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Abstract 
Here I study some European films from the late 1950’s and the early 1960’s by directors like 

Fellini, Visconti, Pasolini and Godard. By comparing them with different sociological studies 

on the subject of female prostitution I try to find out if these films are interested in the actual 

situation of the prostitute, or in their own image of the phenomenon. Is she an object used for 

sex or just an sex object? Is she positively or negatively pictured? With realism or as a 

stereotype? Which aspects of her situation is shown and which ones are concealed? What is 

the view on the men who actually use her services?  

   It seems natural that different types of films, with different types of prostitutes, illustrates 

different aspects of what prostitution might be. These films all include the female prostitute 

with the identity of the Martyr. What seems to be her function in the story? What are these 

films trying to say by killing off these women or making them suffer in all sorts of ways?  

   Even if martyrdom usually is something Christian, these women’s martyrdom is interesting 

of other reasons, even though the interesting thing is how she is shown, not to be allowed to 

get rid of her guilt in other ways than by sacrificing her own life, or something else of great  

value to her. Even then it does not seem sure that she will be “forgiven”. 

   These women are all striving to leave their prostitution. But this striving does not reward 

them in any way. They are not allowed to become “respectable” women after once having 

taken the identity of a prostitute. Some say patriarchy holds the female prostitute’s suffering 

for necessary. But the suffering in itself might also be, I try to argue, someting more or less 

subversive.  
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Inledning 
Då prostitution inte tillhör de normativa försörjningssätten, varför välja att låta en av sina 

karaktärer vara prostituerad? Svaret finns självklart, delvis, redan i frågan. Att det inte är ett 

normalt försörjningssätt kan väl i sig ses som en alldeles utmärkt anledning till en skildring av 

ett sådant? Ett normalt försörjningssätt är det dock i den mån som prostitution ”alltid” har 

funnits och som det finns nästan överallt. Onekligen har den prostituerade kvinnan varit en 

återkommande gestalt också i filmhistorien. Om hon än inte alltid där är en sexsymbol i ordets 

vanliga bemärkelse så är hon oundvikligen, genom sin blotta existens, en symbol för sex. 

Anser man att sex i sig självt, och i alla dess former, är någonting som automatiskt skapar 

intresse faller det sig naturligt att de som försörjt sig på att sälja sexuella tjänster gett upphov 

till fascination hos resten av samhället.  

   Den föreliggande texten är ett försök att komma till rätta med ett urval framställningar av 

den problematiska samhällsföreteelsen som är prostitution. Vid diskussionens slut hoppas jag 

kunna ge ett svar på frågor som dessa: om det är sex i sig den prostituerade erbjuder, vad finns 

då kvar när sexet tas bort? Kan hon komma att betyda någonting utöver det sexuella, och i så 

fall vad? Vilket är, i detta urval filmer, det normativa sättet att skildra denna ”onormala” 

kvinna? 

   Prostitution är ett utan tvekan ett tillräckligt intressant och omfattande ämne för att diskutera 

på egen hand. Det är något det för mig, i denna text, också varit nödvändigt att göra i och med 

att prostitution på film verkar vara ett relativt outforskat ämne. Den enda bok jag har lyckats 

hitta, som uteslutande ägnar sig åt det, är Marked Women: Prostitutes and Prostitution in the 

Cinema av Russell Campbell. Denna omständighet är delvis anledningen till varför jag också 

har tagit in litteratur som inte är filmvetenskaplig, samtidigt som det är ett val som, enligt 

mina förhoppningar, kunnat ge mer tyngd och bredd åt mina resonemang.  

   Att Prostitution and Morality, förutom att ge intryck av att vara ett omfattande genomfört 

arbete och en inom ämnet tongivande genomgång av prostitution, är den rätt så gammal. I sig 

är det något som dock inte borde vara något problem i och med att de filmer jag studerat är 

ännu äldre än boken. Whores and Other Feminists är istället en relativt nyutkommen antologi 

i vilken, bland andra, människor med personlig erfarenhet av prostitution har fått komma till 

tals. Som hopfogande länk mellan filmteorin representerad av Campbell och sociologin 

representerad bland andra av de nyss nämnda böckerna, har jag med hjälp av en sån som till 

exempel Richard Dyer, också försökt reflektera över villkoren för kulturell representation som 

sådan. 



 5 

   Från dessa böcker med flera har jag redovisat undersökningsresultat, tankar och åsikter om 

olika aspekter av prostitutionen, nästan helt uteslutande genom parafraseringar av de från 

början engelska citaten. Jag har på förhand, utöver prostitutionen i sig, inte eftersökt någon 

tematisk röd tråd mellan mina undersökningsobjekt. Men från det slutgiltiga urvalet har jag 

tittat närmare på deras skillnader och likheter gällande deras gestaltande av den prostituerade 

kvinnan. Till synes naturligt har det blivit så att jag reagerat på de rapporter från de 

prostituerades sociala situation som på ett eller annat sätt överensstämt med det mitt val av 

filmer framställer. De har visat sig ha mycket gemensamt och de sakerna är vad min text i 

stort har kommit att bygga på.  

   När jag återsåg filmer inför skrivandet var det sådana som gjort ett positivt intryck på mig 

och som bidragit till att jag kom att intressera mig för ämnet till att börja med. Filmerna i 

fråga är: Le Notti di Cabiria (Federico Fellini, 1957), Rocco e i suoi fratelli (Luchino 

Visconti, 1960), La Commare Secca (Bernardo Bertolucci, 1962), Mamma Roma (Pier Paolo 

Pasolini, 1962) och Vivre sa vie (Jean-Luc Godard, 1962). Det gick upp för mig att de alla är 

från ungefär samma tid och, med ett undantag, från samma land vilket gjorde att det på så vis 

kändes motiverat, för någon typ av begränsning, att efter jag hade sett dessa, i första hand 

hållit mig till dem, utan att efter det bredda studien ytterligare. Genom att koncentrera mig på 

filmer från samma land och från samma tid blir det dessutom mindre av ett problem att 

prostitutionens faktiska detaljer ändrar sig med tiden och att de sociologiska studier jag använt 

som teoretisk grund till texten, är från olika platser och tidpunkter.    

   Att jag valt att koncentrera mig på kvinnorna är helt enkelt för att jag, personligen, med 

undantag för Midnight Cowboy (John Schlesinger, 1969) och American Gigolo (Paul 

Schrader, 1980), inte påminner mig ha sett en enda film där manlig prostitution behandlas. 

Varför det är så är möjligtvis en fråga som är värd en egen diskussion, något jag dock 

överlåter till någon annan att ta itu med.  

   Min analys är en av motiv, teman och betydelser inom ett litet urval filmer och jag tänkte 

länge strukturera texten efter en aspekt av prostitution i taget. Till sist fann jag det dock 

fördelaktigare att föra diskussionen film för film och helt enkelt döpt kapitlen efter 

huvudkaraktärernas namn. Avslutningsvis för jag en sammanfattande diskussion om vad jag 

anser mig ha kommit fram till. Med risk för viss upprepning fortsätter jag dock med några 

funderingar kring ämnet som sådant. 
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Varför prostitution på film?  
Griselda Pollock skriver att kvinnor förnimmer en klyfta mellan idealiserande eller 

förnedrande uppfattningar om innebörden i att vara kvinna och sina normala liv och 

identiteter, men att deras identiteter i viss mån har formats av sådana bilder.1 Den 

prostituerade utgör en relativt stor del av dessa bilder. Som sådana tycks de kunna vara 

förnedrande i sin idealisering likaväl ”idealiserande” i sin förnedring.  

   Jane Root menar att det vore dumt tro att prostituerade lever sorgfria liv och blir betalda 

stora summor pengar för en aktivitet de annars förmodligen skulle utföra i alla fall.2 Därför 

borde det också vara dumt att skildra dem så på film. När prostituerade kvinnor bara blir 

glädjeflickor, i en komisk kontext och prostitutionen framställs som ett av de bättre yrkena, 

kan det gärna inge en känsla av förljugenhet. Oavsett om det ska anses vara en berättigad 

känsla eller inte är det lätt att intala sig att prostitution och glädje är mer omaka än prostitution 

och allmän misär.  

   Den prostituerades problem kan sägas uppstå i brytningen mellan det offentliga och det 

privata, men också i vad som kan ses som ett flertal av prostitutionens andra inneboende 

motsatspar. För det första, samtidigt som det är ett arbete är det också sex, något som inte 

accepteras som arbete. För det andra, likväl som prostitution uppfattas som tvångsbetonad kan 

den i andra fall vara mer frivillig. För det tredje, likväl som prostituerade sluter ett avtal med 

kunden anses hon utsättas för våldtäkt. Sammanslaget gör de på en och samma gång ett 

rationellt val och sig själva till offer, prostitutionen kan ses som bemyndigande och 

exploaterande på samma gång. Om den är något bra eller något dåligt, harmlöst eller skadligt, 

beror enligt Benjamin och Masters på attityderna och värderingarna i det samhälle där den 

pågår.3 Det borde med andra ord innebära att det ligger i filmregissörens händer att ta 

ställning, eller att överlåta ställningstagandet åt publiken, att låta dem avgöra vad man ska 

känna för den prostituerade karaktären, vare sig det är avsky, avund eller tolerans.  

   Det borde gå att slå fast att publikens inställning till filmens prostituerade är mindre 

ambivalent än den till verklighetens. Att spela prostituerad är knappast detsamma som att 

vara det. Om man till exempel ser på en skådespelerska som Simone Signoret har jag i fyra, 

sinsemellan förhållandevis olika filmer, sett henne spela prostituerad: La Ronde (Max Ophüls, 
                                                
1 Griselda Pollock: “Frånvarande kvinnor: nytt perspektiv på kvinnobilder”, Sara Arrhenius (red.), Feministiska 

konstteorier (Stockholm, Göteborg, Malmö & Umeå: Raster Förlag, 2001), s. 101. 
2 Jane Root: Pictures of Women: Sexuality (London, Boston, Melbourne & Henley: Pandora Press, 1984), s. 73. 
3 Harry Benjamin, M.D. & R.E.L. Masters: Prostitution and Morality (New York: The Julian Press, Inc., 1964), 

s. 116. 
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1950), Casque d’or (Jacques Becker, 1952), La Mort en ce jardin (Luis Buñuel, 1956) och 

Adua el le compagne (Antonio Pietrangeli, 1960). Att en och samma skådespelerska spelar 

prostituerad hela fyra gånger (i hennes fall ännu fler) är knappast en slump. Hon måste ha 

framstått som skicklig i just denna roll. Men hur blir man det? Vilka kriterier ska man 

uppfylla? Med tanke på de nyss nämnda filmerna olikheter finns det uppenbarligen ofta en 

plats för rollen som prostituerad kvinna i filmiska sammanhang.  

   Russell Campbell delar upp inställningen till gestaltandet av prostitution i tre olika linjer: 

den officiella patriarkala linjen beklagar prostitutionens existens. Skulden för det möjliga 

lidande den prostituerade upplever ses som hennes eget ansvar. Eller så läggs ansvaret över på 

ondskefulla individer såsom hallickar och kriminella, sådana som inte är representativa för det 

respektabla samhället. Vänsterfalangen använder prostitution som metafor för kapitalismens 

korruption och alienation, men anklagar, enligt Campbell, i processen oundvikligen kvinnan 

själv. Slutligen förnekar den kontrasterande inofficiella positionen att prostitution är förenad 

med något lidande. Där kan den till och med ses som ett tecken på ett blomstrande och liberalt 

samhälle.4  

   Så vad vill filmerna i min studie då berätta genom man låta sina huvudroller vara 

prostituerade? Det måste finnas någon tanke med det, då det knappast är ett neutralt, 

slumpartat val av yrke som passerar obemärkt förbi. Prostituerade filmkaraktärer står utanför 

ordinarie sådana på samma sätt som de står utanför ordinarie försörjningssätt i verkliga livet. 

Närvaron av en prostituerad genererar lätt någon grad av effekt på historien. Min uppfattning 

har i alla fall varit att det borde göra det. Men innebär det kanske någon skillnad när hennes 

prostitution inte kommer att stå i första rummet?  

   Richard Dyer menar att det för det mesta är från stereotyper vi får våra idéer om sociala 

grupper.5 Han tycks mena att ens förväntningar och inbillade kännedom om verkligheten 

bekräftas av samma faktorer som gjorde att de uppstod från början. Veronica Monét menar att 

den stereotypa representationen av prostituerade delvis är sanningsbaserad men sällan 

representativ.6 Samtidigt kan man fråga sig om någonting någonsin kan bli helt representativt? 

Det gäller kanske att ha stereotypen i bakhuvudet och att lägga märke till hur den används?  

                                                
4 Russell Campbell: Marked Women: Prostitutes and Prostitution in the Cinema (Madison & London: The 

University of Wisconsin Press, 2006), s. 382 f. 
5 Richard Dyer: The Matter of Images: Essays on representations (London & New York: Routledge, 2002), s. 

14. 
6 Veronica Monét: “Sedition”, Jill Nagle (red.), Whores and Other Feminists (New York & London: Routledge, 

1997), s. 217. 
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   Teresa de Lauretis har påpekat hur publiken genom att vara bunden av sin sociala och 

sexuella position begränsar sin synförmåga och förståelse.7 Inte minst borde detta gälla den 

allmänna förståelsen för prostitution då den sällan borde härstamma från 

förstahandsupplevelser vare sig som prostituerad eller som dennes kund. Om man ändå vill 

bilda sig en uppfattning om prostitutionen tvingas man på så sätt till viss del lita på sådana 

som innehar tolkningsföreträde. En, i dessa fall, manlig regissör som ska sätta sig i en 

kvinnlig prostituerads situation borde dock också ha en begränsad synförmåga och förståelse 

inför denna uppgift, om än kanske inte i lika stor utsträckning som ibland vill göras gällande.  

   Den fråga manliga regissörer borde kunna vara närmare bekanta med, nämligen just 

männens inställning till kvinnliga prostituerade, bryr sig filmerna i min studie inte nämnvärt 

om att utforska. Kan det tyda på att de i alla fall har ett mer komplicerat förhållande till sina 

kvinnliga prostituerade karaktärer än vad en kvinna i samma situation hade haft? Det kan vara 

svårt att svara på i och med bristen på kvinnliga regissörer (som mig veterligen har behandlat 

ämnet prostitution). Det är heller kanske ingen mening med att besvara det så här i enskilda 

filmers fall. Man kan dock tänka sig att det ändå bland manliga regissörer kan röra sig om 

något slags kollektiv skuld, men också en kollektiv åtrå, som ligger till grund för deras tydliga 

fascination för ämnet som ändå bevisligen existerar.    

   Campbell skriver att mäns investeringar i upprätthållandet av ett manligt kontrollsystem i 

samhället innebär att skildringar av prostitution kan behöva modifieras för att minimera den 

skada de annars kan orsaka den existerande sociala strukturen.8 Det kan nämnas att den 

manlige huvudpersonen i Le Signe du Lion (Eric Rohmer, 1962) i samma stad och vid samma 

tid som Nana i Vivre sa vie, ställs inför en liknande, om inte än mer desperat situation än hon. 

Vad som knappast borde vara en obefintlig möjlighet, att för honom prostituera sig, berörs 

dock inte ens i förbigående.  

   När männen har tolkningsföreträde är att låta den manliga prostitutionen vara osynlig 

kanske ett sätt att uppnå minimerandet av skadan på den sociala strukturen som Campbell 

skriver om. Likväl gör situationen som den ser ut att det hade varit väldigt svårt att föreställa 

sig Nana som en kvinnlig motsvarighet till den blivande luffaren i Rohmers film, istället för 

som prostituerad. Att inte bara göra manlig prostitution, men också den prostituerade 

                                                
7 Teresa de Lauretis: “Rethinking Women’s Cinema”, Diane Carson, Linda Dittmar, och Janice R. Welsch (red.), 

Multiple Voices in Feminist Film Criticism (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1998), s. 

155. 
8 Campbell, s. 6. 
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kvinnans manliga kunder i hög grad osynliga kan kanske sägas bidra till att skapa ett slags 

skyddsbarriär mellan representationer och verkligheten, som anses nödvändig?  

   Anledningen Campbell föreslår till att förhållandet mellan prostituerade och deras manliga 

kunder inte nödvändigtvis betonas är helt enkelt för att det kan finnas en viss obekvämhet för 

en manlig publik i att deras hjälte måste betala för sin sexuella tillfredsställelse.9 Det kan då få 

motivera, som Jane Root påpekar, att trots att majoriteten av dem som är involverade i 

prostitution utgörs av de manliga kunderna, är det inte de som ses som problemet, som görs 

till ämne för utredningar och diskussioner.10 Campbell hävdar att inte i något fall åläggs 

någon skuld den stora sektorn av den manliga populationen, som garanterar en allmän 

förekomst av prostitution genom att skapa en efterfrågan för dess tjänster, och som fördömer, 

stigmatiserar och kriminaliserar kvinnan som utför arbetet.11    

   Julia O’Connell Davidson undrar om det går att dra slutsatsen att kunder endast livnär sig på 

den skada som orsakats av klasskillnader, fattigdom, sexism och likgiltighet inför mänskligt 

lidande. Som svar på sin egen undran menar hon att kunder utnyttjar andras olycka för sin 

egen vinning, men att de också gör sig själva och sina handlingar begripliga genom att 

referera till en bestämd uppsättning genus- och sexualitetsdiskurser. Förmågan, makten och 

begäret att gå till prostituerade kan förklaras endast genom att referera till dessa mer generella 

faktorer.12  

   Sammantaget finns det kanske trots allt en sådan vilja hos dessa filmer, ett slags analytiskt 

ursäktande för den rådande situationen? Att män i dessa filmer ofta visas vilja rädda den 

prostituerade kvinnan från sitt öde, måste på något vis innebära att de är medvetna om de 

många gånger olyckliga omständigheter hon hålls i. Analysen blir dock i såna fall aldrig 

särskilt långtgående. Konst som sysslar med dagsaktuella samhällsförhållanden måste enligt 

Susan Sontag ange hur något är och varför det är som det är.13 Med Campbells synsätt om 

försök till ett upprätthållande av männens sociala struktur, bottnar kanske den knapphändiga 

analysen i en form av rädsla för fundamentala förändringar av status quo?  

   Låt oss för en stund nu då istället titta närmare på en film regisserad av en kvinna, Jeanne 

Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1976). Prostitutionen 

som den framställs i denna studies övriga filmer är inte det centrala ämnesvalet för Jeanne 

                                                
9 Campbell, s. 169. 
10 Root, s. 69 f. 
11 Campbell, s. 382 f. 
12 Julia O’Connell Davidson: Prostitution, Power and Freedom (Cambridge: Polity Press, 1998), s. 207. 
13 Susan Sontag: Konst och antikonst (Stockholm: Bokförlaget PAN / Nordstedts, 1969), s. 186. 
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Dielman. Dess klimax utgörs dock av att titelfiguren överraskande mördar en av de kunder 

hon under filmens gång, som prostituerad, tar emot i sitt hem. Denna hennes handling kan 

sägas synliggöra den åsikt Philip Hubbard nämner, att prostitution inte är en unik form av 

sexuellt utnyttjande, utan snarare toppen av isberget, ett symptom på den sexuella 

ojämställdhet som genomsyrar alla områden av socialt liv i ett patriarkalt samhälle.14  

   Prostitutionen blir i denna film långt ifrån en symbol för kvinnor att motsätta sig ett manligt 

förtryck, den blir istället själva symbolen för förtrycket i sig. Istället för att ses som en 

självständig och sexuellt aktiv kvinna får Jeanne stå som symbol för alla utnyttjade kvinnor. 

Hennes mordoffer får enligt Campbell symbolisera en patriarkal regim som köper mäns 

njutning på bekostnad av kvinnors självständighet och frihet.15  

   Campbell menar att, om den prostituerade i den manliga fantasin representerar upphetsning, 

kvinnlig sexualitet, lust och fara, är strategin hos filmer som Jeanne Dielman att neka kvinnan 

erotisk njutning, att representera den sexuella akten som en börda, en trist och alienerande 

rutin. Utan glamourisering, blir den prostituerade ren från en fetischistisk erotik och hon visas 

vägra den heterosexuella romans som så ofta visas upp i filmer av manliga regissörer.16 Två 

punkter som här är värda att ta upp, på vilka Jeanne Dielman kan sägas skilja sig från de 

andra filmerna i min studie är att hon dödar istället för att dödas och att hon kanske inte 

uttryckligen nekar, men hon erbjuds inte ens, romans med eller hjälp av någon man.  

   Utan att framställas som helt hjälplösa på egen hand ser de prostituerade huvudrollerna i 

Vivre sa vie, Le Notti di Cabiria och Rocco e i suoi fratelli, alla tre ser varsin man som en väg 

ut, men jag vill hävda att de nästan är helt fria från den fetischistiska erotiken. Att den 

prostituerade kvinnans existensberättigande kan sägas bygga på männens efterfrågan borde 

kanske göra att det också på film, i högre grad än andra kvinnors, bygger på hennes relation 

till män. Men blir man av närvaron av en kvinnlig prostituerad uppmärksam på kvinnlig eller 

manlig sexualitet?  

   Jane Root menar att prostitution säger föga eller inget om kvinnlig sexualitet, att den 

avslöjar mycket mer om köparens.17 Och visst stämmer det i den mån kvinnans behov till 

prostitution är ekonomiska och som hon tar vara på mannens sexuella behov. Campbell 

hävdar att, även om hon inte knyts till en manlig protagonist är den sexuellt tillgängliga 

                                                
14 Philip Hubbard: Sex and the City: Geographies of prostitution in the urban West (Aldershot, Brookfield USA, 

Singapore, Sidney: Ashgate, 1999), s. 17. 
15 Campbell, s. 114. 
16 Ibid., s. 38. 
17 Root, s. 74. 
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kvinnan till för mannen i publiken. Hon skänker erotisk laddning åt atmosfären bara genom 

att visa upp sig.18 Jag kan dock inte se, i de filmer jag studerat, att den prostituerade ska 

representera ett manligt begär efter kvinnan som sexobjekt. Även om det för de mest explicita 

formerna av ett sådant uppvisande självklart beror på filmernas ålder, och den tidens censur, 

är den prostituerades sexualiserade sida nedtonad. Hon presenteras inte företrädesvis som 

spektakel, objekt eller skönhetsuppenbarelse för den visuella lusten.   

   En insikt efter att ha läst Russell Campbells bok är att urvalet av filmer innehållande 

prostituerade kvinnokaraktärer tycks oändligt. Det har fallit sig så att mitt urval av filmer i 

stort representeras av sådana som i Campbells bok tas upp i kapitlet om martyrer. Om den 

stereotypa bilden av prostitution på film är den av en antydande klädd kvinna på nattliga gator 

är det inte konstigt då den måste vara klart synligast också i verkligheten men jag har på 

grund av detta gjort gatflickan som martyr till den framträdande prostituerade stereotyp jag 

har kommit att diskutera.  

   Att de flesta martyrfilmer framställer sexarbete som misär tenderar, enligt Campbell, att det 

dagliga slitet med att tjänstgöra kunder sätts inom parentes.19 Inom ramen för dessa filmer 

lyser också tecknen både på åtrå och på tillfredsställelse från den prostituerades sida 

mestadels med sin frånvaro. Om det är sex som gör att de lider gör på samma gång 

bortväljandet av samlagsscener detta lidande (huvudanledningen till att de vill ta sig ur 

prostitutionen) till ett av ett underförstått slag, som en överenskommelse om den sexuella 

aspektens förnedrande natur.  

   Även om, som Campbell skriver, martyrarketypen i västerländsk film ursprungligen är 

kristen och katolsk, tycker jag att martyrskapet kan vara intressant utöver dess religiösa 

bihang.20 Jag har varit intresserad av en, så att säga, ”jordnära” diskussion där det som står i 

centrum är att martyren inte blir av med sin skuld utan att uppoffra sitt liv eller något annat av 

stort värde. De belönas inte för sin strävan efter personlig reformation. Tvärtom har de 

problem med att lyckas bli ”rena” i själ och hjärta. Som första exempel på detta har jag valt 

Cabiria. 

 

 

 

                                                
18 Campbell, s. 382. 
19 Ibid., s. 127. 
20 Ibid, s. 126. 
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Cabiria 
Som Russell Campbell har påpekat, visas Cabiria aldrig i sexuella sammanhang, vare sig med 

kunder eller med någon annan. Hon är enligt honom systematiskt avskalad sin sexualitet. Han 

menar att hon karaktäriseras som en andens istället för en köttets hora, vars oskuld och dygd 

förblir intakt. 21 Trots att man på så vis anar viljan att skildra kvinnan bakom den 

prostituerades identitet introduceras hon omedelbart som sådan.      

   I filmens inledningsskede stjäl en man Cabirias handväska med pengar i och puttar ner 

henne i floden. Efter att hon räddats från att drunkna förklarar en pojke för livräddarna att den 

de räddat är Cabiria, ett fnask. Hade han nämnt Cabirias yrke om hon ägnat sig åt någonting 

annat? Detta vårt nyvunna vetande om henne ska hursomhelst från och med nu vara med och 

påverka vår inställning till henne, men hur? Till att börja med gör det att man lockas att sätta 

händelsen som nyss utspelat sig i ett tydligare orsakssammanhang.  

   Cabiria själv är oförstående inför vad som hänt. Hon undrar hur någon hon försörjt och givit 

allt han bett om kan låta henne drunkna för fyrtiotusen lire. Hennes väninna Wanda svarar att 

vissa gör det för femtusen lire, att Cabiria inte känt ogärningsmannen ens en månad, att hon 

inte vet vad han heter eller var han bor. Hon menar att det är tur att Cabiria överlevde så 

beskedlig som hon är.  

   Här tas den aspekten av prostitution upp som innebär att utelämna sig helt åt en okänd 

människa. O’Connell Davidson skriver att gatflickor, för att kunna utföra sitt arbete, ofta 

befinner sig i omgivningar de själva inte kontrollerar. De är vanligtvis helt ensamma med sina 

kunder och löper risk att rånas, våldtas eller mördas.22 Detta var en man Cabiria ändå hade 

något slags förhållande till men ändå hände något sådant. O’Connell Davidson menar också 

att vissa prostituerades attityd lämnar dem mer öppna för utnyttjande än andra.23 Var Cabiria 

naiv? Att, som O’Connell Davidson hävdar, prostitution antas vara så förnedrande att ingen 

man skulle vilja ingå i en sexuell relation med en prostituerad kvinna är hursomhelst kanske 

något Cabiria efter detta börjar tro på.24  

   Bestämt betackar hon sig ”hjälp” från en hallick. Hon menar att hon inte vill jobba för att 

försörja en sån som beskyddar flickor men tar deras pengar. Benjamin och Masters hävdar att 

hon som inte har någon hallick betraktas av andra i yrket med misstänksamhet, inom 

                                                
21 Campbell, s. 139. 
22 O’Connell Davidson, s. 63 f. 
23 Ibid., s. 18. 
24 Ibid., s. 44. 
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prostitutionens ramar blir hon en laglös.25 Kanske kan man på så vis se Cabiria som en 

hjältinna, som sätter sig upp mot (de orättvisa) reglerna för sitt yrke. Att hon också tycks 

planera att så fort chansen ges lämna prostitutionen bakom sig kan tyckas försöka förstärka 

dessa hjältedrag istället för om hon slagit sig till ro med sin situation.  

   Den förväntade vägen ut kommer i gestalt av en man som mot slutet av filmen tar kontakt 

med henne. Först bemöter hon honom avvisande, till synes på grund av sitt försörjningssätt 

och att hon redan tycks ha tappat förtroendet för män. Denne man verkar dock, till en början, 

vara av ett annat slag. Han säger sig inte ha några fördomar, eller vill i alla fall inte veta 

någonting om hennes bakgrund. Han har uppfattat det som att de är två ensamma varelser som 

förstår och behöver varandra. Cabirias väninnor undrar om han inte vill någonting annat och 

misstänksamhet visar sig inte vara obefogad.  

   Han kan inte ha vetat något om Cabirias pengar när han först tog kontakt med henne men 

efter att de bestämt sig för att gifta sig visar han sig vara ute efter hennes fyrahundratusen lire. 

Innan Cabiria inser att det främst är pengarna han vill åt, vädjar hon till honom om att inte 

döda henne. Sen ger hon honom dem och ber honom istället att döda henne, då hon inte vill 

leva längre. Han tar dock bara pengarna och överger henne ordlöst.  

   Istället för att som hennes (mestadels osynliga) kunder utnyttja de tjänster hon erbjudit låter 

han henne göra sig illusioner om att han vill göra henne sällskap utan att bry sig om hennes 

prostitution. Man tror att hon parats ihop med man som ska motverka det dåliga intryck av det 

manliga könet som tidigare getts i filmen. Första gången hon blir bestulen av en man hon tror 

sig lita på innehar hon identiteten av en prostituerad. Att hon, när samma sak sker igen, tydligt 

antagit formen av en ny kvinna, gör för Cabiria det hela mer oväntat och mer plågsamt.  

   Synen på den ekonomiska aspekten av prostitutionen skulle kanske kunna sägas vara 

dubbel? Nickie Roberts menar att det är meningslöst att debattera prostitutionens moralitet om 

den fundamentala frågan om kvinnors fattigdom lämnas ute.26 Å ena sidan är det alltså ett 

pengabehov som från början är det mest acceptabla motivet för denna i mångas ögon 

moraliskt förkastliga sysselsättning. Å andra sidan är det just att ta betalt för sin kärlek som 

ses som förkastligt i sig. Enligt Benjamin och Masters har även den prostituerade själv en 

tvetydig syn på sin inkomst. Antingen försäkrar den henne om sitt värde eller så bevisar den 

om och om igen, “that she is a whore”.27  
                                                
25 Benjamin & Masters, s. 238. 
26 Nickie Roberts: Whores in History: Prostitution in Western Society (London: HarperCollinsPublishers, 1992), 

s. 353. 
27 Benjamin & Masters, s. 284. 
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   Kanske är det således pengarna Cabiria tjänat ihop på ett skamfullt men slitsamt sätt som 

ska ses vara de efterhängsna? Hon som levt endast för att lämna prostitutionen, blir av med de 

pengar hon sparat ihop för detta ändamål. Men om dessa pengar var tecknet på att hennes 

lidande varit värt mödan, var de också beviset på hennes ”synder”. Kanske blir hon helt enkelt 

mot sin vilja ”befriad” från de pengar hon tjänat ihop på ett arbete hon ägnat sig åt mot sin 

vilja? För prostitutionen ses här som ett lidande. Campbell menar att lidandet visas vara 

nödvändigt för att lindra de manliga skuldkänslor som kommer sig av att deras sexuella 

njutning anskaffas på bekostnad av att en klass kvinnor degraderas och förtrycks i 

processen.28 Det gör att Cabiria ber Madonnan om hjälp att förändra sitt liv, att ge henne nytt 

liv. Vid filmens slut tackar hon den man hon tror kommit till hennes räddning, om han visste 

vad hon fått utstå. Samtidigt visas tydligt att andra har det än värre, åtminstone rent 

ekonomiskt.  

   Cabiria rör sig mestadels i ett fattigt Rom. När hon flyttar ut ur sitt lilla barackliknande hus 

där hon bott ensam flyttar en hel familj med flera barn in efter henne. Under filmens gång får 

hon också följa med en välgörenhetsarbetare när han delar ut mat till folk boendes i grottor, 

som med andra ord också har det sämre än hon själv. Likväl är det tydligt att de män hon 

stöter på har annat än sexuell tillfredsställelse att tänka på. Hade de varit ute efter det hade de 

kanske först tillfredsställt sig, och sedan tagit pengarna, varpå i Cabirias fall, hennes lidande 

kanske hade ökat ytterligare? De är istället uppenbarligen mest intresserade av hennes pengar.   

I brist på bakgrundinformation är tittaren lika oförstående som Cabiria inför deras handlingar. 

   Dyer skriver att även när inte våldtäktsmän eller mördare görs till hjältar, när deras 

handlingar presenteras som motbjudande och kvinnorna inte beskylls, antyds ändå att mannen 

inte kan rå för sina handlingar. Han menar att våldtäkt och mord ses som akter av sexualitet, 

och då sexualitet antas vara något naturligt kan handlingar som uttrycker sexualitet anses som 

något bortom socialt eller individuellt ansvar.29 Detta kan ju på samma sätt dock inte gälla 

rån. Med lite väl välvilja försöker man istället kanske förklara dessa med ogärningsmännens 

förmodligen svåra ekonomiska situation. Om inte attraktiv att utnyttja sexuellt, är Cabiria för 

dessa män istället ekonomiskt attraktiv att utnyttja. Att hon är prostituerad gör att de kanske 

inte ser det lika mycket som ett moraliskt problem att stjäla från en kvinna. Hon ses kanske 

som i det närmaste jämställd, men snäppet under dem på en sammanställd samhällsstege. 

                                                
28 Campbell, s. 126 f. 
29 Dyer, s. 91 f. 
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   I andra änden av samhället finns en av Cabirias kunder, en till synes godhjärtad filmstjärna 

vars anledning till att hyra Cabiria inte verkar vara annat än att han är uttråkad och har viss, 

nyorsakad hjärtesorg. Strax efter att Cabiria fått följa med honom hem kommer hans flickvän 

tillbaka för att försonas. Detta par förlöjligas delvis och får representera motvikten till det 

fattiga Italien som annars visas upp. De är av den högre societet som lider av sitt ytliga 

välbefinnande och ekonomiska välmående, som inte kan leva med och inte utan varandra. 

Cabiria får gömma sig i badrummet och betalas sedan i smyg och skickas hem.  

   Hennes besök i de högre samhällsskikten blir av det kortvariga slaget och vid filmens slut är 

hon på botten igen. Efter att rånaren flytt fältet möter Cabiria en liten dansande karneval som 

får henne att le mot publiken. Det öppna slutet verkar nästan förebåda den nystart hon redan 

trodde kommit. Campbell hävdar att Cabiria slutligen har accepterat sin lott i livet.30 Hon 

klarar sig med livet i behåll, med ett leende på läpparna. För att använda en sliten klyscha har 

allt det som inte dödat henne kanske gjort henne starkare? Å andra sidan är hon också tillbaka 

på ruta ett, i samma situation man föreställer sig att hon befann sig i när hon som ung 

föräldralös kom till Rom, ensam och utan pengar, för att snart ge sig in i prostitutionen.  

   Enligt Eileen McLeod brottas prostituerade med kvinnans missgynnade sociala position i 

kapitalistiska samhällen och genom att analysera prostitution kan man således bidra till 

förståelsen för och angrepp mot mer generella sociala förhållanden och problem.31 En film 

som Le Notti di Cabiria, från det sena femtiotalets Italien, har märkbart inte ännu lagt bakom 

sig det som var de italienska neorealistiska filmernas sociala medkänsla. Vad som märks på 

Cabiria är att rollen som gatflicka, enligt Yvonne Tasker, tillåter kvinnliga karaktärer att visa 

upp samma tuffhet genom vilken män från arbetarklassen vanligtvis symboliseras.32  

   Om en film slår fast att kvinnan prostituerar sig för att hon är fångad i en ekonomisk fälla 

blir den till ett slags variant på de neorealistiska filmerna om lönearbetarens och människans 

kamp mot svåra villkor. Att Liz Highleyman är tveksam till att sexindustrin hade existerat i ett 

ekonomiskt rättvist samhälle, är kanske den precisa anledningen till att hon samtidigt är emot 

åtskillnader mellan sexarbete och andra typer av arbeten tillgängliga för kvinnor på botten av 

den ekonomiska stegen. Hon menar att precis som att män ofta förlitar sig på hårt fysiskt 

arbete i nödlägen, förlitar sig kvinnor i samma situation ofta på sexarbete. Istället för sin 

                                                
30 Campbell, s. 140. 
31 Eileen McLeod: Women Working: Prostitution Now (London & Canberra: Croom Helm, 1982), s. 1. 
32 Yvonne Tasker: Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema (London & New York: Routledge, 

1998), s. 5. 
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kropp säljer de sin tid och sin kunnighet. På sin höjd hyr de temporärt ut delar av sin kropp, 

liksom de flesta arbetare.33  

   Allt detta kan i så fall kanske göra det lättare att se prostitution som ett arbete bland andra, 

och kvinnors fattigdom som en del av fattigdom i stort och för att fortsätta jämförelsen, slutar 

många neorealistiska filmer inte heller vidare lyckligt. En kanske ännu tydligare bild av 

prostitution som arbete ges i La Commare Secca. 

 

La Commare Secca  
Liz Highleyman skriver att män spenderar stora summor pengar, står inför skam och skuld 

och riskerar familjens och samhällets klander eller fördömelse, för att tillfredsställa sitt 

sexuella begär.34 Om man vänder på det kan man säga att de prostituerade står inför och 

riskerar exakt samma saker, just för att tillfredsställa mannens begär. Deras kontroll över detta 

tillfredsställande sätter henne dessutom i en rent farlig situation. Det är åtminstone den bilden 

man ofta får.  

   I La Commare Secca varvas utredningen av mordet på en prostituerad och de förhörda 

vittnenas historier med bilder av hur den sedermera mördade kvinnan på morgonen vaknat 

upp i sitt rum, ätit frukost och gjort sig i ordning, som början på en alldeles vanlig arbetsdag. 

Det görs tydligt att prostituerade befolkar samma samhälle som andra medborgare. Dessa 

sidohistorier om dagdrivare till karaktärer sätts i kontrast mot den prostituerade, som faktiskt 

visas ha ett jobb. Undantaget är en annan kvinna som istället försörjer sig som kopplare och 

gör besök hos sina prostituerade för att samla in pengar. I motsats till hur mordoffret 

presenteras innan sin död, framställs denna kvinnliga hallick som ytterst osympatisk. Sina 

flickor behandlar hon med benhård respektlöshet, utan pardon eller hänsyn till deras 

personliga omständigheter. Genom att visa upp andra i en liknande situation kan detta komma 

att förstärka det medlidande man kommer att känna med mordoffret, eller så är det kanske 

tänkt att föreslå att prostitution inte skiljer sig från andra arbeten när det kommer till på 

förhand överenskomna skyldigheter gentemot sin arbetsgivare, oavsett om dessa skyldigheter 

kan tyckas orättvisa. 

   Mordoffret själv får ett förhållandevis litet utrymme. Det är lätt att tänka sig att hon inte har 

tillräcklig karisma för att tillägna en hel film. Hon utstrålar ingenstans i närheten av den 

                                                
33 Liz Highleyman: “Professional Dominance: Power, Money, and Identity”, Jill Nagle (red.), Whores and Other 

Feminists (New York & London: Routledge, 1997), s. 147 ff. 
34 Ibid., s. 150. 
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livfullhet och munterhet man stundtals kan se hos en sådan som Mamma Roma eller Cabiria. 

Istället framställs hon som relativt gammal och olycklig. Med sin blivande mördare pratar hon 

av sig, bland annat om en väninna som slutat gå på gatan och som ska öppna en bar, något 

man anar att hon själv skulle finna ytterst önskvärt, och som också visar att det faktiskt finns 

en väg ut ur prostitutionen. Utan att invänta svar frågar hon om mördaren verkligen har några 

pengar att betala henne med. Hon säger sig vara för snäll och menar att hon jämt råkar ut för 

de värsta i Rom, det gjorde att hon häromdagen började gråta. Denna karaktär känner man 

inte alls väl. Vi vet inte mer om henne än det hon berättat för sin mördare. Man kan bara göra 

en bedömning av hennes situation efter de fakta hennes berättelse har gett oss. Mot bakgrund 

av den blir hennes psykologiska situation ytterst tydligt en följd av hennes sociala situation.    

   Efter hennes banemans första hårda slag mot hennes huvud gör hon inget motstånd. Hon ger 

honom bare en vädjande blick om att inte fortsätta, eller kanske just om att fortsätta nu när 

han ändå har börjat? Rånförsöket förvandlas till rånmord, trots att dödandet i sig knappast är 

nödvändigt för att komma åt offrets pengar. Till skillnad från de filmer där den prostituerade 

är lycklig, i alla fall ett tag, fram till ett avgörande skeende är denna kvinna redan hopplöst 

uppgiven. Beroende på hur man uppskattar det liv man lever borde reaktionen av att bli 

medveten om sin stundande död skilja sig från fall till fall. Jag vill hävda att detta mord är mer 

avdramatiserat än dem i Vivre sa vie och i Rocco e i suoi fratelli men samtidigt mer 

omskakande. Detta trots att man till följd att filmens struktur – den inleds med bilder av 

hennes lik – är medveten om att det ska ske. Kanske är hon den man kan känna störst 

medlidande med för att hon bäst passar in i den mall som utmålar prostituerade just som offer.  

   Till skillnad från Vivre sa vie finns här, liksom i Rocco e i suoi fratelli, ett slags epilog där 

mördaren omhändertas av polisen. Man får bevittna gripandet och höra hans tomt ekande 

skrik i desperation att offret var oren, en hora, att han inte har gjort något fel. Kanske 

innefattar det i hans tycke till och med att han gjorde det för hennes skull? Mordet kan i alla 

fall, som tidigare påpekats, inte förklaras med hans ekonomiska behov i den mån rånet kan 

det.  

   Ett till synes viktigt påpekande gör Campbell när han skriver om hur utförandet av mord 

förflyttas från en manlig protagonist till en surrogatfigur, så att mordet samtidigt kan 

uppskattas och förkastas. Företeelsen av våld mot kvinnor i samhället bekräftas och erkänns, 

men tillskrivs samtidigt dåliga element, som troligtvis själva kommer att utplånas för sitt 

brott.35 Men här finns ingen manlig protagonist att tala om. Inget patriarkalt dygdemönster 

                                                
35 Campbell, s. 6. 
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visas upp som offrets eventuella moraliska överträdelser kan bryta emot. Det är en sak om det 

faktiskt finns en manlig hjälte. Men vad det ger det för signaler då de är helt frånvarande? Att 

koncentration i dessa filmer överlag ligger på kvinnans istället för de manliga kundernas 

situation gör att vilka anledningarna än må vara till deras besök framgår det inte. Eller som i 

fallet med denna film, där ogärningsmannens anonymitet inte heller gör att man ges någon 

egentlig ledtråd till varför han utsätter den prostituerade för detta dödande. Kanske kan man 

ana någon typ av ilska över det sätt varpå kvinnor kan utnyttja männens sexuella drift för att 

möjligtvis ställa sig över dem på en ekonomisk stege? Istället för höljd kritik mot 

prostituerade är det i alla fall här kanske männen som grupp som ska ta mest (illa) åt sig.  

 

Nadia 
Den prostituerade står egentligen utanför den kärlekskamp som så många filmnarrativ annars 

centreras kring. För att ”få henne”, få tillgång till hennes kropp, behövs bara pengar. Ändå 

finns exempel på kärleksintresse för henne. Att hon först och främst inte erbjuder kärlek visar 

sig i Rocco e i suoi fratelli bli till ett problem. 

   Iklädd endast nattlinne, uppseendeväckande sminkad, med ett flirtigt, närgånget sätt och lätt 

till skratt är det lätt att tycka att Nadia, liksom Cabiria, med en gång introduceras som 

prostituerad. Om någon nu skulle undgå de signaler hennes omisskännligt stereotypiserade 

sexualisering skickar kallar hennes pappa henne för förbannade hora och talar själv om 

flickor som hon.  

   Efter att ha slagit följe med den nyblivne boxningsmästaren Simone berättar Nadia för 

honom att hon prostituerar sig för pengarnas skull. Sedan tillägger hon att det också är utav 

passion. På så vis får hon alltså representera båda sidor av prostitutionens mynt: den 

ekonomiskt nödtvungna och den sexuellt njutningslystna. Att hon, för Simone, samtidigt talar 

ut om sitt problemtyngda liv, gör att man anar att det hon sa om passion mest var för att glädja 

hans manliga ego.  

   Nadias till synes långvariga kurtiserande av Simone upphör efter att hon upptäcker att han 

har stulit för att kunna betala henne. Två år senare tar hans bror Rocco av en händelse upp 

kontakten med henne igen. ”Tack vare” honom driver hon sakteliga bort från den 

prostituerades identitet. Han säger sig känna ett stort medlidande med henne (som om det 

skulle behövas) och intalar henne att vemsomhelst kan välja sitt liv om man har övertygelsen. 

Han lyckas övertyga henne om hennes livs värdelöshet och hon lär sig älska denne man som 

också verkar se sig själv som Nadias befriare, en räddare i nöden.  
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   Snart får Simone av en vän veta att Rocco ”springer runt med horor”. Nadia, som med 

vännens ord förnedrat Simone, har blivit ”ett riktigt helgon” och går en sekreterarutbildning. 

Den mån i vilken det ses som ett skamligt misslyckande att gå till en prostituerad, att vara 

tvungen att betala för sin sexuella njutning, stryker under Simones vanheder då Rocco, utan 

att betala henne, inlett ett förhållande med Nadia. Simone hänger inte med i svängarna. Det 

var hon som lämnade honom, och inte tvärtom. Han fick inte en han betalade att stanna. Hon 

som en gång var tillgänglig mot betalning är det inte längre. Att hon nu håller sig till Rocco, 

utan ekonomiska förbindelser, ser kanske Simone dels som ett personligt svek, dels som ett 

svek mot det Nadia representerat: den mot pengar alltid tillgängliga kvinnan.  

   Trots att han och Nadia alltså inte har setts på två år hävdar Simone att hon är hans. Han 

bestämmer sig för att sätta kärleksparet på plats. Uppbackad av ett mindre gäng och kraftigt 

berusad tar han sig friheten att våldta Nadia och svårt misshandla Rocco i en sekvens som får 

mig att tänka på en liknande i Bring Me the Head of Alfredo Garcia (Sam Peckinpah, 1974). I 

den visar det sig att den ene av två beväpnade motorcyklister planerar att våldta en före detta 

prostituerad, men nu nyförlovad kvinna. För att slippa att hon själv eller hennes fästman ska 

råka illa ut tar hon till försvarsmekanismen av att försöka tänka sig våldtäktsmannen som en 

kund i mängden. Roccos och Nadias gråtande försök till motstånd eldar istället på Simones 

handlingar. Å andra sidan kan deras reaktion inte sägas vara annat än naturlig. Peckinpahs 

svårbedömda bild är kanske mer schablonen av en sexuellt och psykologiskt härdad kvinna 

som kan hålla sig distanserad och behålla kontrollen inför det mesta? 

   Om den bekanta bilden av prostitution handlar om en kvinnas heder är det i Rocco snarare 

mannens heder som sätts i första rummet. För brödernas mor är det Nadia som orsakar 

Simones blivande fall. Egentligen är det dock han som tar med sig henne i sitt med ofrivillig 

hjälp av Rocco som trots vädjande protester och en ytterst berättigad undran om hon inte 

betyder någonting, tvingar Nadia tillbaka till Simone. Rocco, mannen som tillfälligt hjälpte 

Nadia ur sin olycka, har också makten att tvinga henne tillbaka in i gamla hjulspår. En 

tillbakagång som speglas i ett nygammalt yttre och uppförande. Hennes hopp om ett nytt liv 

har ersatts av dödslängtan och sekreterarutbildningen av ett återupptagande av prostitutionen.  

   Hon låter Simone veta att hon hatar honom, att hon aldrig har älskat honom men att han 

eller någon annan är samma lika. Simone, som verkar ha blandat ihop prostitution med kärlek, 

tar än en gång till våld när varken pengar eller kärlek duger. Han letar upp Nadia som 

befinner sig med en kund i stadens utkanter. I och med Simones uppdykande flyr kunden 

omedelbart fältet, trots Nadias rop på hjälp. Hon säger först att Simone kan göra vad han vill 

med henne, att hon inte bryr sig, ungefär som att hon redan har våldtagits av honom en gång, 
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att en gång till inte kan skada. Då det förra gången markerade brytningen med Rocco och med 

Nadias kortvariga lycka har hon nu inget mer att förlora, men när hon inser att hennes liv är i 

fara skriker hon att hon inte vill dö. Simone hugger ihjäl henne med sin kniv i en scen i vilken 

Campbell menar att den prostituerade – stigmatiserad, utesluten, föraktad och begärd – blir 

fokus för alla de känslor den plågade och misslyckade mannen inte kan kontrollera eller ens 

förstå.36 

   Eva Pendleton menar att den goda hustrun som social kategori inte kan existera utan 

horan.37 I Rocco ställs dessa kategorier mot varandra. Nadia, den ”syndiga” och ”förfallna”, 

hade aldrig på samma villkor kunnat accepteras som respektabel hemmafru såsom Roccos och 

Simones två andra bröders normativa, rena, oskyldiga och skötsamma svärmorsdrömmar. 

Åtminstone är det lockande att se dem som sådana. Att de nästan är totalt utraderade ur 

handlingen gör att man dock inte vet mycket om dem, de ägnas, trots filmens nästan tre 

timmar, ingen större uppmärksamhet.  

   Nadia å sin sida, medför nerv till berättelsen och utgör orsaken till filmens huvudkonflikt 

vilken knappast hade sett ut som den gör om inte vore prostituerad. Hennes möjlighet till ett 

förhållande med Rocco kollapsar av den konflikt som uppstår på grund av att hennes tidigare 

arbetsliv inkräktar på hennes nya privatliv. Till skillnad från i Fellinis film ges här dock en, 

om än ambivalent, bild av att det åtminstone går att involvera sig känslomässigt med en 

prostituerad. 

   Ambivalensen kommer sig kanske främst av att det tycks vara Roccos uttalade medlidande 

med Nadia som gör att han involverar sig med henne. Campbell hävdar att till grund för en 

mans kärlekshistoria med en prostituerad ligger en fantasi om att rädda henne från sin 

förtryckande miljö och från sin psykologiska förtvivlan. Om han lyckas med detta skapar han 

sig ett idealt kärleksobjekt i vilket den sexuellt briljanta, och den omvårdande, kvinnan 

sammansmälter. Hon är så tacksam för att ha räddats att hon slösar all sin kärlek på sin 

befriare. I och med att hon är långt under honom, även om han bara är en ordinär arbetare, kan 

hon inte ställa några krav. Hon måste vara tacksam för vad hon får och hon kan förskjutas 

utan att han behöver känna någon skuld. Drömmen kan dock ta olika vägar: tragiskt avslås, 

triumfartat uppfyllas eller bli till en mardröm.38  

                                                
36 Campbell, s. 376. 
37 Eva Pendleton: “Love for Sale: Queering Heterosexuality”, Jill Nagle (red.), Whores and Other Feminists 

(New York & London: Routledge, 1997), s. 73. 
38 Campbell, s. 320. 
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   I dessa filmer finns det kanske goda och hjälpsamma män, men de män som är deras motsats 

drar längsta strået. Några män räddar Cabiria från att drunkna i floden, en annan puttade ner 

henne, en man kan tänka sig att flytta ihop med Nana, men han kan inte rädda henne från att 

dödas av några andra, en hallick hjälper Mamma Roma att skaffa ett jobb åt hennes son, 

hennes hallick utnyttjar henne, Rocco försöker hjälpa Nadia men skickar henne tillbaka in i 

klorna på hennes framtida baneman.  

 

Nana 
Benjamin och Masters sätter sig emot att valet att bli prostituerad på något sätt måste vara 

berättigat. Hur pass allvarlig måste hennes situation vara innan detta berättigande uppnås?39 I 

filmerna i min studie ägnas inget närmare utforskande vad som lett dessa kvinnor in i 

prostitution. Vill man göra en bedömning av hur pass ”berättigade” de varit blir det svårt. Ett 

utelämnande av information som skulle kunna framkalla empati är, enligt Campbell, en 

retorisk strategi som gör det lättare att framkalla negativa omdömen.40  

   Nana i Vivre sa vie är, bland filmerna i min studie, ensam om att hos publiken först etablera 

en identitet som mor och skivbutiksbiträde innan hon blir prostituerad. Ändå vet man inte 

mycket om hennes tidigare liv. De ledtrådar som ges tyder dock på att det inte varit särskilt 

lyckligt. Även om det är ett sådant uttalande som inte ska tas alltför bokstavligt säger hon 

redan i filmens första scen att hon vill dö. Med sin man med vilken hon har en son diskuterar 

hon deras krackelerande förhållande. Huvudsakerna till brytningen tycks vara att Nana känner 

sig instängd. Hon säger att det inte verkar som om de behöver varandra, att hon kommer att 

bedra honom igen om de börjar om, och svarar att det kanske är sant att hon lämnar honom 

för att han inte har några pengar. Hon presenteras alltså som en som varit otrogen, som menar 

att hon skulle kunna vara det igen. Att hon dessutom är ute efter mer pengar gör henne nästan, 

om än långt ifrån explicit, till en nidbild av en som snart börjar prostituera sig. 

   Att bli övergiven av sin man, att förlora vårdnaden om sitt barn och desperat fattigdom har 

nämnts som vanliga motiverande faktorer till att bli prostituerad.41 Vivre sa vie kan i så fall 

sägas ifrågasätta den berättigade prostitutionen, då Nana gör tvärtom, och lämnar man, barn 

och anställning bakom sig. Att hennes anledning till att prostituera sig är desperat fattigdom är 

också svårt att se. Susan Sontag menar att ingen vettig förklaring ges: ”Beror det på att hon 

                                                
39 Benjamin & Masters, s. 97. 
40 Campbell, s. 149. 
41 Ibid., s. 12. 
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inte lyckats låna 2000 francs till hyran av sin före detta man eller av sina arbetskamrater i 

grammofonaffären så att hon blir utlåst från sin våning? Knappast. I varje fall inte bara på det. 

Men det är ungefär allt vi vet. Det enda Godard visar oss är att hon blir en prostituerad.”42 Så 

till vida kan Nanas val ses som relativt självständigt. Prostitutionen blir den enklaste vägen ut, 

framställs som ett mer eller mindre naturligt val när nöden faller på. 

   Undanhållandet av information gör dock inte att filmen brister i trovärdighet. En av filmens 

sekvenser utgörs av till synes faktabaserade svar på olika frågor om prostitutionens natur. Det 

berättas i klarspråk att prostituerade säljer sina behag och försöker tjäna maximalt. Vidare 

sägs det bland annat att fem till åtta kunder per dag vanligtvis hinns med och att man måste 

acceptera alla kunder så länge de betalar. Detta har effekten av att möjliggöra betraktandet av 

prostitution ur arbetsmässig synpunkt, att normalisera och delvis befria den från sitt tabu.   

Samtidigt är det underligt att en sådan här förklaring anses vara nödvändig då det mesta som 

nämns egentligen inte kan vara mycket till nyheter för den större delen av publiken. Även om 

beskrivningen av sysslan som sådan inte lyfter fram några aspekter som höljts i dunkel kan 

konkretiserandet ändå medföra en tro på att filmen inte försöker göra prostitutionen till något 

annat än vad den faktiskt är. Det, i sin tur, gör en beredd att acceptera resten av filmens 

skeenden som hypotetiskt troliga. 

   Sontag ser det som att det först är när Nana blivit prostituerad som hon kan förverkliga sig 

själv.43 Gör detta att publikens omdöme om henne blir negativt, att ett eventuellt medlidande 

omöjliggörs? Oavsett hävdar Nana att frihet innebär att vara ansvarig, även om man är 

olycklig är man själv ansvarig. Kanske delar hon Julian Marlowes åsikt att frihet att göra egna 

val är feminismens själva essens? Att tycka att prostituerade som inte ser sig själva som offer 

bara inte vet bättre, motsäger den.44  

   Campbell menar att det är kvinnor som inte vet sin plats som utsätts för patriarkatets hårda 

lag. Den kvinna som genom trots skapar problem för den patriarkala ordningen dör.45 Dör då 

Nana för att hon lämnar sin man och sitt barn för att sedan bli prostituerad? Dör hon för att 

hon senare vill säga upp sig från prostitutionen för att flytta ihop med en kund? Hallicken 

Raouls anledning att sälja henne vidare är för att hon inte har accepterat alla kunder. Dör hon 

för att dessa ibland har äcklat henne?  

                                                
42 Sontag, s. 187. 
43 Ibid., s. 193. 
44 Julian Marlowe: “It’s Different for Boys”, Jill Nagle (red.), Whores and Other Feminists (New York & 

London: Routledge, 1997), s. 143. 
45 Campbell, s. 361. 
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   Hennes köpares medhavda summa pengar är inte den rätta och Nana skjuts ihjäl i tumultet. 

Filmens sista bild är av Nana liggandes död på gatan medan mördarna åkt iväg. Precis innan 

hon dör, när hon inser att hennes liv är i fara, utbrister hon att hon inte vill dö. För mig 

framkallar det återkoppling till hennes uttalade dödslängtan i filmens första scen. Faktum är 

att förutom att hennes tid som prostituerad slutar just med att hon dödas är det ingenting som 

tyder på att hennes nya liv som prostituerad skulle ha varit rent objektivt sämre än hennes 

gamla äktenskapliga liv. I den mån prostitutionen ses som det heterosexuella äktenskapets 

polemiska motsats, och sex som någonting som bara ska sammankopplas med romantisk 

kärlek inom det senare kan kanske Vivre sa vie i någon grad ses som ett uppror mot detta. 

Men samtidigt som Nana gör sig fri från sina äktenskapliga bojor hamnar hon i en hallicks. 

Den kontroll han utövar över henne verkar hon dock inte lida av fram tills det absoluta slutet 

när han anser att hon satt sig upp emot honom. Om Nanas val att bli prostituerad varit relativt 

fritt blir hon för det inte fri i vidare bemärkelse, i och med hur hallicken styr över både den 

prostituerades sexuella och ekonomiska frihet. Det är något man får se närmare prov på i 

Mamma Roma. 

 
Mamma Roma 
Den stora andelen prostituerade som förr eller senare knyter relationer till hallickar anses efter 

det få väldigt svårt att ge upp sin prostitution.46 Deras ekonomiska förpliktelser mot hallicken 

gör att de inte kan spara tillräckligt för att träda ur prostitutionen och att deras frihet att avvisa 

kunder inskränks. De tvingas arbeta mer än vad som är nödvändigt för deras eget uppehälle.47 

I Mamma Roma blir detta smärtsamt tydligt.  

   I dess inledning gifter sig titelfigurens hallick Carmine, och hon blir, efter fem års tid, fri 

från honom. En bröllopsgäst antyder att fem års slaveri inte är lite, att Mamma Roma nu själv 

kommer få att behålla sina pengar, att hennes utsugare har gett henne amnesti. Man anar alltså 

att deras relation varit på Carmines villkor, vilket det snart visar sig att den kommer vara 

också framöver. 

   Efter befrielsen lyckas Mamma Roma något så när skapa sig ett nytt jag. Hon lämnar, så 

gått det nu går, de negativa delarna av sin bakgrund bakom sig och återupptar istället kontakt 

med, och över vårdnaden av sin son Ettore. De flyttar in i lägenhet i ett område i vilket hon 

                                                
46 Benjamin & Masters, s. 106. 
47 O’Connell Davidson, s. 49 f. 
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påpekar för Ettore att det bara bor fint folk. Hon börjar sälja fikon på marknadsplatsen, något 

hon uppenbarligen föredrar framför att prostituera sig.  

   Man märker också hur hon uppskattar att kunna ge Ettore pengar, som dessutom är ärligt 

förvärvade. Benjamin och Masters skriver att pengar kan bevisa för den prostituerade att hon 

är i stånd att tjäna ett uppehälle, men att efter denna förmåga demonstrerats så slösar hon eller 

ger bort pengarna, då de inte har någon ytterligare användbarhet.48 Detta är också något som 

Mamma Roma ägnar sig åt, trots att hon inte längre går på gatan. Hon köper Ettore en 

motorcykel och berättar naturligtvis för honom hur mycket den kostade. Hennes stolthet tycks 

komma sig av just att hon nu kan tjäna pengar utan att behöva gå på gatan. Hon har tagit 

personlig revansch och nästan genomgått en klassresa.       

   Benjamin och Masters skriver att för den prostituerade är hallicken viktigast som hennes 

familj och för honom är hon viktigast som hans matkupong.49 Utan att dra för stora växlar på 

det kan man på så sätt säga att Romas förhållande till Ettore blir som det mellan hora och 

hallick. Det är han, hennes son, som kommer att ersätta den familj Carmine ändå tycks ha 

varit för henne. Hon låter honom veta att han inte anar vilka uppoffringar hon gjort, hur hon 

kämpat för att få hem honom, för att de ska få leva tillsammans. I sexton år har hon väntat på 

det och hon har inte haft det lätt under tiden. För Ettore verkar Mamma Roma dock framför 

allt fungera som hans försörjare. Efter sexton års frånvaro är det kanske också svårt för 

honom att uppbåda en eventuell inneboende kärlek till sin mamma.  

   Vid ett tillfälle säger Mamma Roma till Ettore att han ännu inte vet hur elak världen är. Hon 

själv tillåts inte att glömma det. Hennes glädje visar sig bli kortvarig i och med att en nyskild 

Carmine söker upp henne för tvåhundra lires skull. När hon inte kan avvara det frågar han 

henne om han ska lära henne hur man skaffar pengar? Har hon glömt? Roma får bittert 

konstatera att Carmine inte är nöjd. Det framgår här att den relativa fördelen med prostitution, 

krasst konstaterat, är de snabba pengarna. Men för Mamma Roma blir den enda anledningen 

till att tjäna in dem på detta sätt nu – liksom då (?) – att ge dem till Carmine. Han har inget att 

förlora på att kräva pengar av henne. 

   Att för gatflickan antyda sin tillgänglighet genom klädsel har i grunden praktiska skäl. Det 

är en ekonomisk nödvändighet att utmärka sig genom ett utseende som är ögonblickligen 

igenkännbart, och som Campbell också påpekar att filmen med lätthet kan tillägna sig.50 När 

                                                
48 Benjamin & Masters, s. 285. 
49 Ibid., s. 227. 
50 Campbell, s. 7 f. 
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Mamma Roma med stor motvilja trots allt tillfälligt tvingas återvända till gatan och sina 

gamla kollegor har hon anammat de tydligaste visuella tecken en prostituerade kan visa upp 

när det gäller sminkning, frisyr och klädsel. En förstärkt högljuddhet orsakad av 

alkoholberusning gör att hon än mer skiljer sig från de respektabla kvinnor som under filmens 

gång dock lyser med sin frånvaro. Kanske kan denna maskerad för Mamma Roma också 

anses vara ett sätt upprätthålla den distinktion mellan sitt riktiga jag och den delen av jaget de 

måste sälja för att överleva, som Jane Root skriver om.51  

   När Carmine återvänder ännu en gång erbjuder Mamma Roma honom, på stående basis, en 

tallrik soppa och en säng men han ska inte tro att hon går tillbaka till att hora på gatan för 

honom. Han svarar att hon inte gjorde det för hans skull utan för att hon själv tyckte om det. 

Att han, som var ungefär i Ettores ålder när han träffade Roma, också beskyller henne för att 

ha förstört honom så att han blev hallick låter som en ytterst ologisk anklagelse. Det ologiska 

gör dock egentligen denna synvinkel mindre intressant. Han anser möjligtvis att Mamma 

Roma redan var förstörd när de träffades och ser sig själv kanske delvis som en räddare som 

har hjälpt henne så till vida att han har gjort det bästa av hennes redan dåliga situation. Säga 

vad man vill om den eventuella sanningen i detta, men det är svårt att se om honom som något 

annat än en skurk som missbrukar den makt han kunnat skaffa sig över Mamma Roma. En 

mer mångfacetterad och sympatisk bild av en hallick erbjuder Pasolini i sin tidigare film 

Accatone (1961).   

   Hursomhelst ser Mamma Roma det som en värre utgång att Carmine genomför sitt hot om 

att berätta om hennes prostitution för Ettore, än att tillfälligt ta upp sin gamla tjänstgöring än 

en gång. Detta efter att hon har försökt göra fysiskt motstånd genom en hopplöst misslyckad 

attack mot Carmine med en kökskniv. Därmed bryter hon mot den dygd som är prostituerades 

uthärdande. Liksom Campbell påpekar kommer hon att straffas om hon gör motstånd, oavsett 

hur brutalt och orättvist hon behandlas.52 Campbell menar att martyrfilmen ofta är själva 

inkarnationen av självuppoffring och altruistisk hängivenhet åt andra men Mamma Roma är i 

min studie ensam om att på detta sätt delvis offra sitt eget välbefinnande för någon annans 

skull än sin egen, sin sons.53 Eller är det egentligen för sin egen skull hon gör det? Nu när hon 

igen lever med sin son vill hon inte att hennes bakgrund ska spoliera deras lilla familj. 

Men att hon sätter sig upp mot Carmine är kanske vad som letar till just detta. 

                                                
51 Root, s. 74. 
52 Campbell, s. 126 f. 
53 Ibid., s. 132. 
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   Tillbaka på gatan igen tycks Roma mer desillusionerad än någonsin. Hon frågar sin väninna 

Biancofiore varför hon prostituerar sig, vem som har fått henne att göra det? När Nana i Vivre 

sa vie uttrycker stolthet genom sitt ansvarstagande låter här Mamma Roma sin djupa 

förtvivlan uttryckas i ett konstaterande att allt är ens eget fel och att man själv rår för den man 

är. Biancofiore verkar mest tycka att hon är löjlig och får verka som motvikt mot Mamma 

Roma vars fyrtiotre år antyds vara gammalt för en prostituerad. Dessutom sägs det att hon har 

trettio år i yrket, vilket man får hoppas är en sanning med modifikation, men som samtidigt 

gör hennes olyckliga självanalys mer förståelig.  

   Bruna är en ung kvinna som enligt Ettores nya vänner, ”hela kvarteret går till”. Det hela är 

lite oklart men Bruna verkar alltså prostituera sig vid sidan om att ha ett litet barn och stå i 

ståndet mitt emot Mamma Romas. Ettore blir förälskad i henne, deras relation blir av det 

återkommande slaget. Antingen misstänker Mamma Roma att Bruna prostituerar sig och vill 

inte att Ettore ska involvera sig en sådan (som hon själv har varit) eller så känner hon sig helt 

enkelt svartsjuk för att Ettore ägnar mer tid med Bruna än med sin mamma. Hursomhelst 

motarbetar hon på alla sätt hon kan deras relation. Hon till och med lejer Biancofiore för att 

ligga med Ettore, så att han ska kunna glömma Bruna.  

   Det är också Bruna som indirekt startar den kedjereaktion som leder till att Mamma Roma 

får sitt slutgiltiga straff. När Ettore slutligen genom Bruna får reda på sin mammas bakgrund 

vill han inte längre ha hennes pengar. På så sätt kan han stå som symbol för en typ av manlig 

ambivalens inför prostitution. Det är inga problem att besöka prostituerade, men att ens egen 

mamma varit en sådan! Dock verkar han egentligen vara den ende som har tagit illa upp av 

detta avslöjande. Alla andra i det lilla samhället visste enligt Bruna redan om det, men de 

tycks utan problem ha accepterat Mamma Romas bakgrund, men kanske framför allt hennes 

nya jag. Det är ändå Ettores nyvunna vetskap om sin mammas bakgrund som gör att han utför 

en misslyckad stöld på ett sjukhus. I häktet dör han i samband med att ingen lägger märke till, 

eller bryr sig om, hans höga feber. Dör Ettore för Mamma Romas synder? Markeras förlusten 

av honom, som hon fött under tiden som prostituerad, som ett slutgiltigt övergivande av 

hennes prostitution? Blir Mamma Roma på detta sätt skonad, eller dömd till helvetet på 

jorden? Att Ettore, för vem hon numera levde, är död, gör det att alla hennes uppoffringar 

varit och att hennes fortsatta liv, är i onödan? 
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Slutsats – sammanfattning – efterord 
Sexindustrin, enligt Larry Grant, är ett omfattande nät av sociala, politiska, kulturella, 

psykologiska och ekonomiska inbördes förhållanden som tränger igenom varje skikt av 

samhället.54 Det kan i så fall delvis förklara den vanliga förekomsten av prostitution på film, 

men kan kanske också bidra med förmildrande omständigheter när det kommer till att söka en 

ursäkt för att alla aspekter av prostitution är svåra att göra rättvisa, åtminstone inom en och 

samma film. 

   När jag av ren nyfikenhet slog upp prostitution i min ordbok hittade jag först beskrivningen 

att utbjuda sig till någon till tillfälligt könsumgänge och visst är det egentligen det enda 

prostituerade kan sägas ha gemensamt, att de säljer sex.55 I filmiska sammanhang blir allt 

övrigt ett slags valfritt tillägg. Utifrån denna grundläggande definition får man smida hennes 

karaktär, utsmycka hennes identitet som är ett begrepp som ju innefattar mycket mer än bara 

yttre attribut.  

   I ordboken fanns ytterligare förklaringar, nämligen vanhedra och blottställa. Förlitar man 

sig på denna förklaring ska det alltså vara både någonting skamligt och någonting farligt med 

att prostituera sig, något som på många sätt överensstämmer med de av mig undersökta 

filmerna. De kan till och med sägas ha valt att koncentrera sig på dessa tillägg istället för på 

utbjudandet till det tillfälliga könsumgänget. Detta, en ordbok med ungefär tjugo år på nacken 

ska väl ändå ha den officiella, fördomsfria förklaringen av vad ett ord egentligen betyder? En 

film, är ”bara en film”, men hur mycket gör dessa i slutänden för att utmana denna innebörd?  

   Gällande Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967) och 2 ou 3 choses que je sais d'elle (Jean-Luc 

Godard, 1967), båda filmer med prostituerade kvinnor i huvudrollen, har jag tänkt att de bara 

handlar om prostitution på ytan. Det som skiljer dem från de andra filmerna jag här tagit upp 

är att dessa kvinnor kommer från en mer eller mindre välbärgad hemmafrumiljö med man och 

i det senare fallet två barn.  

   Den första lockas av prostitutionen, till synes mest för att utforska sin egen sexualitet. 

Hennes prostitution görs till ett stort statusmässigt risktagande. Men då hon i 

överensstämmande med sin (eller sin mans) ekonomiska position inte ger sig ut på gatan utan 

istället ansöker om en plats på en luxuös och välorganiserad bordell i Paris bättre kvarter 

minimeras de risker gatflickor ställs inför.  

                                                
54 Larry Grant: “MAPping Accountability”, Jill Nagle (red.), Whores and Other Feminists (New York & 

London: Routledge, 1997), s. 245. 
55 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (Stockholm: Nordstedts Förlag, 1987), s. 440. 
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   I Godards film anser sig huvudkaraktären vara behövd av en extra inkomst vid sidan om och 

utöver det ekonomiska bidrag hon får från sin man. Deras val är till synes helt självständiga. 

De drivs inte av ekonomiska svårigheter. De blir karaktärer som liksom Nana i Vivre sa vie, 

till en början innehar ytterligare en identitet utöver den prostituerades, som blir den mindre 

framträdande.  

   I Sauve qui peut (la vie) (Jean-Luc Godard, 1980) skildras en prostituerad utan ett neurotiskt 

förhållande till sin sysselsättning. Hon håller sig väldigt distanserad, utövar sitt yrke med ett 

slags härdad effektivitet, med tankarna på annat håll och är mer uttråkad än lidande. I denna, 

liksom de två andra filmerna, visas också deras kunder upp närmare. Istället för att ta emot 

sådana från samhällets bottenskikt är dessa välbeställda herrar som inte sällan har mer eller 

mindre ”avvikande” sexuella önskemål.  

  Den bild dessa filmer visar upp är inte nödvändigtvis mer sann, eller för den delen mer falsk, 

men på många sätt väsensskild från den prostitution på gatan som visas i de andra filmerna. 

Samtidigt är de välkomna perspektivvidgare och ett passande exempel för de kanske mer 

modernt liberala strömningar gällande prostitution, som ges uttryck för i en bok som Whores 

and Other Feminists. 

   Samtidigt kan man fråga sig i vilken mån alla dessa filmer är mer intresserade av att berätta 

en ”god” historia, än att beskriva hur prostituerade egentligen har det? Att de inte har samma 

agenda som den mesta av den litteratur jag tagit del av och att de godtyckligt har snappat upp 

aspekter av prostitutionen för sina konstnärliga ändamål måste inte avfärdas som att de 

missuppfattat prostitutionen. Om de nu ändå har gjort det, så vill jag understryka att de i såna 

fall gjort det på samma sätt. Det tycks bland dessa filmer finnas ett slags överenskommelse 

gällande gestaltandet av denna marginaliserade grupp i samhället. Med bakgrunden av dessa 

filmer, är det som utgör den fullkomligaste överensstämmelse de konflikter som uppstår på 

grund av de prostituerades arbetslivs inkräktande på deras nya privatliv. 

      Det har inte existerar några fakta om hur många prostituerade som dör i arbetet eller av 

vilka anledningar det sker; hur många som lämnar det på något annat sätt eller under vilka 

förhållanden detta sker.56 Att de flesta aldrig tar sig ur branschen utan att skadas kallar 

Veronica Monét för en stereotyp.57 En stereotyp som kanske både gjort avtryck på och i viss 

mån också upprätthållits av filmer som dessa. För trots att viljan att försöka ta sig ur 
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prostitutionen är något gemensamt för Nana, Mamma Roma, Nadia och Cabiria är det ingen 

av dem som tillåts göra det smärtfritt, några inte ens med livet i behåll.     

   Griselda Pollock skriver om hur kvinnobilder bedömts av feminister i absoluta ordalag: rätt 

eller fel, bra eller dålig, sann eller falsk, traditionell eller progressiv, positiv eller 

objektiverande.58 Säga vad man vill om denna metod men visst måste det ses om ett problem 

när det uppstår en strikt norm för vilken bild som hör hemma var. Att de mördas kan inte 

sägas vara falskt, då det faktiskt händer. Att tre av dessa fem kvinnor mördas kan väl i sig då 

till och med ses en viss tradition. Men under vilka omständigheter sker detta? Där kanske man 

kan hitta något progressivt?  

   Campbell menar att självständiga prostituerade karaktärer sällan tillåts vara kvar i yrket vid 

filmens slut. De blir, liksom andra självständiga kvinnor, vanligen antingen bortgifta eller 

dödade.59 I dessa filmer tycks istället problemet vara att de vid filmens slut inte vill vara 

prostituerade. De tillåts inte bli något annat än lika med sitt yrke. Deras offentliga och privata 

roll har en gång för alla smält samman, en omoralisk identitet har tagit moralens plats, ingen 

tillbakapendling till att återigen bli en ”vanlig kvinna” tillåts efter att hon gång i och med sin 

prostitution har lämnat respektabiliteten bakom sig.  

   O’Connell Davidson skriver att essensen av prostitutionen är att kunden betalar den 

prostituerade för att vara en person som inte är en person, att hon på så sätt konstrueras som 

objekt istället för subjekt.60 Det tycks dock alltså som om denna överenskommelse fortskrider 

även efter det att hon velat ta sig ur prostitutionen. Istället för att den prostituerade genom 

finansiell och sexuell självständighet angriper patriarkatet blir det männen som får styra över i 

vilken sfär de prostituerade tillåts inträde. Hennes situation framställs på många sätt som 

omöjlig. Hennes fria kärlek eller frihet från kärlek verkar vara svår att acceptera. Har hon 

kunnat tjäna några pengar blir hon av med dem.  

   Den prostituerade kvinnan blir attraktiv för att hon kan utföra en tjänst, fylla ett syfte, är 

möjlig att utnyttja. Den stora paradoxen är kanske således att dessa kvinnor, som i slutänden 

framställs som offer, innan dess inte förnekas statusen av subjekt. Istället är det just att de, 

med ”hjälp” av män, ”tillåts” aktivitet och självständiga val som får negativa konsekvenser. 

Som offer behöver de räddas, men när räddningsaktionen inletts görs de till offer om igen. 

Samtidigt som Marlowe påpekar att prostituerade, liksom vemsomhelst, kan falla offer för 
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omständigheter bortom deras kontroll är det lockande att inom ramen för dessa filmer koppla 

ihop dessa omständigheter utom hennes kontroll, just med att hon är en prostituerad 

(kvinna).61   

   Campbell hävdar att scenarier där prostituerade kvinnor dödas tillåter ett kulturellt uttryck 

för en djupt rotad fientlighet mot kvinnor.62 Helt så enkelt kan det dock inte vara. Att man 

skildrar ett mord på en prostituerad innebär ju knappast per automatik att man innerst inne står 

bakom en sådan handling. Det måste ju anses kunna ha funktionen av att helt enkelt 

uppmärksamma att gatflickor faktiskt ofta utsätts för olika former av attacker. Samtidigt 

menar Campbell att faktumet att mord på prostituerade är en del av verkligheten, till och med 

är sett som en arbetsrisk, är just det som tillåter denna aggressiva fantasi.63 Alla former av 

händelser i en film är ju i det avseendet fantasier men samtidigt går det att diskutera vad som 

är så lockande med att skildra just dessa aspekter, och man är åter tillbaka vid frågan om den 

eventuella fientligheten mot dessa kvinnor.  

   Jag kan inte instämma med Campbell att kvinnohatet släpps fritt när prostituerade blir offer 

för mord. Han menar att de kan behandlas på ett sånt sätt, på bio och i verkligheten, för att 

samhället tillåter det. Att föraktet för kvinnan som säljer sin kropp gör att hon kan knappt 

anses mänsklig, att hennes död saknar innebörd.64 Att hon nödvändigtvis är tvungen att dödas 

kan lika gärna ses som ett tecken på den manlige mördarens svaghet, eller på hennes styrka, 

som är ett hot mot honom. Att de visar en motvilja mot sin egen död, att de inte tar sina egna 

liv borde kunna ses som ett tecken på att hon har rätt att leva. Tolkningen måste ligga hos 

publiken att avgöra om morden är en nödvändig varning till den kvinnliga publiken, eller ett 

nödvändigt uppror mot att sådana saker tillåts ske. Jag lutar åt det senare då det inte finns 

någon anledning till rädsla för dessa kvinnor. De framställs inte vara ute efter att lura av sina 

kunder pengar eller fördärva dem på något annat vis, de är godhjärtade och söker inte hämnd.    

   Har dessa filmer därför en vilja att påverka publiken i en viss riktning? Att visa 

prostituerade som normala och kanske till och med prostitutionen som relativt human? Om 

sådana drag kan skönjas blir är de fortfarande negativt påverkade kvinnor. Efter att en gång 

börjat prostituera sig råkar de illa ut när de försöker sluta upp med det. Bara för att dessa 

kvinnor får lida går det inte att avfärda filmerna med att de gottar sig i lidande. Inom 

filmernas ramar har man knappast någon anledning att tro att dessa kvinnor överdriver. Likväl 
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som de bara är filmer vore det kanske dumt att uteslutande tänka om dem att de visar något 

som inte är?  

   Att den prostituerade är en olycklig, trakasserad kvinna som med hjälp av en man måste 

räddas från sitt öde är en bild som för det mesta bekräftas. Gatflickan har ansetts befinna sig 

på botten av prostitutionsstegen. Tilläggas bör väl att hon på så sätt kanske också placerar 

allra längst ned en stege sammanställd av samhället i stort.65 Med det kommer det sig kanske 

också att hon just därför blir mest intressant ur en filmisk synpunkt, som någon alla har 

möjlighet att trampa på.  

   Krasst sett skulle den prostituerade kvinnans lidande kunna ses som en dramaturgisk 

nödvändighet, elementet av mänsklig plåga ett behov för att förstärka hennes berättelse. Med 

den åsikten kan även de manliga kundernas frånvaro delvis förklaras. Även han borde kunna 

riskera att antingen bli en sexuell best eller godhjärtad karikatyr. Men hur är man god mot en 

prostituerad? Är det han som försöker hjälpa henne bort, eller han som bara följer 

reglementet, betalar och säger adjö? Med det nyligen presenterade synsättet förstår man i såna 

fall varför han inte får vara med i filmer som dessa. Om man på ena sidan har den lidande 

martyren och på den andra glädjeflickan, med betoning på glädje, vem väljer man?  

   På olika sätt, i olika utsträckning, försöker dessa filmer bryta sig ur ramen och göra 

prostituerade till något mer än mytiska figurer vid samhällets utkant. Framställningen av deras 

göra är på många sätt vardagligt. Med de prostituerade som utgångspunkt i egenskap av 

huvudroller anar man ett försök att lösa upp delar av den skugga som omger denna samhällets 

outsider. Man får, om än på avstånd, chansen att se hur hon ser på dem som för henne är de 

andra. Som Richard Dyer skriver är att se något selektivt, ofullständigt eller ur en synvinkel 

inte att samma sak som att inte se detta något överhuvudtaget.66 Trots att de fantiserats fram 

av manliga hjärnor blir valmöjligheterna fler än sexuell best eller godhjärtad karikatyr. Om nu 

då dessa filmer inte visar den prostituerade som sexuellt spektakel och i mångt och mycket 

framställer prostitutionen som plågsam är de kanske inte helt apolitiska. Att alla kvinnorna 

förr eller senare försöker ta sig ur prostitutionen kan tyckas skvallra om att ingen av filmerna 

kan anses vara positiva i sin syn på hur sysslan ser ut enligt dem, om det nu är som Dyer 

menar, att tillträdet till verkligheten aldrig är oförmedlat. Att man bara uppfattar den genom 

representationer.67 
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   Filmerna uppmanar kanske inte till strid för ett samhälle där kvinnan är befriad, men de kan 

inte heller sägas förespråka dess motsats även om de gör prostituerades lidande till 

underhållning. Kvinnornas egna eventuella hjältemod blir av ett ytterst tragiska slag. 

Campbell skriver om en ateistisk martyr som står för pessimism, lidande utan mening och 

köttslig dödlighet.68 Ändlös plåga, utan transcendens är för honom det eventuellt feministiska 

svaret till dessa idéer.69  

   Jag har i överensstämmande med detta helst inte velat leta symboler. Således har jag försökt 

bortse ifrån att de karaktärer inte överlever erbjuds religiösa gester associerade med död, att 

kompositionen av Ettores ska likna en målning.70 Nana går på bio och gråter till Jeanne 

d’Arcs martyrskap, men det är förhållandevis långt innan hon själv dör som prostituerad. 

Istället för att som Campbell se Cabiria som paradigmen av martyren som överlevare vars öde 

är att vara prostituerad och att lida har jag försökt se vad slutet kan tänkas innebära för henne 

rent konkret.71 Att Nadia sträcker ut armarna som Jesus på korset i samband med att hon 

dödas är, rent estetiskt, tilltalande, men förhoppningsvis oviktigt för den diskussion jag här 

har fört. En lidande hjältinna, typifierad som offer eller martyr kan appellera till kvinnors 

känsla av maktlöshet i ett patriarkalt samhälle. De kan tilltalas av den prostituerade figuren 

som patriarkatets offer, eller som rebell mot det samma.72 I dessa filmer framställs de vara 

både och.  
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Källförteckning 

 
Filmer 

• 2 ou 3 choses que je sais d'elle (Jean-Luc Godard, 1967) 

• Accatone (Pier Paolo Pasolini,1961) 

• Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967) 

• Bring Me the Head of Alfredo Garcia (Sam Peckinpah, 1974)  

• Commare secca, La (Bernardo Bertolucci, 1962) 

• Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1976) 

• Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962) 

• Notti di Cabiria, Le (Federico Fellini, 1957) 

• Rocco e i suoi fratelli (Luchino Visconti, 1960) 

• Sauve qui peut (la vie) (Jean-Luc Godard, 1980) 

• Signe du Lion, Le (Eric Rohmer, 1962) 

• Vivre sa vie (Jean-Luc Godard, 1962) 
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