatt, genom förutfattade meningar kring hur en individ stämplar denne, ger personen ett 

stigma, och förväntas uppfylla andra attribut. Det handlar om normativa antaganden kring 

personens egenskaper i relation till en grupp eller ett fenomen. Dessa antaganden kan vara av 

såväl positiv som negativ karaktär beroende på positionering av betraktaren (Goffman, 1971).  

 

Vid en viss fas i socialiseringsprocessen upptäcker personen att hon eller han har ett stigma. 

Det är i denna fas individen måste positionera sig i relation till andra personer som har samma 

stigma. Kanske har personen en förförståelse av gruppen utifrån de stigmatiserande bilder 

som florerar i samhället, föreställningar som kan vara mer eller mindre problematiskt för 

individen att relatera till (Goffman, 1971).  

 

Goffman skildrar hur personer som utsätts för ett stigma förhåller sig till detta och till andra. 

Han beskriver att den stigmatiserade individen kan reagera med osäkerhet gentemot hur andra 

kommer att förhålla sig till personen. Det kan förekomma problem när en stigmatiserad 

individ möter omgivningen då de inte känner till dennes samhörighet med en diskrediterad 

grupp. Personen måste då handskas med stigmat genom ”Att öppet visa hur det är fatt eller 

inte, att tala om det eller inte, att spela teater eller inte, att ljuga eller inte”  (Goffman, 1971 

s.50). 

 

De personer som lever med ett stigma är ibland inte alls intresserade av att dölja detta då de 

befinner sig bland andra i samma situation. Stigmateorin kopplas till prostitution där de 

prostituerade erbjuder sexuella tjänster, i samhällets ögon har den prostituerade en avvikande 

roll. Men hon tar även en risk att bli upptäckt av bekantskaper utanför den stigmatiserade 

gruppen, genom att exponera sig via foton och liknande. Sexsäljare försöker i andra fall 

undanhålla sitt stigma vilket innebär att individen slipper utsätta sig för kommentarer och 

åsikter kring den icke accepterade sysselsättningen. Den stigmatiserade individen försöker 

ofta att anpassa sig för att undvika den negativa syn som existerar i samhället (Goffman, 

1971).  
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Resultat 

I detta kapitel presenteras information från intervjuerna med de två anställda från de olika 

prostitutionsenheterna. Det empiriska materialet kopplas samman med de teoretiska 

utgångspunkterna feminism och stigma samt med övrig forskning från uppsatsen. Kapitlet är 

indelat i fem teman. Det första heter ifrågasatt position och tydliggör hur illa de prostituerade 

kvinnorna behandlas i vissa situationer. I denna del beskrivs bland annat en våldtäkt och hur 

rättssystemet behandlade denna kvinna. Andra delen som heter Tjej, människa eller 

prostituerad behandlar synen på kvinnor som befinner sig i prostitution, hur de tillskrivs olika 

egenskaper samt hur de ska benämnas och behandlas på grund av att de befinner sig i 

prostitution. Den tredje och mest omfattande delen benämns som våldets olika ansikten och 

tar upp många av de olika former av våld som kvinnorna blir utsatta för och även till viss del 

hur vissa kvinnor hamnade i prostitution. Den fjärde delen heter hinder och möjligheter och 

beskriver hinder med prostitutionen, men tar också upp vad som för den prostituerade kan 

uppfattas som möjligheter med prostitutionen. Den femte och sista delen heter hur kan våldet 

minskas? och tar precis som det låter upp diskussionen rörande vad man kan göra åt våldet 

och behandlar också till viss del hur prostitutions enheterna jobbar med detta.  

Ifrågasatt position 

I och med sina arbeten får Maja och Pia ta del av många olika människors personliga 

berättelser. Pia berättar om en ung kvinna som delat med sig av en händelse från sitt liv.  

 

”De unga männen tog med henne hem till en av killarnas lägenhet där de alla våldtog henne”  

 

Som framgår av Pias beskrivning blev kvinnan som befann sig i prostitution en dag kidnappad 

och brutalt våldtagen av tre unga män. Hon mådde mycket dåligt efter detta och valde att 

anmäla händelsen, men rättsväsendet menade att de inte kunde fälla dessa pojkar. Rättens syn 

på saken var att en kvinna som befinner sig i prostitution inte kunde vänta sig något annat av 

en sexuellt upphetsad man. Pia berättar att rätten ansåg att det var ungefär vad en kvinna som 

denna hade att vänta sig 

 

”Det är kvinnans eget fel att hon blev våldtagen eftersom att hon befinner sig i prostitution”  
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Detta kan direkt kopplas till Gemzöe (2002) där hon beskriver hur maktförhållanden mellan 

kvinnor och män avspelar sig i hur samhället behandlar dessa övergrepp. På något diffust sätt 

antyder domen hur det svenska rättsväsendet ser på kvinnor som befinner sig i prostitution, 

samt hur hela det svenska samhället ställer sig till detta. Är flickans historia inte 

betydelsefull? Är hon inte värd att lyssna på?  

 

Utifrån en liberalfeministisk utgångspunkt menar man att män och kvinnor i grunden är lika 

och man strävar efter att männens och kvinnornas utgångspunkter ska vara lika. Det är tydligt 

att deras strävan mot jämlikhet inte har satt sin prägel inom detta område. Fallet visar att 

rätten tydligt ser händelsen utifrån pojkarnas synvinkel, medan de avvisar flickans synvinkel 

och menar att den är felaktig. Undertoner och egna föreställningar görs i detta fall viktigare än 

själva lagtexten (Gemzöe, 2002).    

 

Om det hade varit en kvinna som inte befunnit sig i prostitution, hade rättens tankegångar 

varit annorlunda då? I så fall fungerar inte sexköpslagen alls. Sexköpslagen innebär att man 

straffar köparna av sexuella tjänster, men inte säljarna. Om en kvinna som befinner sig i 

prostitution anses förtjäna att bli kidnappad, våldtagen och dessutom inte tagen på allvar, 

vilket gör att hon inte heller kan få sin våldtäktsman straffad. Kan inte detta ses som ett straff i 

sig? Att i rätten bli dömd till att man förtjänar att bli våldtagen eftersom att man befinner sig i 

prostitution visar att rätten inte har tillräcklig kunskap om prostitution och vad det innebär att 

befinna sig i prostitution. De har inte visat någon hänsyn alls till den bakomliggande 

komplexitet som hägrar kring fenomenet prostitution. Precis som Weitzer (2005) beskriver så 

baseras det våld tjejerna utsätts för, aldrig på egna val.   

 

Goffman´s (1971) teori om stigma är tillämpbar på detta händelseförlopp. Stigma innebär 

bland annat att man inkluderar eller exkluderar vissa personer ur vissa sammanhang, detta 

påverkar hur människor runtomkring väljer att se på en person. Detta är vad som händer med 

denna tjej: Rättspersonen bygger in antaganden och föreställningar om att en människa som 

befinner sig i prostitution är till för att tillfredsställa pojkarna, att det som pojkarna gjorde 

med henne är just vad hon är till för. Ett antagande om att en person som befinner sig i 

prostitution inte kan bli våldtagen. På så sätt kan man dra parallellen att rätten anser att de 

som befinner sig i prostitution förtjänar att bli behandlande hur som helst. Och att de unga 

männen därför hade rätten att kidnappa samt våldta henne. Utifrån stigmat denna kvinna har 

blivit tilldelad ser man tydligt komplexiteten i hur missförstådd hon har blivit. Kvinnan var 
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mycket sårad efter denna våldtäkt och mådde väldigt dåligt och ville ha upprättelse. Rätten 

byggde in antaganden om att hon inte kunde bli våldtagen och att det var hennes fel. I detta 

fall var alltså andra människors stigma gentemot kvinnan starkare än kvinnans egna ord och 

åsikter (Goffman, 1971).  

 

Det är dock inte endast när det gäller det rättsliga området som personer inte tas på allvar. Det 

kan till exempel vara i mötet med en kund, där kunden vill att hon ska göra saker som hon 

själv inte vill, som exempelvis att ha sexuellt umgänge utan kondom. Forskning har visat att 

detta kan vara mycket problemfyllt då det kan uppstå en hotbild mot flickan om hon inte gör 

som hon blir tillsagd att göra.  Även här sätter stigmatiseringen sina tydliga spår. Dessa män 

har en tanke om att de har köpt kvinnan och att hon ska göra precis det som hon blir tillsagt 

att göra och även här väger dessa människors föreställningar om vad hon ska göra tyngre än 

hennes egen vilja (Wahab, 2002). 

Tjej, människa eller prostituerad? 

En människa som befinner sig i prostitution kan bli benämnd på en rad olika sätt och hur man 

väljer att tilltala dessa personer ger olika sorters följder för personen som befinner sig däri. 

Maja beskriver detta i intervjun på följande sätt:   

 

”Det finns ingen som är prostituerad, utan det är människor i prostitution, alltså det är 

samhällsförteelsen. Man är inte vad man gör och det är jätteviktigt. Annars blir det i princip 

en rasistisk tanke om att det här är människor som är speciella, men det är det inte. Det är 

fenomenet prostitution vi pratar om, och så finns det människor däri.” 

 

Att det är så viktigt för Maja att inte kalla någon för prostituerad kan kopplas samman med 

Goffmans (1971) teori om stigma. Eftersom prostitution är ett så pass laddat uttryck medför 

det att människor redan när de hör ordet prostituerad har skapat föreställningar om hur denna 

person ska vara samt behandlas. Genom att använda sig utav exempelvis benämningen 

människan i prostitution eller tjejen gör att man ser en bättre helhet. Det är en människa som 

befinner sig i prostitution, en människa som är utsatt för risker, en människa med familj, en 

människa med känslor, en människa precis som oss andra.  

 

En reflektion kring detta är, stämmer detta i vårt dagliga samhälle, tillskrivs vi positioner? Är 

man vad man gör, eller rättare sagt är man inte vad man gör? Om man är något i andras ögon 
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betyder det att det är det som är allrådande? Om vi tar en snickare eller lärare som exempel, 

de beskrivs ju ofta som snickaren eller läraren. Om vi tar diskussionen till sin spets och tar en 

läkare som exempel, han är ju ofta vad han gör, även privat. Han beskrivs av omgivningen 

som doktorn. Ett annat exempel kan vara en rånare, han/hon blir då i många olika 

sammanhang benämnd som rånaren eller tjuven. Vem har rätt till att stämpla någon på detta 

sätt, enligt Goffmans (1971) stigma påvisar han att det är vanligt att människor känner sig 

missuppfattade på grund utav det stigma de har fått så därför förstår jag helt och hållet Majas 

tankesätt. Begreppet prostituerad är väldigt negativt laddat, dessutom är prostitution något 

man utsätts för, en våldshandling.  Därför är det extra viktigt att belysa att det finns en 

människa som lever mitt uppe i detta, en människa som blir utsatt för något. Inte bara ett 

fenomen. I forskningen som lästs och använts i studien framgår inga liknande tankar, utan 

personen beskrivs oftast, om än alltid, som prostituerad. Som det tydligt går att skåda så råder 

det stor komplexitet kring begreppet och stigmateorin räcker inte riktigt till i detta 

sammanhang. Stigmateorin uppmärksammar orättvisorna och offret, men ger ingen förklaring 

såsom feministisk teori gör. Den feministiska teorin får med viktiga bitar rörande makt, som 

stigma inte innefattar. Den feministiska teorin talar om det sexualiserade våldet, orättvisor 

könen emellan och andra maktaspekter som anses vara några av de allra tydligaste orsakerna 

bakom att prostitution existerar (Gemzöe 2002).  

 

Maja beskriver också problemet med antagandet och tankar kring att en människa i 

prostitution inte kan bli våldtagen, man rättfärdigar/normaliserar detta våld eftersom att det 

finns en föreställning om att människor i prostitution är till för att köpas kombinerat med 

föreställningen av att de ställer upp på väldigt mycket som partnern hemma inte gör vilket i 

sin tur gör att denna sexuella aktivitet inte påminner speciellt mycket om en normal sexuellt 

kontakt.  

 

Våldets olika ansikten 

I intervjuerna med Maja och Pia framkommer hur våld förekommer i många och skiftande 

former och tar sig uttryck på många olika sätt.  I samtalet med Maja berättar hon att 100 % av 

alla de människor hon träffat i prostitution någon gång har varit utsatta för någon form av 

våld. Vidare förklarar hon att fysiskt-, psykiskt våld och/eller sexuellt våld är något som nästan 

alla människor i prostitution någon gång tvingas uppleva, och den form av våld som hon 

uppskattar som en av de mest förekommande är verbala kränkningar. Något som en 
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prostituerad människa också löper större risk för att bli utsatt för är mord och kidnappning.  I 

interaktionen med Pia berättar hon att i princip alla tjejer hon träffat har blivit utsatta för 

någon form av våld. Hennes uppfattning är att den mest utbredda formen av våld som 

människor som befinner sig i prostitution blir utsatta för är sexuellt våld. Vidare förklarar hon 

att våld inte behöver handla om direkt våld som slag mot kroppen eller våldtäkt, utan att det 

finns andra varianter såsom att någon har gått över ens gränser på något sätt. Både Maja och 

Pia säger att prostitution är en del av våld mot kvinnor, och att detta är ett synsätt som också 

finns i prostitutionslagstiftningen  

 

”Vi kan inte välja att se våld på något annat sätt än vad lagstiftaren har slagit fast vid”,  

 

Precis som både Pia och Maja har hävdat så utsätts alla människor som befinner sig i 

prostitution för någon sorts våld. Därmed säger Pia och Maja emot många av de myter och 

föreställningar om att prostitution skulle vara något lyxigt och glamoröst. Precis som Busch et 

al. (2002) beskriver så är dessa människor extra utsatta för våld i alla dess olika former, vilket 

är starka motargument till att prostitution ska förknippas med lyx.  

 

Maja påminner oss om att vi inte får glömma att det våld som en människa i prostitution 

utsätts för härstammar från en könsmaktsordning eller makt i överhuvudtaget. Hon berättar 

om en flicka som blivit utsatt för våld av sina föräldrar. De sålde henne till att utöva 

prostitution . Föräldrarna hade en så stor makt över henne att hon inte lyckas frigöra sig från 

dem. Maja berättar att det finns flera sådana händelser och att dessa människor långt upp i 

trettio års ålder befinner sig i ungefär samma situation där de fortfarande inte lyckats frigöra 

sig från sina föräldrar, och där föräldrarna fortfarande har makten över deras liv.  

 

Maja berättar om kvinnor som blivit tvångsmässigt våldtagna i olika sammanhang i syfte att 

bli totalt nedbrutna och medgörliga och därför inte opponera sig mot den behandling de får. 

Detta strider mot de mänskliga rättigheterna, en människa ska ha rätt till liv, rätt att säga ifrån 

och framförallt, rätt att inte bli illa behandlad. Detta är ett exempel på både fysiskt samt 

psykiskt våld som dessa människor utsätts för, och som de har väldigt svårt att skydda sig 

emot.  

 

Resonemanget kring att bryta ner personen påminner starkt om tankarna kring patriarkatet 

som De los Reyes (2003) presenterat. Att våld, precis som Maja beskriver, är starkt kopplat 
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till könsmakt. Dock behöver makten inte alltid innefatta en makt mellan könen, precis som det 

finns beskrivet ovan så var det inte bara flickans fader som var inblandad i att tvinga henne till 

prostitution, utan även modern. Den allra största anledningen till prostitutionen och våldet i 

detta fall var alltså bakomliggande maktstrukturer mellan dessa människor. Könsmakt 

behöver inte alltid utageras mellan kvinnor och män som två stark åtskilda kategorier. Makten 

i sig kan bli ett sätt att utöva våld. Alltså att någon annan har makten att styra över ens liv och 

köra över den egna viljan.  

 

Maja förklarar att det är mycket svårt att avgöra i hur stor utsträckning en person som 

befinner sig i prostitution är utsatt för fysiskt, sexuellt , psykiskt eller någon annan form av 

våld. Hon förklarar: 

 

”Skulle man fråga människor i prostitution om de blivit utsatta för fysiskt våld skulle nog 

många säga ja. Skulle man istället fråga om de har blivit utsatta för psykiskt våld skulle nog 

många säga nej.” 

 

När Maja pratade om hur en kvinna tydligt kan se att hon blivit utsatt för fysiskt våld men 

förnekar att hon har blivit utsatt för psyksikt våld kopplade Maja ihop detta med 

Normaliseringsprocessen.  

 

”En människa som befinner sig i prostitution får ofta höra verbala kränkningar som ”billiga 

luder” och andra ord som menar att det enda personen är till för är att sexuellt användas.”  

 

Dessa ständigt återkommande kränkningar lever en människa i prostitution med i princip 

dagligen, vilket gör att hon tillslut kan förlora greppet om vad som är en kränkning eller 

psykisk misshandel och vad som inte är det. Personernas referensram omvandlas dagligen i 

takt med vad de utsätts för. Det kan därför vara svårt att få syn på och benämna sexualiserat 

våld och manlig dominans som en del i vad hon utsätts för.  

 

När det istället handlar om fysiskt våld har de oftast lättare att beskriva i vilken form de har 

blivit utsatta för detta våld och när, anledningen till detta beror som det finns beskrivet ovan 

dels på normaliseringsprocessen, de normaliserar det psykiska våldet vilket gör att det döljs 

och blir förgivet taget . Det beror också på att det fysiska våldet visar sig betydligt mer 

påtagligt i form av exempelvis blåmärken, sår eller smärta.  
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”Ingen ska behöva bli ständigt kränkt i en relation eller när man träffar människor generellt, 

men detta är en grupp som ofta upplever det.” 

 

Att ständigt bli kränkt trotsar FN´s konvention om mänskliga rättigheter som säger att alla 

människor har rätt till att bli lyssnade på. Att bli bemötta på detta sätt, helt utan respekt för 

individen och hånad är inget som någon ska behöva vara med om, och absolut inte gång på 

gång (FN´s konvention för mänskliga rättigheter). 

 

Både Pia och Maja tycker att det är svårt att svara enkelt på frågan om våldsförövaren, vem är 

det?  Maja syftar återigen tillbaka till normaliseringsprocessen och menar att det finns en 

gränslöshet riktad till den egna personen, det vill säga att de inte riktigt har kontroll över när 

någon passerar en gräns. Om de inte kan avgöra när någon passerat en gräns så är det svårt att 

säga vem som gjort det.  

 

Goffmans (1971) stigma är en ingående del i normaliseringsprocessen eftersom att hur andra 

människor ser på en person starkt påverkar hur personen ser på sig själv samt uppfyller de 

attribut som han/hon förväntas uppfylla. Det som personen själv gör gång på gång blir tillslut 

det normala för personen eftersom att dennes referensramar är ständigt föränderliga. Utefter 

vad personen då gör så förändras även omgivningens förväntningar och utefter vad 

omgivningen förväntar sig, uppfyller ofta individen. På så sätt kan man tydligt se hur stigma 

och normaliseringsprocessen hänger ihop.  

 

Pia förklarar att de flesta som lever i prostitution någon gång i barndomen eller ungdomsåren 

blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, eller att de under barndomen fått tagit ett 

extremt stort vuxenansvar. Prostitutionen kan då bli en utväg eller ett sätt att hantera sin egen 

inre kris. Men det kan också ha helt andra orsaker, ett exempel på detta är en kvinna som Pia 

kom i kontakt med. Kvinnan kom ursprungligen ifrån Spanien där hon levde tillsammans med 

sin make och två barn. En dag blev hon lämnad av sin make och stod ensam med två barn, 

utan inkomst och utan utbildning.  

 

”Kvinnan vände sig till släktingar för att få hjälp, de berättade att de hade fixat ett jobb till 

henne. När hon kom fram till släktingarna, som bodde i ett annat land, väntade inget jobb 

utan hon blev intvingad i prostitution. Efter en viss tid blev hon fri från prostitutionen genom 
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en polisrazzia  och återvände då tillbaka hem till sina barn igen. När hon kom hem till 

Spanien  hade hon fortfarande inget jobb, utan började då prostituera sig igen för att kunna 

försörja sina barn. Hon levde som prostituerad i Spanien under ett flertal år fram tills den 

dagen hon träffade en Svensk kvinna som också var prostituerad. Den svenska kvinnan 

berättade att det fanns möjligheter att tjäna betydligt mer pengar som prostituerad i Sverige  

än i Spanien.”  

 

Att kvinnan hamnade i prostitution kan här förklaras med hjälp utav Parry och Dewings 

(2008) aspekt av att ekonomiska problem kan vara en utav ingångarna till att hamna i 

prostitution. För att kunna skydda sig mot omständigheter som dessa måste landet ha ett 

välfungerande ekonomiskt system som skyddar människor från situationer som denna. 

Kvinnan valde i detta fall prostitution som en absolut sista utväg och blev dessutom tvungen 

att lämna kvar barnen i hemlandet, hade landet haft ett system med rätt till visst bidrag eller 

liknande hade hon kanske inte blivit tvungen till detta.  

 

Denna händelse går till viss del att förstå utifrån Gemzöe´s ( 2002) marxistiska och 

socialistiska utgångspunkt inom feminismen. Enligt detta synsätt befinner sig kvinnan i en 

underordnad position på grund av ekonomiska skäl. I detta fall prostituerade sig kvinnan av 

ekonomiska skäl vilket gör att man  på så sätt förstå det våld, hon i och med sin prostitution 

utsätts för, som ett resultat av ekonomiska svårigheter.  

 

Det finns en rad olika anledningar till varför någon hamnar i prostitution, men de allra flesta 

forskare är överens om att det inte är något fritt val, utan att det är rådande livssituationer som 

bidrar till att någon hamnar i prostitution. Ovan beskrevs en situation som gjorde att kvinnan 

hamnade i prostitution men det finns också en rad andra situationer, ett exempel på detta var 

en tjej som Pia berättade om.  

 

”Tjejen var i 18 års åldern och träffade en kille, hon blev blixtkär direkt och flyttade ihop med 

killen. Han hade problem med droger och efter en tid började även hon ta droger ibland. 

Detta eskalerade till ett tungt drogmissbruk. Både tjejen och killen tappade sina jobb. Tjejen 

började då prostituera sig för att ha råd till droger och hyra.” 

 

Att droger banar vägen in i prostitution är inte en helt obekant ingång till prostitution utan 

kopplingen mellan drogmissbruk och prostitution beskrivs som stark Ett tungt drogmissbruk 
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kan göra det svårt för en individ att klara av att ha ett vanligt jobb av flera olika andledningar. 

Det kan ha att göra med att ett vanligt jobb inte ger tillräckligt bra betalt för att det ska räcka 

till drogerna. Det kan även finnas andra anledningar som svårigheter med att klara av att ha ett 

”vanligt” jobb då man är drogberoende, vilket bland annat kan medföra att man missköter sitt 

jobb och på så sätt förlorar det. Befinner man sig i prostitution är inte drogerna i sig ett så pass 

stort hinder för att utföra det arbete man ska utföra, som när det kommer till ett annat jobb 

(Shannon et al,. 2008).  

   

Maja berättar om flickor som till följd av prostitutionen utvecklat ett självskadebeteende för 

att fly bort från den situation de befinner sig i. 

 

”De allra flesta flickorna som vi kommit i kontakt med har anorexi eller bulimi symtom, och 

då oftast grova. Andra vanliga former av självskadebeteenden som dessa personer uppvisar 

är alkohol eller drogproblem . Det är också vanligt hos personer som befinner sig i 

prostitution att utveckla psykiska avstängningsmekanismer som exempelvis splitting 

personalities eller tvångssyndrom och personlighetsstörningar.” 

 

Maja beskriver hur dessa olika beteenden uppkommer för att de ska klara av att befinna sig i 

prostitutionen.  

 

Som tydligt går att skåda från ovanstående så tar sig våldet i uttryck i  många olika former. 

Det kan vara allt ifrån fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, verbala kränkningar, 

överskridandet av en persons gränser, stigmatisering med mer, våldet kan tas i uttryck i olika 

nyanser och vidare betydelser än vad jag har beskrivit i detta arbete eftersom att intervjuerna 

inte gjorts direkt med de som befinner sig i prostitution, och händelserna är inte beskrivna av 

dem själva, vilket gör att vissa delar kan ha missats.  

 

Att stigmatisering i denna kontext används som en del i att beskriva det våld dessa människor 

utsätts för beror på de skadeverkningar detta kan medföra hos den egna individen. Precis som 

Goffman (1971) beskriver så påverkas människor starkt av de fack andra människor placerar 

dem i, hur andra människor väljer att se samt värdera dem. Detta kan medföra en stor 

osäkerhet hos individen samt en stor frustration. Det är inte alls säkert att individen vill bli 

sedd och uppfattad på det sätt som andra väljer att se och uppfatta dem på. Våld kan också 

förklaras genom hur dessa personer blir sedda och behandlade på. Det är ett våld i sig att inte 
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få förövaren straffad. Att andra människor har åsikter om att man förtjänar att bli slagen, 

våldtagen och kidnappad. Även om dessa starkt stigmatiserade människor tar modet till sig 

och försöker att få upprättelse, så är det ingen som på allvar lyssnar. Vad de säger räknas inte, 

i stället blir det våldtäktsmannen som vinner. Det är enligt min starka uppfattning ett våld i sig 

att vara så förtryckt. Dessa berättelser tydliggör spännvidden av hur olika människors vägar in 

i prostitution kan vara. 

 

Könsmaktsordningen som Gemzöe (2002) skriver om ses som en ingående del i alla dessa 

typer av våldshandlingar, det vill alltså säga att det beskrivs som att könsmaktsordningen har 

en stark påverkan, och kanske också ofta ligger till grund för varför våldshandlingarna ens 

uppkommer.  

 

Hinder och möjligheter  

Maja berättar att det i prostitution finns hinder av många olika karaktärer att brottas med, 

exempel på detta är hinder till att söka hjälp, hinder ut och in i prostitution, hinder att vara i 

prostitution och mänskliga hinder som relationshinder och psykiska störningar. När vi då 

riktade in oss på hinder med att vara i prostitution så menade Maja att det finns massor med 

hinder, men att de då talade mest om skadeverkningar som prostitutionen ger. 

 

När de båda intervjupersonerna istället ska förklara eventuella möjligheter med prostitution 

har de svårt att se några. Pia menar dock att de möjligheter som kan finnas med att vara i 

prostitution för den som befinner sig där är en känsla av bekräftelse, de kan känna att de får en 

viss uppskattning. Det kan också till stor del handla om pengar, att man behöver pengar till 

något eller att man tycker att man tjänar så pass mycket pengar på detta. Hon beskriver även 

hur vinsterna med att befinna sig i prostitution till stor del brukar avta efter ett tag. Att 

pengarna ändå inte räcker till eller att man inte känner att man får samma bekräftelse längre. 

Sedan kan det även komma en tid då det kommer stora hinder med exempelvis våld vilket gör 

att det negativa klart överväger det som en gång var positivt. Hon kan själv inte se några 

positiva effekter av prostitution och säger: 

 

”Det är väldigt svårt att se något positivt med att befinna sig i prostitution. Det brukar ses 

som väldigt negativt och stigmatiserande att ha prostitutionserfarenhet.” 
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 Maja kan inte heller se något positivt med att befinna sig i prostitution, utan menar att det är 

en av de sämsta tänkbara utvägarna till att få ett självständigt liv.  

 

I Bekräftelsen, som Pia beskriver, finns också en dubbelsidighet. Det kan för tillfället verka 

positivt och ge en stor tillfredsställelse för individen att befinna sig i prostitution, men som det 

visat sig i studien så medför prostitution en hel skara med negativa konsekvenser, som 

exempelvis våld. Om personen känner en bekräftelse under den sexuella tjänsten, och sedan 

bli utsatt för våld eller annan kränkande behandling så krävs sedan ännu mer bekräftelse för 

att hon ska känna ett välbehag. Det blir som en ond spiral. Det är mycket svårt att se någon 

positiv effekt som är så stark att den gör det värt att offra så mycket som en person i 

prostitution får göra. Både när det kommer till att utsättas för våld och när det kommer till att 

kränka och kväva den egna viljan. En annan synpunkt som är mycket viktig när det kommer 

till detta ämne är, vem gynnas av prostitution?  

 

Hur kan våldet minskas? 

Socialtjänstförvaltningen har i sin artikel socialt program för att minska prostitution(2007) 

presenterat forskning inom området som syftar till att förebygga prostitution och våldet det 

medför. Dessa förebyggande åtgärder innefattar bland annat uppsökande verksamhet på gator, 

hjälp och stöd via exempelvis stödjande samtal. Det är viktigt med information om 

könssjukdomar och dess smittspridning, och även erbjudandet av stöd till dem som köper 

sexuella tjänster för att de ska kunna sluta. De anser även att samverkan med andra 

myndigheter ska ske för att öka kompetensen hos dem som jobbar inom detta område skulle 

höjas. Dessa delar kan vara ingående delar i hur man ska kunna få ett slut på, eller åtminstone 

minska prostitutionen och våldet den medför (socialtjänstförvaltningen, 2007).  

 

Maja berättar att det är vanligt att prostituerade självmant vänder sig till dem för stöd och 

hjälp, men att de även har en uppsökande verksamhet där kontakt också brukar tas. Hon 

förklarar att många tagit initiativet till kontakt eftersom de har kompisar som också har 

kontakt med prostitutionsenheten eller efter ett besök på enhetens gynekologiska mottagning. 

 

 Pia berättar att det är vanligt att människor som befinner sig i prostitution själva tar kontakt 

med  prostitutionsenheten, det kan vara så att de har blivit förmedlade av någon annan. Det 

kan då handla om att personen går/gått hos en kurator eller socialsekreterare och blivit 
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förmedlade därifrån.  Pia berättar om en kvinna som sökte hjälp hos prostitutionsenheten i 

Göteborg efter ett tips från en väninna som också går på samtal där.  

 

”Anledningen till att hon ville träffa någon på enheten var att hon ville prata med någon om 

prostitution, hon hade börjat tvivla på om detta verkligen var bra för henne. Den allra största 

och mest givande funktionen för henne i kontakten med prostitutionsenheten var att få prata 

om prostitution med någon som förstod henne.” 

 

Denna kvinna ville alltså prata med någon som hade erfarenhet inom detta område och var väl 

insatt i ämnet. Dessa samtal hade en stor terapeutisk funktion för henne 

 

Eftersom att både Maja och Pia beskriver att det är relativt vanligt att människor som befinner 

sig i prostitution själv söker upp prostitutionsenheterna för hjälp, antingen via vänner som går 

på samtal eller får annan hjälp eller genom olika myndigheter samt via eget initiativ. 

Tolkningen utifrån detta bygger mycket på Giddens (2003) tanke om att prostitution inte är 

något val. 

 

 Precis som Pia och Maja berättat om kan kvinnor tvingas in i prostitution via släktingar eller 

föräldrar eller annan för att överleva ekonomiskt eller för att kunna finansiera sitt missbruk. 

Detta visar tydligt att just dessa kvinnor har prostituerat sig för, något som för dem känns som 

en sista utväg och ofta för någon annans skull. Det är därför viktigt att ha i åtanke att många, 

förmodligen de allra flesta, prostituerar sig för att de inte ser något annat handlingsalternativ 

just då.  Eftersom att många självmant sökt hjälp och inte till följd av ett tvång från något håll 

så kan man anta att de troligtvis många gånger vill ha ett slut på att befinna sig inom ramen 

för prostitution, utsatthet och den stigma som därpå följer (Goffman 1971).  

 

Pia berättar att de, precis som Stockholm, har en uppsökande verksamhet där de tar kontakt 

med de prostituerade, detta gäller då främst vid gatuprostitution. Hon menar att en stor andel, 

nästan hälften av de som befinner sig i prostitution  lever utan uppehållstillstånd i Sverige och 

att de då måste jobba ännu mer intensivt med den uppsökande verksamheten för att skapa en 

kontakt med dem och etablera  ett förtroende. 

 

De båda enheterna jobbar aktivt med att visa sig för allmänheten, målet är då att människor 

som befinner sig i prostitution ska uppmärksamma att de finns och själva kunna söka hjälp 
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hos dem. De har även uppsökande verksamheter, där det är dem själva som tar kontakt med 

människor som befinner sig i prostitution. De har gynekologiska mottagningar där de erbjuder 

hjälp för att kunna skydda sina kroppar, exempelvis hjälp till att skydda sig från 

könssjukdomar. De erbjuder även hjälp i form av olika sorters samtal med mer.  

 

Både Pia och Maja berättar om att tillgångarna till olika slags resurser är kraftigt begränsade: 

”Det finns ju bara tre prostitutionsgrupper i hela Sverige”, säger Pia. Detta försvårar deras 

möjlighet att nå fram och finnas till hands för dessa personer i den mån som behövs. Pia 

berättar om sin önskan om att det skulle vara lättare att ta sig ur prostitution. Det finns för 

begränsade möjligheter till att kunna underlätta för dem som vill lämna prostitutionen vilket 

gör det hela ännu svårare. Maja förklarar även hon hur det saknas pengar för att kunna 

förbättra deras arbete 

 

”Vi har inte fått några pengar eller resurser. Och ingen annan enhet heller som jobbar 

kliniskt med kvinnor. Däremot har Sveriges regering gett nästan 50 miljoner till alla olika 

utbildningsinstitut och det är ju mycket märkligt, men vi har inte fått några pengar, så att vi 

lever på samma resurser som för tio år sedan. ” 

 

När det kommer till att förebygga våldet berättar Maja att de inte gärna går in på 

skadereducering, utan fokuserar på hur man ska bemöta människor i prostitution psykiskt. 

Maja förklarar också att de inte talar om för människor som befinner sig i prostitution hur de 

ska göra, att de ska ha säkert sex och så vidare, utan menar att det handlar om att ta sig 

därifrån. Hon förklarar att genom samtal och övrig hjälp kommer individen ur egen vilja att så 

småningom vilja ta sig ur prostitutionen och skaffa sig en försörjning som bygger helt på 

något annat. Pia säger att man måste försöka öka kunskapen om och minska efterfrågan efter 

att köpa sex för att minska prostitutionen. På frågan om hur man ska göra för att förebygga 

våldet svarar hon 

 

”Att inte befinna sig i prostitution, det är enda sättet tror jag för våldet kan vi nog aldrig styra 

över”.  
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Diskussion 

Prostitution kan ses som en sexualiserad våldshandling . Våldet kan tas sig i uttryck i många 

olika former, som inte sällan överlappar varandra. Exakt vilken form av våld de utsätts för är 

svårt att svara på, man skulle generellt kunna påstå att de utsätts för i princip alla möjliga 

former av våld mer eller mindre samtidigt.  Några olika former som framkommit både genom 

forskning och intervjuer är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Kidnappning, kränkande 

behandling, mord, emotionellt våld och förlorad makt över den egna personen och sitt liv.   

 

Något som har visat sig vara framträdande i uppsatsen är den utsatta position som dessa 

människor befinner sig i. De står på många sätt utanför samhällets lagar och normer och 

omfattas inte av alla de bestämmelser som finns. Ett exempel på detta är våldtäktsrättegången 

där rätten ansåg att den prostituerade kvinnan hade sig själv att skylla för att hon blev 

våldtagen och att man inte kunde skylla över skulden på pojkarna. Här räknas inte den 

prostituerade kvinnan in i de lagrum som omfattar våldtäkt. Händelser som denna måste 

granskas mer ingående, så att bakomliggande kopplingar mellan könsmakt och sexualiserat 

våld blir mer tydliga.  

 

En del som jag uppfattar som bidragande till att dessa kvinnor är extra våldsutsatta har med 

normaliseringsprocessen att göra, de blir helt enkelt vana att bli utsatta för våld och illa 

behandlade på olika sätt, detta medför att de kan få helt andra referensramar än andra 

människor. Deras gräns för vad som är okej och vad som inte är det kan hamna på en helt 

annan nivå, där de själva tillåter att bli utsatta för mer våld och kränkande behandling än 

andra. Inte för att de vill, utan för att det är vad de är vana vid. Så länge ingen ifrågasätter 

dessa pågående omvandlingar befästs marginaliserande, utsatta och underordnade positioner.  

 

Jag tror att normaliseringen av våldet kan påverkas av stigma. Andra människor ser på dessa 

personer på ett visst sätt, tillskriver dem ett visst värde och i vissa fall ett väldigt lågt värde. 

Om många ser på dessa människor som mindre värda, så borde det väl vara okej att behandla 

dem därefter, eller? Det kan självklart också finnas en hel del olika individuella orsaker både 

hos den som blir utsatt för våld och hos den som utsätter någon för våld som påverkar hur 

pass våldsutsatt någon är, vilken umgängeskrets och vilket levnadsmönster man har 

exempelvis.  
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Något som ansetts vara en stor del i de bakomliggande orsakerna till prostitution och våld har 

i forskningen som används i denna uppsats pekat på könsmaktsordningens inflytande. 

Patriarkatet används också som en vanlig förklaring till varför män behandlar kvinnor illa. 

Enligt denna förklaring ska denna behandling ha med mannens manlighet att göra, att mannen 

har rätten till kvinnan, att hon är underordnad mannen. Detta sätter sina tydliga mönster i 

många olika delar av prostitution, det kan fungera som en förklaring till varför prostitution ens 

existerar. Men det står även som en av de tydligaste omständigheterna bakom våldet.  

 

Hur våldet kan minskas är ganska svårt att svara på, precis som intervjupersonerna berättar så 

jobbar de inte särskilt med våldet utan mot prostitutionen. Detta tror jag kan vara mycket 

effektivt eftersom det blir högst omöjligt att nå ut till alla dem som utsätter människor får våld 

och få dem att ta åt sig och få dem att ändra sitt beteende. Sexköpslagstiftningen är till för att 

förhindra att detta händer, så att om inte lagstiftningen kan få dessa människor att sluta köpa 

sex, är det nog väldigt svårt för någon annan att få dem att sluta. Om man inte befinner sig i 

prostitution minskar risken radikalt för att utsättas för våld, vilket gör att det är precis vad man 

riktar in sig på. Att få dem att lämna prostitutionen.  

 

För att minska prostitutionen jobbar inte enheterna med att gå ut och tala om för någon som 

befinner sig i prostitution att de ska göra si eller så, utan de jobbar i samtal. De menar att 

personens vilja att ta sig ur prostitutionen brukar väckas självmant efter en viss tid. Jag tycker 

att detta är väldigt intressant, att det kan räcka med att någon lyssnar på dem och reflekterar 

med dem, utan att tala om vad de ska göra, och ändå tar de sig ur. De behöver många gånger 

stöttning och en hjälpande hand för att bryta sitt destruktiva livsmönster. Jag tror fullt ut på 

detta arbetssätt, att lyssna till människan och försöka uppfylla hennes individuella hjälpbehov 

istället för att alltid följa handböcker. Att ha en rutin där man gör lika för alla och inte gör 

skillnad på någon, detta fungerar inte tror jag. Alla människor är individuella och har behov 

därefter.  

 

Många olika frågor och funderingar har väckts under arbetets gång, en av dessa är vem som 

gynnas av prostitutionen. Efter att ha läst detta arbete, lär man väl knappast dra parallellen att 

det är den som befinner sig i prostitution som gynnas. Dessa människor är extra utsatta för 

våld och annan kränkande behandling, och tas sällan på allvar av andra i samhället, tydligen 

inte ens i rätten. Slutsatsen jag drar är därför att det måste vara antingen hallicken och/eller 
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sexköparen som gynnas, för om ingen skulle gynnas skulle prostitution förmodligen inte ens 

existera.  

 

Detta har varit ett mycket intressant ämne att skriva uppsats om och det känns som att det 

bidragit till en djupare förståelse kring den bakomliggande komplexitet som finns inom 

området prostitution. En av styrkorna med denna studie är de intressanta fakta som 

intervjupersonerna bidragit med, vilket gett en tydligare bild av hur prostitutionen faktiskt ser 

ut i Sverige. Många väljer att blunda inför prostitutionens existens. Det många inte vet och 

reflekterar kring är hur omfattande denna verksamhet faktiskt är. Den existerar i mycket större 

utsträckning än vad man tror.  

 

I tidigare forskning presenteras ett stycke som behandlar området trafficking. Detta område 

var inte uppsatsens huvudsakliga syfte, men finns med för att uppmärksamma om dess 

existens och globala spridning. Trafficking kan ses som en ingående del i prostitution och 

dessa fenomen har en stark inverkan på varandra. Många forskare anser att trafficking inte 

skulle existera om inte prostitution gjorde det.  

 

Något jag ägnat en extra tanke kring under arbetes gång handlar om vart människor som 

befinner sig i prostitution ska vända sig. Som bekant finns det enligt egna sökningar på nätet 

och enligt fakta från informanterna endast tre prostitutionsenheter/prostitutionsgrupper i hela 

Sverige som jobbar särskilt med att hjälpa människor som befinner sig i prostitution . Dessa 

tre grupper är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Min fundering är då, om man 

befinner sig i prostitution men bor i Östersund eller Skellefteå eller något annat ställe som 

ligger mer norrut, vart vänder man sig då för hjälp och stöd? Visst kan man vända sig till 

socialtjänsten, men jag vet genom arbetet jag lagt ner i denna uppsats och via människor jag 

har haft kontakt med att alla socialkontor i Sverige inte är speciellt erfarna inom detta område. 

Har de då tillgång till samma hjälp?  
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Bilaga  

Intervjuguide 
Kontakten med den prostituerade: 

- Vänder sig många prostituerade till er för hjälp och stöd, eller är det främst ni som tar 
kontakt med de prostituerade? 

- Kan du berätta om några episoder som ledde fram till att kontakt etablerades? 
 
Hinder och möjligheter: 

- Det är svårt att förstå bakomliggande omständigheter som gör att enskilda kvinnor 
hamnar i prostitution. Kan du berätta om olika hinder som prostituerade brottas med? 

- Kan du även se några potentiella möjligheter som kvinnorna kan få tillgång till i och 
genom prostitution? 

 
Våld och prostitution  

- Är våld vanligt förekommande vid prostitution? Går det att uppskatta, på ett ungefär 
hur stor andel av de prostituerade som du/ni har kontakt med som utsätts för någon 
form av våld ? 

- Det finns olika sätt att ”se” på våld, vad ser du som våld när det gäller prostitution? 
- Kan du utifrån dina erfarenheter berätta om en händelse, där en kvinna utsattes för 

våld? 
-  Minns du någon mer episod, som du kan dela med dig av? 

 
Våldets olika ansikten 

- När en prostituerad utsätts för våld, vilka är de vanligaste formerna av våld som du 
lagt märke till? 

- Vem utsätter henne för våld? 
- Har det varit vanligt förekommande bland dem ni träffat att en anmälan gjorts mot den 

som begått våldshandlingen? Om inte varför?  
 
Socialt arbete som väg till personlig utveckling och förändring,- utopi eller 
möjlighet? 
-     Hur arbetar du/ni för att stötta och hjälpa personer att komma ifrån våldet? 
-     Har du några idéer kring vad som är viktigt  Kan man göra något för att förebygga 
denna        typ av våld? 
- vad saknas idag? 
- Vad tror du kan vara orsaken till att prostituerade blir utsatta för våld? 

 
 


