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ABSTRACT 
 
Att leva med prostitutionserfarenhet – Kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor 
 
Sandra Lundbom och Miki Nagata 
 
The aim of the study was to reach a deeper understanding and knowledge about how women 
with an experience of prostitution perceive what this has meant for them and how it has 
influenced their lives. The questions of the study were: (1) How has the prostitution 
experience affected the women in their lives? (2) How have they learnt to deal with this 
experience? To answer these questions a qualitative method was used where interviews were 
conducted with four women with experience of prostitution. All women experienced that the 
prostitution had affected their lives. Examples given that inter alia relationships, sexuality, 
and self-image had been affected. This is largely dependent on that prostitution is stigmatized 
in our society and, hence, shameful. The women have dealt with their prostitution through 
therapy for a long duration. Through it they have received a new point of view on themselves, 
their relationships and their life. Today they are content with their lives, even so they can see 
that they host and have been affected by their experience. The results of the study have been 
analyzed from a fenomenological-hermeunutic research perspective and the tools for the 
analysis were symbolic interactionism, stigma theory and shame. The results are in 
concordance with earlier studies. 
 
Keywords; Prostitution, stigma, shame, selfimage. 
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Inledning 
”Kolla in ludren! Det är riktiga horor!” Kvinnorna på Malmskillnadsgatan i centrala 
Stockholm blir passerade av några unga män, lätt berusade. De går förbi, pekar, skrattar och 
skrålar, en helt vanlig fredagskväll. Kvinnorna försöker ignorera dem och vänder bort blicken. 
Föraktet ligger som en tjock dimma över gatan. Vad är det som driver dem att skrika sådant 
till andra människor och framförallt: Hur klarar kvinnorna av att höra det? Vad blir 
konsekvenserna av att ha levt med detta förakt, den utsatthet som prostitutionen innebär? 
 
Detta är en del av den prostitutionsverklighet vi fått ta del av. En verklighet som är fylld av 
skam, förnedring och utsatthet. Kontakt med människor i prostitutionen och genom att ta del 
av tidigare forskning inom ämnet har våra ögon öppnats för en prostitutionsverklighet som är 
både svåråtkomlig och komplex. 
 
I media framställs prostitution många gånger som endimensionellt, enkelt och lättförståeligt 
vilket kan ge en missvisande bild av fenomenet. Prostitution som fenomen innefattar flera 
dimensioner och man måste därför försöka se på och beskriva det utifrån både individ- och 
samhällsnivå. Det är svårt att närma sig problemet om man lämnar någon av nivåerna utanför 
diskussionen, eller om man blandar samman dessa. Mycket intressant och viktigt kan 
beskrivas eller forskas fram om prostitutionen på en samhällsnivå, men man får aldrig 
glömma bort att prostitutionen ytterst handlar om enskilda människor och deras liv.  
 
I samhället florerar myter och åsikter om prostitution som företeelse. Exempel på detta är att 
den ”lyckliga horan” existerar, att människan alltid har ett fritt val och att prostitution skulle 
vara världens äldsta ”yrke”. Dessa myter och åsikter förstärker bilden av prostitution som 
något endimensionellt och mer lättförståeligt än vad det egentligen är. Denna förenkling 
döljer den prostitutionsverklighet vi fått inblick i: att människor i prostitutionen är mycket 
utsatta, både under den tid de är aktiva i den och även efter att de tagit sig ur den. Detta till 
stor del på grund av det stigma som omger prostitutionen.  
 
Vi har fått kunskap om att det finns en skillnad i reflektionsförmåga och aktivt försvar hos 
människor som befinner sig i prostitutionen och de som har lämnat prostitutionen bakom sig. 
Detta i sig har förklaringar i människans komplicerade psyke, vilket sällan eller aldrig 
problematiseras i media. Då vi påbörjade processen att formulera ett syfte till denna uppsats, 
stod en sak klar för oss – vi ville inte tala med människor som befinner sig i prostitutionen 
vilket tidigare har gjorts både i media och i prostitutionsforskning. Detta blev språngbrädan 
vidare; ett spirande intresse för människor som har lämnat prostitutionen och har förmåga att 
reflektera över den. Vad har de att berätta? Varför finns det så lite skrivet och forskat om 
långtgående konsekvenser av prostitutionen och framförallt, varför är det så få människor som 
befunnit sig i prostitutionen som träder fram och berättar om sin erfarenhet? Frågorna var, och 
är fortfarande många och det är fortfarande komplext för oss, hur sammanlänkade individ- 
och samhällsnivån är i fenomenet prostitution. 
 
Tanken med denna c-uppsats är att försöka förstå hur erfarenhet av prostitution kan se ut, hur 
människor upplever denna erfarenhet och hur den kan ha påverkat deras liv.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
  

1.2.1 Syfte 
Syftet är att få en ökad förståelse och kunskap om hur fyra kvinnor med erfarenhet av 
prostitution upplever att prostitutionserfarenheten har påverkat deras liv och hur de idag lever 
med denna erfarenhet.   

1.2.2 Frågeställningar  
• Hur har prostitutionserfarenheten påverkat kvinnornas liv? 
• Hur lever kvinnorna med denna erfarenhet idag? 

1.3 Koppling till socialt arbete 
Prostitution är ett komplext fenomen med många dimensioner och nivåer. Prostitution är i 
princip undantagslöst sammanlänkat med andra sociala problem, såsom exempelvis 
ekonomisk utsatthet och missbruk, varför de individer - till största del kvinnor - som befinner 
sig i prostitutionen är utsatta och sårbara. Fenomenet förknippas därför med social utsatthet 
och marginalisering varför det rör sig inom sfären för socialt arbete. Detta innebär att de 
människor som kan komma att befinna sig, befinner sig i eller har befunnit sig i prostitutionen 
antingen har, är eller förmodligen kommer att hamna inom Socialtjänstens försorg, någon 
gång under sitt liv. 
 
Prostitutionen skadar inte bara de enskilda individerna i den, utan även samhället i stort. Att 
män köper tillgång till kvinnors kön - vilket är den vanligaste formen av prostitution - för att 
tillfredställa sina egna sexuella behov strider mot uppfattningen om alla människors lika värde 
och strävandena mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Könshandeln förmedlar en 
oacceptabel människosyn och är ett hinder för individers utveckling (SOU, 1995:15). Detta 
gör att prostitution är intressant att studera, inte bara på en individnivå inom socialt arbete, 
utan även på en samhällsnivå. 

1.4 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledande kapitel behandlas uppsatsens syfte, frågeställningar, 
begreppsförklaring och en kort bakgrund. I andra kapitlet följer uppsatsens metodavsnitt, 
tredje kapitlet avhandlar tidigare forskning och fjärde kapitlet de teoretiska perspektiven. I 
femte kapitlet presenteras intervjupersonerna samt resultatredogörelse med tolkning utifrån 
valda teorier efter varje kategori. Därefter följer en sammanfattande helhetsanalys där 
koppling till både tidigare forskning och teoretiska perspektiv görs. I det avslutande kapitlet 
förs en diskussion kring besvarandet av frågeställningar, metodkommentarer, begränsningar, 
resultatet och förslag till fortsatt forskning. 

1.5 Bakgrund  

1.5.1 Förförståelse  
Uppsatsförfattarnas förförståelse har tagit sin utgångspunkt i den aktuella debatten som förs 
kring prostitution och prostituerade. Under utbildningen till socionomer har uppsatsförfattarna 
inriktat sig på fenomenet prostitution vid något tillfälle, vilket väckte ett stort intresse. Den 
ena författarens praktik och senare också arbete på Prostitutionsenheten i Stockholm har 
bidragit till grundläggande kunskaper om prostitution och en förförståelse om hur kvinnorna i 
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den mår och att de får själsliga skador av att sälja sig själva. Kopplingen till 
Prostitutionsenheten har givit uppsatsförfattarna möjlighet att samtala med erfarna 
socialarbetare, vilka har kunnat rekommendera litteratur och ge råd och stöd under 
uppsatsskrivandets gång. Idén om att studera långtgående konsekvenser hos kvinnor med 
prostitutionserfarenheter väcktes av att det i litteraturen fanns lite skrivet om just detta.  

1.5.2 Begreppsförklaring 
Prostitution – som till innehåll och former präglas av de existerande samhällsförhållandena - 
föreligger när minst två handlande parter under marknadsmässiga betingelser köper respektive 
säljer fysiskt tillträde till kropp eller andra sexuella handlingar (Borg, Elwien, Frühling, 
Grönwall, Liljeström, Månsson, Nelin, Olsson & Sjöberg, 1981:49). 
Skam - en negativ emotion som är både biologiskt och konstitutionellt förankrad. Skam är 
den emotion som mer än andra påverkar individens självkänsla och den sociala interaktionen. 
Skamkänslan uppstår som en följd av att man ser sig själv ur andra människors perspektiv 
(Scheff & Starrin, 2002:168-169). 
Stigma - kategorisering av någon och därmed ett fastställande av vissa egenskaper hos denna 
(Goffman: 1981:12). Tillstånd där individen, förutom att hon har en stereotyp förebild, också 
är negativt värderad (Berg, Boglind, Leissner, Månsson & Värnlund, 1975:142). 
Bearbetning – i denna uppsats likvärdigt med terapi.  

1.5.3 Kort historisk bakgrund 
I den västerländska kulturen kan man följa prostitutionen femtusen år bakåt i tiden. I det 
medeltida samhället förekom främst heterosexuell prostitution, med kvinnor som säljare och 
män som köpare. Under århundradena har populariteten mellan bordell- och 
gatuprostitutionen pendlat fram och tillbaka (Borg et al., 1981:56ff.). Under början av 1800-
talet uppkom förnyade statliga kontrollåtgärder mot prostitution, mycket på grund av de 
veneriska sjukdomarnas utbredning, vilket bland annat innebar att man systematiskt inskrev 
och besiktigade prostituerade kvinnor runt om i Europa (Svanström, 2006). 
 
Nedan följer en sammanställning av viktiga årtal från 1847 till 1999 därefter följer utförligare 
beskrivningar av de förändringarna som skett under 1900- talet.  
 
1847 medicinska tvångsbesiktningar av ”lösa” kvinnor i Stockholm. 
1885 ny Lösdriverilag införs. 
1918 Lex Veneris, lagen om smittosamma könssjukdomars motarbetande införs, reglementeringen 
avskaffas.  
1964 Lösdriverilagen ersätts av Lagen om samhällsfarlig asocialitet. 
1982 Lagen om samhällsfarlig asocialitet upphävs genom införandet av Socialtjänstlagen. 
1997 Socialdemokratiska Kvinnoförbundet lämnar motion om att kriminalisera mäns köp av kvinnor i 
prostitutionen. 
1999 Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster införs.  
 
”Nödprostitutionen” som var rådande under början av 1900-talet i Sverige, trängdes undan i 
takt med att välfärdsamhället växte fram. Lösdriverilagen och asocialitetslagen användes 
företrädesvis mot prostituerade. Prostitutionen minskade stadigt fram till 50-talet för att öka 
under 60-och 70-talet. Anledningar till detta var bland annat samhällsutvecklingen och den 
nya människosyn som följde med den och den sexuella liberaliseringen växte sig stark under 
denna tid (Borg et al., 1981:103ff). Den statliga Prostitutionsutredningen 1977-1981 
omdefinierade prostitutionsfrågan i Sverige. Man identifierade för första gången två aktörer; 
en köpare och en säljare. Innan hade man sett frågan som en isolerad företeelse, med enskilda 
kvinnor i fokus. Mannen – köparen - hade ditintills varit osynlig. Man problematiserade 
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frågorna kring kön och samhälle, innan hade en syn på prostitution på ett samhällsplan inte 
existerat. I Prostitutionsutredningen 1993-1995 saknades däremot övergripande analyser av 
sexualiteten, grunden för prostitutionens existens. Däremot innehöll den ett förslag om att 
prostitution skulle kriminaliseras genom förbud av både köp och försäljning av sexuella 
tjänster. 1997 lämnade det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet in en motion om att 
kriminalisera mäns köp av kvinnor i prostitutionen. Frågan gick slutligen igenom och 1 
januari 1999 kom sexköpslagen, som ser köp eller försök till köp av sexuella handlingar som 
en kriminell handling som straffas med böter eller högst sex månader i fängelse. Denna lag är 
unik, då Sverige är det enda landet i världen som har den. Lagen speglar en ny syn på 
prostitution och på kvinnan, mannen och könsrollerna (Olsson, 1996). 

2. Metod 
 
I följande avsnitt kommer uppsatsförfattarna redogöra för hur uppsatsarbetet genomförts och 
vilka vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och teorier som använts.    

2.1 Forskningsdesign 
I uppsatsen användes en kvalitativ metod, då man genom den kan få en detaljerad kunskap om 
de tankar och olika erfarenheter intervjupersonerna har (Larsson, 2005:91). Det valda ämnet 
rör ett känsligt område för intervjupersonerna och uppsatsförfattarnas intention var att fånga 
personliga erfarenheter, varför kvalitativ metod ansågs mest lämplig (Larsson, 2005). 
Uppsatsförfattarnas syfte och frågeställningar syftade till att försöka förstå och få kunskap om 
den enskilda individens tankar och upplevelse. Den största fördelen med kvalitativa intervjuer 
är deras öppenhet. Det finns ingen standardteknik, inga regler för en intervjuundersökning 
som bygger på ostandardiserade kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Intentionen var att föra 
ett öppet samtal kring personliga frågor kring hur prostitutionserfarenheten påverkat 
kvinnornas i deras liv. En styrka med kvalitativ metod är att den induktivt studerar ett visst 
fenomen, vilket innebär att begrepp och teorier växer fram ur intervjuarbetet (Larsson 
2005:95). I arbetsprocessen med uppsatsen har uppsatsförfattarna haft ett induktivt 
förhållningssätt och låtit teorier och begrepp växa fram ur intervjuarbetet. Men då 
förförståelsen utgjort en utgångspunkt har arbetsprocessen inte varit rent induktiv (Larsson, 
2005:95). 

2.2 Vetenskapsfilosfiska positioner 
De vetenskapliga utgångspunkterna i uppsatsen har varit en kombination av fenomenologiska 
och hermeneutiska utgångspunkter. Detta för att generera goda fenomenologiska 
beskrivningar, en bra databas, som sedan kan ligga till grund för hermeneutiska tolkningar 
(Larsson, 2005:30). Det fenomenologiska perspektivet innebär att man fokuserar på 
människors exakta beskrivningar av deras upplevelse eller livsvärld och att undersökarens 
inblandning ska minimeras (Patton, 1990:407). Detta innebär med andra ord att 
uppsatsförfattarna så förutsättningslöst som möjligt har fokuserat på intervjupersonernas egna 
upplevelser samtidigt som den egna förförståelsen i möjligaste mån hållits tillbaka. Genom att 
utgå från intervjupersonens eget perspektiv försökte uppsatsförfattarna förstå det sociala 
fenomenet. Då hermeneutiken syftar till att tolka och förstå en texts mening var det relevant 
att använda även detta perspektiv i uppsatsen. Hermeneutiken är dubbelt relevant vid 
intervjuforskning: först genom att kasta ljus över dialogerna som skapas under intervjuerna 
och därefter för att belysa processen som sker under tolkningen av intervjutexterna (Kvale, 
1997:49). Genom att använda den hermeneutiska cirkeln tolkar man genom en ständig växling 
mellan textens delar och helhet. Syftet med hermeneutiken är med andra ord att tolka, söka 
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mönster och centrala teman i materialet. Till skillnad från fenomenologin använder man sig 
här av sin förförståelse i större utsträckning (Kvale, 1997: 49-53). Textens delar i detta fall 
handlar om de kategoriseringar uppsatsförfattarna gjort. I ett inledande skede, var 
kategorierna de stora frågor med ”underkategorier” som användes i intervjuguiden (se bilaga 
3). Vid analys av intervjuerna gjordes en indelning av textmaterialet med hjälp av de 
”underkategorier” som fanns i frågeguiden. För att sedan skriva resultatdelen har ytterligare 
en kategorisering gjorts, där vissa ”underkategorier” togs bort och vissa ”slogs samman” med 
andra för att få en så klar bild som möjligt över materialet. Detta då kvinnornas svar, i linje 
med frågeguiden, var sammanlänkade (se 2.5.2). Resultatdelens kategorier blev slutligen: 
Försvar, Fysisk och psykisk påverkan, Att berätta och Bearbetning.  

2.3 Urval och datainsamling 

2.3.1 Urval av intervjupersoner 
Det har funnits svårigheter med att finna intervjupersoner som velat ställa upp som 
informanter i denna uppsats. Kvinnorna har velat ha insikt i syftet med uppsatsen och de har 
även varit tvungna att ta ställning till om uppsatsförfattarna var tillförlitliga (se 2.3.4). 
 
Uppsatsförfattarna har intervjuat fyra kvinnor med tidigare erfarenhet av prostitution. 
Intervjupersonerna har valts utifrån tillgänglighet och att de matchar det som var ämnat att 
belysa i uppsatsen. Kvinnorna har lämnat prostitutionen bakom sig sedan flera år tillbaka, de 
har bearbetat denna erfarenhet och har förmåga att reflektera över prostitutionserfarenheten 
och sin nuvarande situation. Intentionen var att ha ett urval av informationsrika fall att studera 
på djupet, varför urvalet är syftesbestämt. Goda intervjupersoner enligt Kvale (1997:135) bör 
bland annat vara samarbetsvilliga, välmotiverade, uppriktiga, vältaliga och kunniga vilket bör 
ge fylliga och livliga beskrivningar av deras livssituation. Uppsatsförfattarna har värvat 
intervjupersoner genom privat kännedom och kontakter. Ett bortfall skedde i ett inledande 
skede. De fyra intervjupersonerna kontaktades och informerades om uppsatsens syfte.  De 
ville alla se ett PM och senare även intervjuguiden för att kunna ta ställning till om de ville 
medverka. Kvinnorna hade frågor kring anonymitet, avidentifiering och att uppsatsen kommer 
att finnas tillgänglig i databasen DIVA. I sort sett uppfattade uppsatsförfattarna att det fanns 
en stor osäkerhet inför att ställa upp på intervjun. Detta ledde till att intervjuguiden blev en 
del av metoden då intervjupersonerna fick ta del av den i ett tidigt skede. För kvinnorna 
handlade det om att dels kunna ta ställning till om de skulle medverka, och att dels kunna 
förbereda sig inför intervjun. Då kvinnorna tackat preliminärt ja till att medverka, fick de 
frågeguiden med bifogat följebrev tilldelat sig (se bilaga 1 & 3).  

2.3.2 Urvalets avgränsning  
Fenomenet prostitution förknippas främst med de som är aktiva i prostitutionen, den 
prostituerade, oftast en kvinna. Den köpande parten, vanligtvis en man, glöms ofta bort eller 
osynliggörs (se 1.5.3). Det är lätt att glömma bort att det även finns män som prostituerar sig, 
vilket uppsatsförfattarna varit medvetna om. Det hade varit intressant att även höra mäns 
upplevelse en längre tid efter sin prostitution men på grund av tillgänglighet av 
intervjupersoner har uppsatsförfattarna valt att intervjua enbart kvinnor då det inte varit 
möjligt att finna män som uppfyllt syftet.  

2.3.3 Följebrev och egna ramar  
Då kvinnorna verkade hysa vissa farhågor inför att medverka i uppsatsen, författades ett 
följebrev (se bilaga 1), för att informera intervjupersonerna om de ramar som gällde för 
intervjun. Brevet utformades dels utifrån förförståelse, dels utifrån samråd med en behandlare 
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på Prostitutionsenheten. I det stod bland annat försäkran om avidentifiering, tidsramarna för 
intervjun och att endast uppsatsförfattarna skulle ha möjlighet att ta del av bandinspelningarna 
och det transkriberade materialet. Det informerades även om att intervjuerna skulle bandas. 
Denna skriftliga försäkran ansåg uppsatsförfattarna var det bästa sättet att ”trygga” 
intervjupersonerna på. Ett eget dokument innehållande ramar för intervjun (se bilaga 2) att 
hålla sig till utformades också. Detta för att författarna inte skulle glömma att ta upp någon 
viktig information inför och under intervjuförfarandet. 

2.3.4 Farhågor  
Då flera av kvinnorna var tveksamma inför att ställa upp på intervjuerna och ställde frågor 
kring möjligheten att få ångra sig gällande sin medverkan i uppsatsen, insåg 
uppsatsförfattarna att detta var något reellt att ta ställning till. Författarna diskuterade detta 
mycket sinsemellan och med en behandlare på Prostitutionsenheten - vad skulle hända om 
någon av kvinnorna drog sig ur, i ett sent skede? För att minimera risken för avhopp 
beslutades gemensamt att möjligheten att ångra sin medverkan var tvunget att finnas för 
kvinnorna och även ingå i ramarna, för att trygga dem. Uppsatsförfattarna talade om denna 
oro för avhopp för att göra både kvinnorna och intervjuarna säkrare inför, under och efter 
intervjun. Detta skulle förhoppningsvis säkerställa att inga avhopp skulle ske. Inför 
genomförandet av intervjuerna hyste uppsatsförfattarna vissa farhågor. Då förförståelsen sade 
att det generellt är svårt att tala om erfarenheter som dessa, fanns frågor som: hur villiga 
kvinnorna skulle vara att tala? Och hur känns det för uppsatsförfattarna att ställa svåra frågor 
till en annan människa? Dessutom funderade uppsatsförfattarna över hur det skulle kännas att 
höra kvinnornas berättelser. Författarna talade mycket med varandra, både innan och efter 
genomförda intervjuer om tankar och känslor, för att inte bära på svåra tankar ensamma. Att 
det var svåra intervjuer att utföra, fick författarna erfara då intervjuerna skulle lyssnas igenom. 
Ett visst ”motstånd” infann sig då det var dags att börja lyssna, då vetskapen om att det 
kommande en och en halv timme innebar att lyssna till en människas många gånger tragiska 
livshändelser.  
 
2.3.5 Urval av litteratur och litteratursökning  
Uppsatsförfattarna började tidigt läsa in sig på ämnet prostitution för att få en sammanfattande 
bild av litteraturen som fanns inom ämnet (Olsson & Sörensen, 2001:46). Uppsatsförfattarna 
har främst använt sig av tips på litteratur och kända forskare från den ena författarens kontakt 
med Prostitutionsenheten i Stockholm. Med hjälp av referenserna i litteraturen har 
uppsatsförfattarna sedan sökt sig vidare till ytterligare litteratur och forskning, vilken hittats 
genom sökning i både Libris och Universitetsbibliotekets katalog. Denna litteratur har utgjort 
det största underlaget för den tidigare forskningen i uppsatsen. Därefter genomförde 
uppsatsförfattarna även omfattande sökningar i databaser så som Libris, PsycINFO, 
Kvinnsam, Social services abstracts, Social services citation index, Sociological abstracts, 
Google scholar samt Universitetsbibliotekets katalog. Sökningar har gjorts vid flera tillfällen. 
De sökord som använts har varit: Prostitution; Psykologiskt försvar; Stigma; Självbild; 
Identitet; Skam; Erfarenhet av; Experience; Shame; Selfidentity, enskilt och i kombination. De 
bibliotek som använts vid både sökning av teorilitteratur och tidigare forskning har varit 
Stockholms Universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete och även Medborgarplatsens 
bibliotek. Den mesta litteraturen som använts har varit från 1990- och 2000-talet men även 
äldre böcker har använts då det känts relevant. Kända forskare från Norden som forskat inom 
ämnet har fått ta större utrymme i kapitlet om tidigare forskning då livsförhållandena ser 
någorlunda lika ut i Sverige, Norge och Danmark. Det har varit svårt att med de valda 
sökorden finna litteratur och forskning som belyste det uppsatsförfattarna tänkt rikta in sig på. 
Därför har litteratur som gränsat till uppsatsens vinkling av prostitution använts. Befintlig 
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litteratur behandlar bland annat människor i prostitutionen och hur de upplever det, vägen in 
och ut ur prostitution, kortsiktiga konsekvenser av prostitutionen och intervjuer med kvinnor 
som nyligen lämnat prostitutionen bakom sig. 

2.4 Intervjuguidens utformning 
Patton (1987:111) beskriver att en intervjuguide är en lista med frågor eller teman som skall 
utforskas under intervjun. Denna fungerar som en checklista under intervjun och intervjuaren 
står fri att bygga upp en konversation kring ett speciellt tema, att ställa frågor spontant, och att 
etablera en mer konversationslik stil, ett samtal, men med fokus på ett speciellt förbestämt 
ämne. Intervjuguiden som användes var en öppen frågeguide med två stora frågor följda av 
underkategorier för att fånga in rika svar. Rollspel hjälpte till vid formuleringen av frågorna. 
Då intervjuguiden varit en del av uppsatsens metod har den lämnats till varje intervjuperson 
ungefär två veckor innan intervjun. Uppsatsförfattarna ville att intervjupersonerna skulle vara 
väl förberedda och få en bild av vad som skulle beröras i intervjun och även ge dem en 
ytterligare chans att ångra sin medverkan. Då ämnet prostitution är laddat i sig och intentionen 
med intervjun ändå var att beröra personliga delar fanns svårigheter med att ställa ”lagom 
ovanliga” frågor som inte begränsar öppenheten hos intervjupersonen (Andersen, 2003:84). 
Detta grundades på förförståelse och att frågeguiden till viss del har arbetats fram tillsammans 
med en behandlare på Prostitutionsenheten. Efter genomförandet av första intervjun infogades 
ännu en fråga för att fånga in hur kvinnorna känt inför att ställa upp på intervjun. 
Intervjuguiden bestod av två bärande frågor om prostitutionserfarenheten, där den ena berörde 
tiden i prostitutionen och var något mindre. Den andra berörde nuet, hur 
prostitutionserfarenheten påverkat kvinnorna och var därmed den viktigare av de två, då den 
direkt berörde uppsatsens syfte. Under denna fråga arbetades kategorier fram utifrån 
förförståelse. En fråga gällande samhällsnivån fanns med i ett inledande skede. Detta då 
uppsatsförfattarna ansåg det till viss del relevant genom att man då fick med både individ- och 
samhällsnivå. På grund av utrymme och syftets avgränsning informerades dock 
intervjupersonerna om att denna fråga endast skulle besvaras i mån av tid (se bilaga 3). 

2.5 Databearbetning och tolkningsförfarande 

2.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
Patton (1987: 108) beskriver att intervjuande är en konst- och forskningskrävande färdighet 
som bland annat kräver känslighet, koncentration, insikt, förståelse och disciplin. Inför 
intervjun genomförde uppsatsförfattarna rollspel vid ett flertal tillfällen för att träna sig i 
intervjuande och att även känna på att vara i intervjupersonernas situation (Kvale, 1997:137). 
Uppsatsförfattarnas rollspel bidrog även till att få en uppfattning om hur lång tid intervjun 
skulle ta, hur frågorna eventuellt skulle tas emot av intervjupersonen och att se vilken sorts 
svar guiden eventuellt kunde generera för att se huruvida guiden täckte in det författarna ville 
fånga i intervjuerna. Efter önskemål från två intervjupersoner beslutades om att intervjuerna 
endast skulle genomföras av en intervjuare för att inte försätta intervjupersonen i ”underläge” 
och chansen för ett intimare samtal fanns då endast två personer befann sig i rummet. 
Uppsatsförfattarna har enligt en ”rättviseuppdelning” genomfört vardera två intervjuer.  
 
Varje intervju inleddes med genomgång av följebrev och ramar för intervjun (se 2.3.1 & 
bilaga 1 & 2) som redogjordes för intervjupersonen. Intervjupersonen fick tillfälle att ställa 
frågor om materialet eller frågeguiden. Författarna betonade att intervjupersonen hade 
kontroll över intervjumaterialet och att hon när som helst under intervjun hade möjlighet att 
avbryta intervjun och att den skulle bandas. En diktafon användes vid inspelningen av 
intervjuerna. Tidsramarna, en och en halv timme betonades och var intervjuarens ansvar att 
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hålla. Krav som ställs på intervjuaren är just förmåga att strukturera intervjun, ställa tydliga 
och korta frågor som kan ge rika beskrivningar, att vara känslig, empatisk, och kunna lyssna 
aktivt för att kunna klargöra och tolka intervjupersonens uttalanden (Larsson, 2005:102).  
Kvale (1997:134) menar att ju spontanare intervjusituationen blir, ju större är chansen att man 
erhåller spontana, livliga och oväntade svar. Den inledande fasen av intervjun bör 
kompletteras av en uppföljning efter intervjun (Kvale, 1997:120). Då intervjun var genomförd 
och bandet avstängt var det intervjuarens uppgift att försöka fånga upp och ta hand om den 
eventuella ångestnivån genom att fråga hur intervjun hade känts och vad den hade väckt hos 
kvinnorna. Detta för att garantera att intervjupersonen inte gick från intervjun med ångest 
eller kände att de berättat för mycket eller tagit skada. Intervjupersonerna fick inom en vecka, 
efter genomförd intervju ta del av det transkriberade materialet, vilket alla ville. Två av 
kvinnorna ville ha tillgång till banden för att ha kontroll över dem och kunna lyssna på dem. 
Två av kvinnorna överlät till uppsatsförfattarna att radera banden. 
 
Intervjupersonerna fick bestämma var intervjun skulle genomföras. En av kvinnorna valde att 
genomföra intervjun i sitt eget hem, två i samtalsrummet och den sista kvinnan valde ett 
samtalsrum hon själv hade tillgång till. Även denna faktor skulle påverka intervjun. 
Intervjusituationen tryggades genom att minimera risk för störande moment som en ringande 
telefon eller att någon knackar på dörren (Kvale, 1997). 

2.5.2 Tematisering och analysbearbetning  
Efter varje genomförd intervju skrev intervjuaren ned sina tankar och känslor kring intervjun 
medan den andra uppsatsförfattaren lyssnade av bandet med intervjun. Detta för att bilda sig 
en egen uppfattning om kvinnan och hennes svar, varpå tankar och känslor jämfördes. 
Kodningen av det inspelade materialet gjordes genom en överföring från tal till skrift, en så 
kallad transkription (Norrby, 2004:89). Uppsatsförfattarna transkriberade intervjuerna var för 
sig, delvis för att se till att båda hade samma överblick och lärde känna materialet, dels för att 
säkerställa att båda tolkade intervjun lika och att inget hade missuppfattats. Författarna 
använde sig av en så kallad bastranskribering, vilket innebär att man mer eller mindre 
ordagrant skriver ned vad som sagts samt markerar pauser i talet (Norrby, 2004:90). Även 
”tvekljud”, ord av typen ”ehh, hmm, öh” och så vidare, vilka normalt inte förekommer i 
skriftspråk, transkriberades (Norrby, 2004:93). Från det att intervju och bandavlyssning 
genomförts började en flytande diskussion mellan uppsatsförfattarna och en analysprocess 
hade påbörjats. Transkriberingarna jämfördes och var i stort sett lika. Vid bearbetningen av 
det transkriberade materialet delades texterna först upp i de olika kategorier och 
underkategorier som använts i intervjuguiden, (se bilaga 3) utifrån vad intervjupersonerna 
hade talat om. Detta gjorde texten mer klarlagd och lättillgänglig för fortsatt analys. (Kvale, 
1997: 171). Därefter gjorde uppsatsförfattarna gemensamt en sammanfattning av vardera 
intervju för att få en överskådlig bild av det stora materialet. I denna övergripande analys 
kunde man också se mönster och likheter i de olika intervjuerna. För att skriva resultatdelen 
och göra den mer tillgänglig, genomfördes en koncentrering av de olika kategorierna då vissa 
underkategorier tog bort och andra slogs ihop. För varje underkategori gjordes en 
meningskoncentrering för att sammanfattningsvis fånga upp det kvinnorna sagt (Kvale, 
1997:174). Underkategorierna i resultatdelen redovisas med hjälp av citat från 
intervjupersonerna. Dessa transformerade uppsatsförfattarna från talspråk till skriftspråk, för 
att göra texten mer lättillgänglig (Kvale, 1997:156). 
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2.6 Uppsatsens trovärdighet 

2.6.1 Intern validitet  
Validiteten, och de meningsfulla insikter som kan erhållas, är mest kopplad till graden av 
informationsrika fallbeskrivningar och undersökarens förmåga att analysera sina data än till 
urvalsstorlek (Patton, 1990:185). För att man ska kunna erhålla meningsfulla insikter behöver 
naturligtvis de öppna intervjufrågor som formuleras vara utformade så att de verkligen mäter 
det man avser att mäta, fångar det man vill fånga (Larsson, 2005:116). Carlsson (refererad i 
Larsson, 2005:117) säger att validitet i kvalitativ forskning hänför sig till om läsaren kan 
skapa sig en tydlig bild av det fenomen som studeras via de beskrivningar, kategoriseringar 
och analyser som forskaren presenterar. Den kvalitativa forskaren är i sig både ett 
mätinstrument och en uttolkare vid analysen av data. Vid kvalitativa intensivstudier med små 
urval, likt denna uppsats, eftersträvar man i första hand en hög intern validitet (Larsson, 
2005:115-116).  
 
Inledningsvis skapades intervjuguiden utifrån förförståelse, uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Intervjuguiden testades genom rollspel av både uppsatsförfattarna och 
tillsammans med en behandlare på Prostitutionsenheten (Kvale, 1997:137). Anonymiteten för 
intervjupersonerna var en förutsättning för att kunna genomföra intervjuerna men gav 
förhoppningsvis kvinnorna trygghet i att våga berätta sin historia. De fyra kvinnorna fick 
intervjuguiden i förväg, för att kunna förbereda sig. Detta påverkade med all säkerhet hur och 
vad de sade under intervjun. Uppsatsförfattarna anser dock att detta bidrog positivt till 
intervjun, då alla kvinnorna var förberedda och laddade inför intervjutillfället. Även 
intervjusituationen i sig, relationen mellan intervjuperson och intervjuare kan ha påverkat 
kvinnans svar, beroende på vilket förtroende hon fick för intervjuarens förhållningssätt, 
förförståelse och förmåga att tala med kvinnorna om svåra, intima ämnen. För flera av 
kvinnorna hade en längre tid förflutit sedan prostitutionen, vilket kan ha påverkat minnet av 
hur det var att vara i den, men då kvinnornas nuvarande livssituation var i fokus för uppsatsen 
borde det inte ha påverkat kvinnornas svar. Intervjupersonerna var delvis utvalda på grund av 
sin förmåga att reflektera, vilket grundades på att de alla bearbetat sin erfarenhet av 
prostitution och att en längre tid förflutit sedan de var aktiva i den. Detta har färgat 
intervjuerna då kvinnorna haft förmågan att tala om dessa saker. Förförståelsen bidrog med en 
insikt om att det finns svårigheter att tala om prostitution, vilket också kan ha påverkat 
kvinnorna i hur öppna och ärliga de vågade vara. Det är också svårt att utifrån se hur mycket 
man lagt in av sig själv och sin förförståelse, både i intervjusituationen och i senare tolkning 
och analys. Att höra någon berätta om prostitution gör något med den som lyssnar, det är svårt 
att förbli oberörd. Detta gör att uppsatsförfattarna kanske inte alltid lyckades hålla sig 
objektiva och oberörda. Ett sätt att uppväga detta har varit att uppsatsförfattarna varit två och 
genomgående diskuterat med varandra och handledare (se 2.7.1). Uppsatsförfattarna 
genomförde intervjuerna enskilt, vilket å ena sidan förstärkte känslan av ett samtal, vilket 
kanske gjorde att intervjupersonerna gav fler förtroliga, fylliga svar. Å andra sidan kanske den 
enskilda uppsatsförfattaren missade viktiga aspekter.  

2.6.2 Reliabilitet 
Ruth (1991) menar att reliabiliteten i kvalitativ forskningsmetod beror mycket på forskaren, 
då inga test, frågeformulär eller tekniska instrument generellt används vid datainsamlingen. 
Forskaren själv är ”mätinstrumentet”. Det centrala är att forskaren ser var gränserna för 
hennes egen upplevelsevärld går och var den intervjuades upplevelsevärld står att finna. En 
annan aspekt att ta hänsyn till är den kommunikation som uppstår mellan forskaren och den 
intervjuade. Reliabilitet innebär även forskningsresultatens konsistens och inre logik (Kvale, 
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1997: 213). Uppsatsförfattarna har vid de olika intervjutillfällena utgått ifrån samma 
intervjuguide och därmed ifrån samma kategorier för att sedan kunna jämföra svaren. Att ett 
bra samtal vid intervjun skulle komma till stånd har uppsatsförfattarna försökt att uppfylla i 
möjligaste mån. Efter utförd intervju har den intervjuande författaren skrivit ned tankar och 
känslor under, av och efter intervjun, utan att delge den andra författaren detta. Den andra 
författaren har därefter lyssnat igenom den bandade intervjun och gjort detsamma, varpå båda 
författarnas tankar, känslor och uppfattningar jämfördes. Efter detta transkriberade båda 
författarna intervjun, på varsitt håll och därpå jämfördes transkriberingarna.   

2.6.3 Triangulering 
Uppsatsförfattarna har varit två till antalet, vilket kan ha bidragit till det som i 
forskningsmetodsammanhang beskrivs som undersökningstriangulering då båda varit med 
vid informationsinsamling och analys. Exempelvis har intervjumaterialet transkriberats av 
båda författarna, vilket kan ha bidragit till ökad säkerhet i resultaten då författarna kan pröva 
varandras tolkningar (Larsson, 2005: 112).  

2.6.4 Generaliserbarhet 
Uppsatsförfattarna har inte gjort några anspråk på generaliserbarhet i dess vidare betydelse då 
urvalet av intervjupersoner har varit litet och utvalda utifrån syfte och tillgänglighet. Däremot 
innebär analytisk generaliserbarhet att man gör en övervägd bedömning om i vilken mån 
resultaten i uppsatsen kan ge vägledning för vad som skulle kunna vara fallet i en annan 
situation. I detta fall skulle det innebära att teman som förekommer i denna uppsats skulle 
framkomma i studier av andra kvinnor som lever under liknande omständigheter (Kvale, 
1997: 210). 

2.7 Etiska aspekter 
Att skriva en uppsats baserad på intervjuer med människor med erfarenhet av prostitution har 
medfört flera etiska ställningstaganden. Uppsatsförfattarnas förkunskap om människor med 
erfarenhet av prostitution är att många är påverkade av svåra upplevelser och har blivit 
utnyttjade på olika sätt. Risken med att intervjua dessa människor är att man re-traumatiserar 
eller återigen utnyttjar dem. Denna vetskap medförde omformuleringar då syfte och 
frågeställningar skulle formuleras. Detta för att komma åt det som skulle undersökas, utan att 
gräva onödigt djupt i kvinnornas livshistoria och inkräkta på deras integritet (Olsson & 
Sörensen, 2001). Omformuleringar av frågeguidens utformning och av dess frågor krävdes 
under arbetets gång. Urvalet av intervjupersoner skedde delvis utifrån att de skulle ha 
bearbetat sin erfarenhet och att en längre tid skulle ha förflutit sedan den. Detta för att i 
möjligaste mån minska risken för att utnyttja människor som inte fått hjälp att formulera och 
reflektera över prostitutionserfarenheten. Intervjupersonerna informerades inför intervjuerna, 
dels per telefon och dels i ett brev och garanterades anonymitet genom hela arbetets gång, 
informerat samtycke. I intervjun fick de välja vad de ville bli kallade för i uppsatsen. 
Kvinnorna fick själva välja plats där intervjun skulle genomföras och de utfördes enskilt för 
att inte försätta kvinnan i underläge. Intervjupersonen informerades återigen att bandning och 
transkribering av intervjuerna skulle ske och att kvinnan därefter skulle få tillgång till 
intervjuutskrift och band. I slutet av intervjun tillfrågades intervjupersonen om hur det känts 
att genomföra intervjun och vad den väckt för känslor. Detta för att försäkra sig om att 
intervjupersonen inte tagit illa vid sig av intervjun och för att fånga upp eventuell ångest. 
Transkriberingarna skickades antingen per mail, post eller fax och möjlighet att ändra någon 
utsaga fanns. Vetskapen om att en av kvinnorna använt sig av det transkriberade materialet för 
sin fortsatta bearbetning blev en bonus för uppsatsförfattarna. Övriga kvinnor uttryckte att de 
kände att de hade bidragit med sina erfarenheter och hoppades kunna hjälpa andra. 
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Intervjupersonerna tillfrågades om de ville ha en kopia av den slutgiltiga uppsatsen, vilket alla 
ville. Genomgående i uppsatsen har de etiska aspekterna diskuterats och varit närvarande och 
uppsatsförfattarna har försökt att inte göra för djärva tolkningar av materialet. Kvales (1997) 
kapitel om etiska frågor har varit till hjälp under dessa funderingar.  

2.7.1 Uppsatsförfattarnas förhållningssätt 
Uppsatsförfattarna har ett grundläggande feministiskt perspektiv på prostitution, där könens 
ojämlikhet är central utifrån en maktstruktur. I prostitutionen framträder det manliga 
förtrycket och inom sexualiteten blir kvinnor påtvingade mäns uppfattning av kvinnlighet, 
sexualitet, åtrå och lust (Månsson, 2003:221-228).  Kvale (1997:138-139) tar upp 
kvalitetskriterier hos intervjuaren vilket uppsatsförfattarna har försökt att förhålla sig till. För 
att förhålla sig så förstående och inkännande som möjligt har diskussioner förts med 
behandlare på Prostitutionsenheten och litteraturstudier har utförts, vilket har lett till en 
vetskap om att det finns svårigheter med att intervjua människor om prostitution. Detta hänger 
ihop med den stigmatisering som finns runt prostitutionen och då särskilt de prostituerade. 
Som intervjuare är det viktigt att ha ett bra och ärligt förhållningssätt, för att inte ytterligare 
förstärka de intervjuade kvinnornas underställda roll. Författarna försökte läsa av när 
intervjupersonen inte ville gå in djupare på vissa områden och tog då istället ett steg tillbaka. 
Det fanns ett stort behov av att prata av sig med varandra hos författarna efter intervjuerna.  
Intervjuerna påverkade med andra ord intervjuaren, i lika hög grad som intervjuaren kan ha 
påverka intervjupersonen (se 2.6). 
 
Hanna Olsson (1987) utförde intervjuer med prostituerade kvinnor i den första 
Prostitutionsutredningen och menar att objektivitet nås genom subjektivitet. Med detta menar 
hon att man som intervjuare skall hålla sig öppen och närvarande för att ett samtal skall 
komma till stånd. Vad är det som sker i mig, som intervjuare, vid dessa möten? Hon menar 
vidare att det måste finnas en punkt där man möts som människor. Det är närheten och inte 
distansen som hjälper intervjuaren i strävan efter ett objektivt seende. Närheten bryter mot de 
sociala lagar som upprätthåller ojämlikhet, medan distansen underlättar hierarkiskt tänkande 
kring människors värde. Det är först då man upphäver denna gräns som det blir möjligt att nå 
ny kunskap om människor och sociala fenomen (se 2.6.1). 

2.8 Fördelar och nackdelar med att vara två författare 
Inför denna uppsats har det funnits fler fördelar än nackdelar med att vara två författare. 
Genomgående genom hela arbetet har det varit nödvändigt att diskutera och ventilera tankar 
som dykt upp. Särskilt före och efter intervjuerna då det har varit till fördel att öva sig i 
rollspel, och även prata av sig efter en genomförd intervju som ofta väckt känslor och tankar. 
Även vid transkriberingen har det underlättat att vara två då det möjliggjort jämförelser 
mellan de olika transkriberingarna. Däremot har det ibland varit tidskrävande att diskutera vad 
som ska skrivas och hur. Det som skrivits har vandrat mellan uppsatsförfattarna, vilket är 
tidskrävande, men i slutändan förhoppningsvis bidrar till en genomarbetad uppsats. 

3. Tidigare forskning 
 
Nedan följer ett urval av tidigare forskning som belyser möjliga konsekvenser av 
prostitutionserfarenheten. Dock har forskningen inte täckt in människor som lämnat 
prostitutionen för ett flertal år sedan, då man koncentrerat sig på att intervjua människor som 
befinner sig i prostitutionen eller nyligen har lämnat den. Forskningslitteraturen om 
prostitution är omfattande. Under de senaste 20, 30 åren har flödet av böcker och 
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forskningsrapporter ökat mer än någonsin. Forskare inom flera olika discipliner har gett sig i 
kast med olika aspekter av fenomenet (Hedin & Månsson, 1998:11-12).  
 
När det gäller den svenska forskningen har ett centralt bidrag fått stor betydelse för den 
fortsatta kunskapsutvecklingen inom området, 1977 års svenska prostitutionsutredning. I 
boken ”Prostitution – beskrivning, analys, förslag till åtgärder” (Borg et al., 1981:585-586) 
varierar följderna av prostitution för kvinnorna vilka sammanhänger med flera faktorer. Till 
dessa hör bland annat kvinnans hela livssituation, vid vilken ålder hon började prostituera sig, 
hur lång tid hon prostituerat sig och under vilka villkor. Generellt sätt blir den prostituerade 
alltid mer eller mindre utsatt för mäns kvinnoförakt. Många, men inte alla, påverkas allvarligt 
i sina relationer till män utanför prostitutionen. Avskärmningen kan bli ett förhållningssätt 
som blir gällande för de flesta förbindelser med män. Känslor av förakt, avståndstagande mot 
män liksom inför sin egen kropp och sexualitet kan omöjliggöra eller försvåra fungerande 
relationer. Många kvinnor talar om sin smutsighet och då i psykisk mening. Prostitutionen 
kan i många fall vara förknippad med olika former av övergrepp som kan leda till mer eller 
mindre allvarliga fysiska eller psykiska skadeverkningar. Med prostitutionen följer ofta ett 
helt livssätt som får följder för kvinnan, framför allt på sikt. Prostitutionen kan så småningom 
innebära ensamhet, social isolering och utslagning. Detta eftersom relationer till eventuell 
familj, släkt eller vänner förändras. Ofta försöker kvinnan hålla prostitutionsverksamheten 
hemlig. Ju längre tid en kvinna är aktiv i prostitution, desto svårare är det att komma tillbaka 
till en normal livsstil. Hon har många gånger luckor i sin yrkesverksamhet vilket försvårar 
hennes arbetsmarknadschanser, hon kan i många fall känna sig osäker inför hur samhället 
normalt fungerar och hon har inte ett socialt nätverk som kan stödja henne.   
 
Hedin och Månsson (1998) har gjort kvalitativa djupintervjuer med 23 kvinnor som nyligen 
lämnat prostitutionen. De har analyserat och tolkat kvinnornas subjektiva upplevelsevärldar 
och använt sig av en induktiv analysmodell. Utifrån ett processperspektiv har syftet varit att 
förstå vad som ligger bakom uppbrottet från prostitutionen samt hur själva förloppet ser ut 
(1998:34-35). Forskarna tar bland annat upp skam, stigma, och sexualitet när de beskriver 
kvinnors svårigheter den närmsta tiden efter att de slutat att prostituera sig. De kan klart se att 
prostitutionserfarenheterna tycks leda till problem med sexualitet och intimitet under lång tid 
efteråt då nästan 70 procent av kvinnorna beskrev detta. Samtidigt framhåller forskarna att det 
finns en mindre grupp som avviker från det dominerande mönstret i det avseendet att de inte 
uppfattar separationen mellan kropp och själ som något problematiskt, de anser sig ha en 
förmåga att växelvis stänga av och släppa på känslorna (1998:222-224). 
 
Hedin och Månsson menar att bytet från en identitet till en annan kan leda till psykiska 
påfrestningar som kan resultera i att kvinnan hamnar i långvarig identitetsosäkerhet och 
ambivalens i förhållande till både det gamla och det nya livet (1998:201). De tar även upp 
Fuchs Ebaughs studie (refererad i Hedin & Månsson, 1988:202) vilken visar att personer som 
lämnar socialt stigmatiserade roller, exempelvis inom missbruk, prostitution eller kriminalitet 
ofta bemöts med undvikande tystnad och osäkerhet av omgivningen. Forskarna talar om skam 
som är förenad med rollen som ”hora” eller ”före detta hora”. De berör skamkänslor i 
förväntade konfrontationer med det omgivande samhällets negativa attityd till det kvinnan 
gjort, att offentligt ha sålt sitt kön för pengar. Situationen kompliceras dessutom av att 
skammen ger sig till känna både som moral i det omgivande samhället, i hållningar och 
attityder hos människorna som kvinnan möter och som integrerade normer och attityder hos 
henne själv. Kvinnan tvingas således föra en dubbel kamp, både mot omgivningens 
fördömande attityder och mot det egna självföraktet (1998:211). Att prostitutionen medför ett 
stigma leder till konkreta dilemman, såsom: vågar man berätta om sina erfarenheter? 
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Forskarna kunde i de berättelser de fick av kvinnorna urskilja minst tre strategier för att 
hantera stigmat prostitutionen medför. Dessa är - att helt dölja sin prostitutionserfarenhet, att 
berätta om den för ett fåtal förtrogna och att berätta öppet om den. Forskarna menar att oavsett 
vilket förhållningssätt kvinnorna valt, medför det olika slags svårigheter. Såsom att leva i 
ständig skräck för att bli avslöjad, att stämplas som ”horaktig”, eller att föra en hård kamp 
mot fördomar som finns i vårt samhälle. Nästan alla kvinnor vittnade om skammens 
förödande inverkan på den egna självkänslan (1998:213ff.). 
 
Hedin och Månsson beskriver att 78 procent av kvinnorna har erhållit någon form av 
psykologisk hjälp eller behandling under uppbrottsförloppet. Av dessa sökte sig cirka 20 
procent till individualpsykoterapi, där framförallt deras resurser och kapaciteter har blivit 
tydligare för dem. Detta har medfört att deras självbild successivt har förändrats. Förhållandet 
till terapeuten har även varit en viktig stödrelation under deras fortsatta rehabilitering 
(1998:274-275). Forskarna framhåller att det är relationen till behandlingskontakten som är av 
största vikt, för att kunna ta till sig hjälp och använda den på ett konstruktivt sätt (1998:291). 
 
Höigård & Finstad (1986) forskade under flera år om prostitutionens innehåll. De intervjuade 
olika aktörer inom prostitutionen, däribland utförde de sammanlagt 35 stycken djupintervjuer 
med prostituerade, både män, kvinnor och transexuella. Kvinnorna utgjorde den största 
gruppen, sammanlagt 26 stycken. Analysverktyg anges inte. De tar upp de psykologiska 
konsekvenser och långsiktiga skadeverkningar för de enskilda prostituerade som anges tar sin 
utgångspunkt i de psykologiska försvarsstrategier som kvinnorna använder sig av i 
prostitutionen. Skandinavisk prostitutionsforskning var ensam om att tematisera och 
systematisera dessa strategier. De omfattande strategierna är till för att upprätthålla avståndet, 
känslomässigt, till köparna och därmed kunna bevara sin integritet. De försvarsstrategier 
kvinnan använder i mötet med köparen är bland annat att stänga av sina känslor, tänka på helt 
andra saker, behålla vissa kroppsliga” reservat” som inte är till försäljning, pressa ner ”tiden” 
genom att skynda på kunden med spelad sexuell upphetsning, använda olika maskeringar eller 
förklädnader, blåsa kunden samt undvika kunder som man riskerar att fatta tycke för 
(1986:107-121). 
 
Vad blir konsekvenserna på lång sikt av att stänga av sina känslor och att ”gömma” sig själv? 
Höigård och Finstad menar att detta har varit ett förbisett tema i tidigare forskning. Alla de 
intervjuade beskriver hur det i längden är omöjligt att bevara sig själv och sitt känsloliv då 
man prostituerar sig (1986:160). Forskarnas slutsats är att de olika försvarsstrategier 
kvinnorna använt inte ger ett tillfredsställande skydd, tvärtom får dessa i många fall förödande 
konsekvenser. Ett centralt tema kvinnorna tar upp är förakt, och då särskilt självförakt. I 
prostitutionen smälter andras förakt, köparnas förakt och det egna självföraktet samman. 
(1986:165ff.) Bitterhet och mansförakt är även det något som kvinnorna erfar. Det är som om 
det offentliga jaget, det prostituerade jaget växer och tar över det privata. Gränserna suddas ut. 
Strategier och knep från livet i prostitutionen får plats även i livet utanför och efter 
prostitutionen (1986:163). Endast två av de intervjuade rapporterar inte om svårigheter med 
att upprätthålla skillnaden mellan det offentliga och det privata jaget (1986:160). Ett ödelagt 
sexualliv är en del av prostitutionens pris och detta hör ihop med ett djupt självförakt, menar 
Höigård och Finstad. En del av kvinnorna räknar med att finna tillbaka till sin egen sexualitet 
då man lämnat prostitutionen bakom sig och minnena har bleknat (1986:160ff.). De menar 
även att prostitutionen ödelägger självrespekten och självbilden. Att sälja sig själv ”frivilligt” 
är det värsta och mest stötande en kvinna kan göra. De menar att det är skrämmande att se 
vilken börda av skuld, skam och självförakt tidigare prostituerade dras med. Oavsett hur bra 
de hanterar sina nya liv har många av dem innerst inne en uppfattning av att de egentligen 
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bara är en ”billig hora”. Att vänner hävdar någonting annat bevisar bara för kvinnorna att de 
kan lura även dem (1986:169ff.). 
 
I betänkandet av 1993 års Prostitutionsutredning, SOU 1995:15, menar man att den allmänna 
uppfattningen bland dem som har praktisk eller teoretisk kunskap om prostitution är att den 
medför skador för kvinnorna - fysiskt, psykiskt och socialt - ofta av djupgående natur. Detta 
hindrar inte att det kan finnas kvinnor som – därför de prostituerat sig endast tillfälligt eller av 
andra skäl – kan klara sig ur prostitutionen med få eller inga bestående skador. Dessa kvinnor 
syns dock vara undantag. Kvinnorna får nästan undantagslöst psykiska besvär. Forskning och 
praktisk erfarenhet visar att kvinnorna i prostitutionen i stor utsträckning rekryteras bland dem 
som tidigare i livet blivit känslomässigt övergivna och kränkta. I viss mån är prostitutionen en 
konsekvens av de skador som åsamkats dessa kvinnor under barndom och uppväxt. Man 
menar att det emellertid numera är belagt genom forskning att prostitution befäster och 
fördjupar den prostituerades låga värdering av sig själv och i sig leder till svåra känslomässiga 
och sociala skador. Kvinnor som har erfarenhet av sexuella övergrepp i barndomen har på ett 
tidigt stadium lärt sig att stänga av sina känslor, att fly sin kropp, för att stå ut. I prostitutionen 
fungerar detta som en möjlighet att undvika att känna något under könsakten. Känslan av att 
alla kan se vad man gjort, att det står stämplat i pannan för evigt, kan göra det svårt att finna 
gemenskap med någon utanför prostitutionsmiljön. Detta medför en tendens att isolera sig. 
Isoleringen i sig kan förstärka kvinnornas uppfattning om att de är avvikande och annorlunda. 
Man tar även upp att psykiatriker med lång erfarenhet av kvinnor som prostituerat sig, uppger 
att kvinnorna har psykiska problem och att det ofta krävs långvarig terapibehandling innan de 
kan leva ett någotsånär normalt liv. Kvinnor som lämnat prostitutionen kan också berätta att 
de efter lång tid fortfarande har psykiska skador av sin verksamhet (1995:137-149). 
 
I antologin ”Prostitution, trafficking and traumatic stress” (Farley, 2003) medverkar 33 
författare och forskare från ett flertal olika länder. Volymen tar upp olika aspekter av 
prostitution och trafficking, med grund i traumateori och feministiska perspektiv. Farley, 
menar att människans inre, psykologiska ödeläggelse av prostitutionen inte förstås i tillräcklig 
utsträckning och har inte heller blivit analyserad i psykologin (2003:xi). Farley tar upp att det 
är svårt att se skadorna som kvinnor i prostitutionen åsamkas, på grund av att media 
osynliggör detta. I prostitutionen avhumaniseras kvinnan, hennes eget namn och identitet 
försvinner. Kvinnan stänger av sina känslor för att skydda sig själv, hon skapar ett jag som 
formas efter sexköparens fantasier, ett jag som leende anpassar sig till verbala övergrepp, 
sexuella trakasserier och våldtäkt (2003:xiii). Efterhand tar det prostituerade jaget över mer 
och mer av kvinnan. Hon själv, hennes personlighet, hennes mänsklighet blir systematiskt 
attackerade och förstörda i prostitutionen. Det oförutsägbara och extrema våldet i 
prostitutionen får till slut kvinnan att känna sig fullständigt värdelös och att hon är socialt 
ickeexisterande förutom som prostituerad (2003:xiv). Detta blir osynliggjort, då prostitution i 
media beskrivs som ”sex”(2003:xiii). Farley menar att missvisande information om 
prostitution är utspridd – i media och akademin. Att få veta sanningen bakom och om 
prostitution gör ofta att människor känner sig obekväma, maktlösa, skyldiga och ibland även 
re-traumatiserade (2003:xix). 
 
I samma antologi har Farley, Cotton, Lynne, Zumbeck, Spiwak, Reyes, Alvarez & Sezgin 
utfört kortare, strukturerade intervjuer med 854 prostituerade kvinnor, män och transexuella i, 
eller nyligen i, prostitution. Dessa utfördes i nio länder. I studien frågade man om nuvarande 
och tidigare erfarenhet av sexuellt och fysiskt våld. Det man fann var att prostitution är 
multitraumatiskt, då 71-95 procent hade blivit misshandlade och 60-75 procent hade blivit 
våldtagna i prostitutionen. Det var 88 procent av kvinnorna som upplevt verbal misshandel 

 19



och förakt från omgivningen och 68 procent uppfyllde kriterierna för PTSD - post traumatiskt 
stress symptom. Allvarlighetsgraden på dessa symptom hade starka samband med olika typer 
av livslångt sexuellt och fysiskt våld. En psykologisk konsekvens av lång tid i prostitutionen 
är CPTSD, komplex PTSD, vilket bland annat innebär svårigheter att reglera sina känslor, 
svårigheter med sexualiteten och förändringar i relationer till andra. Forskarnas upptäckter 
motsäger de vanliga myter som finns om prostitution, att gatuprostitution är den värsta sortens 
prostitution, att manlig prostitution är annorlunda än kvinnlig prostitution, att de flesta i 
prostitutionen har gjort ”ett fritt val”. Man menar även att traumatiserade personer har en 
tendens att minimera eller förneka sina erfarenheter, speciellt då de är mitt uppe i ett pågående 
trauma, som krig eller prostitution (2003:33-74). 

4. Teoretiska perspektiv 
 
I detta avsnitt redogörs för de valda teorierna symbolisk interaktionism, stigmateori och skam.  

4.1 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 
I tidigare forskning, förförståelse och resultat har det framkommit att prostitution är tätt 
sammanlänkat med utsatthet, skam och stigma. Dessutom blev det i materialet tydligt hur 
människan alltid ett resultat av och även påverkas av sin omgivning. Utifrån detta har 
uppsatsförfattarna valt att använda sig av symbolisk interaktionism vars centrala punkt är 
intresset för människan som subjekt och fokus på människans upplevelsevärld, 
verklighetsdefinitioner och subjektiva tolkningsprocesser (Månsson, 2002).  Upplevelser av 
skam och stigma uppstår i relationer med andra och teorierna fångar känslan som många 
gånger finns hos kvinnorna och även hur människor utifrån är med i stämplingsprocessen. 
Uppsatsförfattarna har haft en förhoppning om att dessa teorier varit de mest lämpade för att 
fånga upp och lyfta det viktigaste i materialet.  

4.2 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Den 
grundläggande idén går ut på att människor agerar utifrån symboler som står för något i 
yttervärlden och som också finns i medvetandet. Med hjälp av språket skapar människor sina 
symboler utifrån en tolkning av samspelet (interaktionen) mellan sig själva och omvärlden. 
Människornas jaguppfattning skapas symboliskt i samspelet genom att de, för att kunna 
interagera med omgivningen, måste ha en uppfattning om den som står för samspelet. För att 
kunna tänka på världen måste individen därför samspela med sig själv (Payne, 2002: 248-
250). Symbolisk interaktionism är subjektivistisk till sin karaktär vilket innebär att den tar 
subjektets upplevelse, position och perspektiv som utgångspunkt för den vetenskapliga 
forskningen. Människan är deltagare i den process som sker (Berg et al., 1975:129-130). 
Symboler kan vara ord, handlingar eller föremål. Ett ords betydelse är avgörande för 
definitionen av situationen; utan definition av situationen är ordet eller termen ingen symbol. 
Symboler är i sin tur sociala objekt som används för att representera något annat än sig själv. 
Symboler är ett tecken som för alla inblandade i situationen har en given betydelse, symbolen 
har en kollektiv mening (Trost & Levin, 1999). När man använder symbolisk interaktionism 
är det för att förstå skeenden och inte att förklara eller förutsäga, fokus ligger inte på orsak 
och verkan utan på förståelsen. Symbolisk interaktionism menar att människan är aktiv och 
inte passiv och att hon använder sig av sina erfarenheter i nuet (Trost & Levin, 1999: 9-11).  
 
Definitionen av situationen – Thomas teorem innebär att om människan definierar eller 
varseblir situationen som verklig så blir den också verklig i sina konsekvenser. Det blir inte 
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bara hennes verklighet, utan styr även hennes beteende. Eftersom att det är en fråga om 
pågående processer, att vi omdefinierar situationen hela tiden, kommer vi genom dessa 
omdefinitioner att ha möjlighet att ändra uppfattning och därmed beteende. Situationen utgörs 
inte endast av de personer man interagerar med utan av hela den situation man befinner sig i. 
Vi omdefinierar situationen successivt allteftersom vår varseblivning skiftar (Trost & 
Levin,1999:12-16). Social interaktion innebär att samtala men inte bara genom att tala utan 
också genom kroppsspråket och minspel och händer. Människan interagerar ständigt, även när 
hon inte gör något alls (Trost & Levin, 1999:16-17). Den signifikanta andra är personer i 
individens närhet som är mycket betydelsefulla och som vi lyssnar till. Den signifikanta andra 
har stor betydelse för uppbyggnaden av vårt jag och vår föreställningsvärld och i olika 
sammanhang definiera situationen. Ett annat begrepp som används för de viktigaste 
personerna för en individ är primärgruppen. Denna grupp kan vara uppväxtfamiljen, sambo, 
partner eller eget barn. Den generaliserande andra är de internaliserade samhälls- och 
gruppnormerna som individen lever efter, det organiserade samhället eller sociala grupp som 
ger individen ett eget jag (Trost & Levin, 1999:60-63).   
Tonvikt på aktiviteter - ett fokus inom symbolisk interaktionism ligger på våra beteenden som 
sociala varelser, vi handlar och beter oss hela tiden. Om man talar om att en människa är på 
ett visst sätt antyder man att det är något statiskt som kanske inte kan förändras. Inom detta 
perspektiv är ingenting statiskt, utan vi är alla föränderliga. Människan är inte, människan gör 
(Trost & Levin, 1999:203-204). Jaget är indelat i två delar; me och I. Me är en samling av allt 
vi varit med om under vår livstid - vårt minne. Me är våra normer internaliserade och därför är 
samvetet en del av me, medan I är aktiv, det är med det vi handlar mer spontant. Det som I 
ena sekunden gör, lagras symboliskt i vårt me. Jaget är inget statiskt utan en process som 
förändras efter situationen. Spegeljaget är en term som fångar hur vi människor får en bild av 
oss själva genom att se hur andra människor ser på oss (Trost & Levin, 1999:22). Människan 
finns i nuet och vi definierar situationen i nuet, vi interagerar med våra symboler i nuet. Vi 
befinner oss alla i en ständig process och förändras städigt vilket gör att man inte kan se på 
något som givet annat än för stunden. Vi använder oss av vad vi erfarit som barn och 
använder oss av det i nuet. Människan hämtar alltså fram erfarenheter från tidigare och gör 
dem till sociala objekt, symboler vilka de använder i nuet (Trost & Levin, 1999:23-25). 

4.3 Stigmateori, avvikelse och stämpling 
Sammanlänkat i den symboliska interaktionismen är avvikelsen, stämplingen och stigmat. I 
den interaktionistiska synen på avvikare är man inte intresserad av den enskilda individens 
beteende och hennes enskilda historia utan av den situation i vilken någon tycker att 
handlingen är avvikande (Berg et al., 1975:128). Beckers stämplingsteori betonar hur roller 
formas av sociala förväntningar och stämpling. Ibland tvingas människor in i ett socialt 
system som betecknar eller stämplar dem som avvikande (Payne, 1997:225). Man är med 
andra ord inte en avvikare, man blir det. Avvikaren genomgår en karriär som slutar i en 
uppfattning om permanent avvikelse, vilken omfattas av både personen själv och dem som 
omger honom. Gradvis lär man sig att uppfatta sig själv som en avvikande person (Månsson, 
2003:174). Den avvikande är en person som man lyckats fästa etiketten på och avvikande 
beteende är det beteende som folk stämplar som sådant. Begreppet avvikande innefattar två 
positioner; De är de som avviker medan Vi- positionen tillfaller de som är genomdrivare 
(Berg et al., 1975:129). Månsson (2002:160) talar om stämplingsprocessen och avser då 
själva samspelet mellan avvikaren - eller om man så vill - den avvikande handlingen och 
omvärldens reaktioner mot denna, vilket ofta innebär ifrågasättandet och vidmakthållandet av 
en process som kan driva individen in i en avvikarkarriär. 
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Goffman använder termen stigma för att beteckna tillståndet där individen, förutom att hon 
har en stereotyp förebild, också är negativt värderad. Alla stämplade personer är 
stigmatiserade (Berg et al., 1975:142). Stigmateorin tar upp den stigmatiserades inställning till 
sig själv och de ”normala”. Den stigmatiserade ställs ständigt inför frågan hur hon ska bemöta 
samhällets stereotypa krav och förväntningar. Ska hon öppet erkänna sitt stigma och därmed 
riskera att stöta bort människor eller ska hon dölja stigmat och till varje pris eftersträva 
anpassning till det ”normala” samhället. Hans teori visar samband mellan samhällets normer 
och konfliktsituation som de avvikande tvingas in i. Goffman menar att samhället bestämmer 
hur man delar in människor i kategorier och vilka som sedan passar in i dessa. Detta leder till 
att man redan vid första mötet med en människa kan kategorisera denna och vad hon har för 
egenskaper och social identitet (Goffman, 1972). Han analyserar de tekniker vi använder för 
att bejaka eller förneka den andres närvaro och värde i alla möjliga situationer. Kampen om 
vem som definierar vem, och tekniker för att hantera ett socialt underläge pågår ständigt på 
vardagslivets alla scener (Månsson, 2003:39). 

4.4 Skam 
Goffman talar oftare om ”förlägenhet” vid socialt samspel än om skam. Detta trots att skam 
egentligen är ett centralt tema i boken Stigma. (se 4.2 ). Med begreppet intryckshantering 
(impression management) visar han hur undvikande av förlägenhet och skam är den centrala 
drivkraften i mellanmänskligt beteende. Hans everyperson är desperat orolig över vilken bild 
andra har av henne och försöker hela tiden visa sig själv från sin bästa sida för att undgå 
skam. Förlägenhet uppstår som en följd av verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt, 
oavsett hur obetydlig denna är. Alla människor är känsliga för hur mycket respekt de åtnjuter. 
Detta är Goffmans viktigaste bidrag till förståelse av skammens dynamik och det gör att det är 
motiverat att räkna med skam som den viktigaste emotionen vid social interaktion (Scheff & 
Starrin, 2002:171). 
 
Emotioner antas vara biologiskt och konstitutionellt förankrade, men de är från livets första 
början påverkade av interaktionen med omgivningen. Skam och förödmjukelse är en av de 
sex negativa affekter vi människor föds med (Scheff & Starrin, 2002:168-169). Scheff & 
Starrin (2002:169) ser på skamemotionen utifrån ett interaktionistiskt perspektiv. De menar 
att skam och dess motpol stolthet är de emotioner som mer än andra påverkar individens 
självkänsla och den sociala interaktionen. Både stolthet och skam uppstår som en följd av att 
man ser sig själv i den andras perspektiv. Begreppet spegeljaget som är självets sociala natur, 
har direkt koppling till stolthet och skam. Skamupplevelsen kan bidra till att befästa social 
underordning och ojämlikhet och kan i sin tur leda till att man betraktar sig själv som 
underlägsen och mindre värd och därmed övertar fördomsfulla attityder mot sig själv. För att 
klara av vardagen tenderar man inta den dominanta gruppens attityder och se sig själv genom 
föraktfulla andra, menar Scheff & Starrin (2002:181-183). 
 
Skuld och skam är svåra att skilja ifrån varandra. Båda är mänskliga erfarenheter som består 
av smärtsamma och sammansatta känslor. Kjellqvist (1993) menar att skammen är ett 
fördömande utifrån medan skulden är ett fördömande inifrån. För skammen är auktoriteten 
sociala normer som vanor och regler för beteende som representeras av andras vakande 
blickar. Auktoriteten gällande skulden är det sunda förnuftet, som kan komma till uttryck i 
den egna inre rösten. Skam innebär att man upplever sig själv i negativa termer. Är 
självkänslan svag blir vi deprimerade, paralyseras av skam och underskattar grovt oss själva. 
Blir vi sedan föraktfullt bemötta förstärks den grundläggande känslan av värdelöshet. 
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4.4.1 Skamkompassen 
Scheff & Starrin (2002) menar att skammen kan ses som en process. Till att börja med sätter 
en sekvens av någonting igång skammen, vilket följs av en kognitiv fas som innefattar 
minnen och tankar av tidigare upplevelser, slutligen, fatts någon form av beslut efter att man 
letat igenom det inre referenssystemet efter tidigare skamupplevelser. I huvudsak står det 
mellan att acceptera att man skäms eller att försvara och skydda sig från skammen.”Väljer” 
man att försvara sig sker det ofta efter ett mönster. Den amerikanske psykiatern Nathanson 
(refererad  i Scheff & Starrin 2002:174-176) beskriver detta med hjälp av en kompass, 
skammens kompass, vilken har fyra riktningar. Tillbakadragande är ett tillfälligt 
tillbakadragande ingår alltid i reaktionen. För en del övergår den sedan till ett annat 
reaktionsmönster. Detta omfattar också en önskan att försvinna ur synhåll, leva med en 
förminskad profil och undvika kontakt med andra människor. Attack mot självet innebär att 
skamkänslan framkallar en momentan känsla av utanförskap. De som upplever detta som 
väldigt svårt gör någonting åt denna känsla. Ett sätt är att bli undergiven, anpasslig. Man 
minskar sitt eget värde, tonar ned sina egna behov. Den känsla som går hand i hand med 
attack mot självet är självförakt. För att hålla sin självbild intakt är den mest grundläggande 
metoden att undvika skammen genom att ignorera den eller att vägra att ta åt sig av den, då 
det skulle leda till att självbilden försämras. I skamkompassen kallas detta Undandragande. 
Det vanligaste är att se till att man inte försätter sig i sådana situationer som man tror kan 
uppväcka skam. Med det kräver att man hela tiden måste vara på sin vakt och för ofta med sig 
ett behov av överdriven kontroll. Men det finns även ett annat sätt, att ständigt och i varje 
situation framhäva sig själv. Attack mot andra används för att hantera känslan av personlig 
underlägsenhet genom att attackera andra genom exempelvis förakt, förnedring, kränkning. 
Mer sofistikerade former är det hånfulla leendet eller den överlägsna tonen.  

5. Resultat  
 
I nedanstående avsnitt kommer intervjupersonerna redovisas och en tolkning utifrån valda 
teorier kommer att framföras i anslutning till varje kategori, vilka är: Försvar, Fysisk och 
psykisk påverkan, Att berätta och Bearbetning. Intervjupersonerna kommer först att beskrivas 
i korthet för att ge en snabb överblick åt läsaren. Namnen som används i resultatdelen är 
fingerade. Efter varje presentation följer en redogörelse för uppsatsförfattarnas intryck av 
mötet och intervjun med kvinnan. Detta för att försöka ge en mer rättvis bild åt människorna 
som intervjuats, men främst för att hur kvinnorna talade om sina erfarenheter utgör en helhet, 
vilket är svårt att fånga då endast citat redovisas. De citat som bäst belyser frågeställningarna 
har redovisats under varje delkategori, varför citat från alla kvinnor inte finns med under varje 
delkategori. Varje kategori inleds med en sammanfattning, meningskoncentrering av vad 
kvinnorna sagt i intervjun och varje citat har en kort förklaring av vad som sägs. I intervjuerna 
talade kvinnorna om hur de ser på fenomenet prostitution, men då detta inte besvarar någon 
av frågeställningarna finns denna del i ett appendix. De läsare som vill ha ytterligare en 
dimension i kvinnornas berättelse hänvisas därför dit (se appendix). 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  
Intervjuperson Eva 
Eva är mellan 60-70 år, bor på landsbygden tillsammans med sin sambo sedan nästan 30 år. 
Hon arbetar inom socialt arbete. Eva var aktiv i gatuprostitution och prostituerade sig på gatan 
på 50- och 60-talet under ungefär 10 år och missbrukade under prostitutionen. Hon lämnade 
prostitutionen för nästan 50 år sedan och har gått i terapi i ungefär 3,5 år.  
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Intrycket av intervjun med Eva 
Eva hade berättat om sin prostitutionserfarenhet tidigare, bland annat i den första 
Prostitutionsutredningen, men verkade ändå tycka att det var svårt att berätta om detta igen. 
Intervjuaren uppfattade det som att Eva hade en ”färdig historia att berätta”. Hon talade om 
personliga detaljer men gick inte vidare gällande vissa händelser, vilket gjorde det svårt att då 
fråga vidare. Eva utryckte en stark vilja om att detta skulle vara sista gången hon talade om 
denna erfarenhet, sedan ville hon ”stänga dörren” om dem. Detta satte sin prägel på intervjun 
då det även uppfattades som att vissa händelser var ”färdigpratade” och ”avklarade”.  Hon 
uppfattades som en varm person, snar till skratt.  
 
Intervjuperson Sara 
Sara är ungefär 30 år, bor i en storstad tillsammans med sin dotter på tre år och en sambo 
sedan 2 år tillbaka. Hon är sjukskriven sedan 1998. Sara var aktiv i gatuprostitution och även i 
lägenhet under slutet av 90-talet, under ungefär 2 år. Sara missbrukade under prostitutionen. 
Hon lämnade prostitutionen för nästan 7 år sedan och har gått i terapi i 5 år.  
 
Intrycket av intervjun med Sara 
Sara var väldigt laddad och förberedd inför intervjun. Hon var öppenhjärtig och intim och 
hade en stark vilja att få berätta sin historia, förmedla sin erfarenhet, samtidigt som hon visste 
var hennes gränser gick för hur mycket hon ville lämna ut. Hon kändes mycket stark, modig 
och ärlig mot sig själv, men på samma gång sorgsen och lite skör, vilket hon var väl medveten 
om. Överlag gav Sara intrycket av att ha kommit långt i sin bearbetning. Hon var insiktsfull 
och hade en strävan efter att leva, ta revansch. I allt det svåra hade hon humor när hon talade 
och hon var den kvinna som gav fylligast berättelse.  
 
Intervjuperson Kristina 
Kristina är mellan 50 och 60 år, bor i en storstad och lever ensam. Hon arbetar heltid.  Hon 
var aktiv i gatuprostitution under delar av 70- och 80-talet. Prostitutionen var mest frekvent 
under 80-talet och pågick under ungefär 10 år. Kristina missbrukade under prostitutionen. 
Hon lämnade prostitutionen för ungefär 20 år sedan och har gått i terapi i 12 år. 
 
Intrycket av intervjun med Kristina 
Kristina gav intrycket av att ha en stark integritet och höll viss distans, då hon många gånger 
talade på ett ”högre plan” om sin erfarenhet och inte lämnade ut så mycket personliga detaljer. 
Hon hade gränser för vad hon ville berätta och var väldigt beslutsam och klarsynt över sig 
själv och sitt liv. Hennes integritet gjorde att det var svårt att få en klar bild av henne och 
hennes nuvarande liv. Kristina verkade vara mycket upptagen då intervjun skulle bokas, vilket 
uppfattades som att hon är en upptagen person, med många järn i elden. Kristina verkade 
glimtvis sorgsen då hon berättade om svåra händelser hon erfarit. Hon var väldigt filosofisk i 
vissa uttalanden och kom med fantastiska allegorier och var även full av humor. 
 
Intervjuperson Maria 
Maria är i 40-årsåldern, bor i en storstad och lever själv. Hon arbetar inom ett serviceyrke. 
Prostitutionen skedde mestadels i lägenhet och en kort tid på gatan under 80-och 90-talet. Hon 
prostituerade sig under 10 år och hade inget missbruk. Hon lämnade prostitutionen för 
ungefär 10 år sedan och har gått i terapi i 10 år.   
 
Intrycket av intervjun med Maria 
Maria kom mycket laddad till intervjun, hon drevs av att få ut ett budskap så att inte unga 
flickor luras in i prostitution i tron om att det är lättförtjänta pengar. Hon ville genom sin 
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berättelse ge en klarare bild av att det faktiskt finns konsekvenser av ett liv i prostitution. Hon 
talade ofta lättsamt om det svåra och benämnde ibland prostitutionen som ett ”jobb”. Maria 
gav intrycket att vara en ganska blyg person, men var samtidigt mycket öppen under intervjun 
då hon berättade om svåra saker. Hon uppfattades också vara en person med humor och 
distans till sig själv.  

5.2 Kategori 1- Försvar   

5.2.1. Fysiskt försvar 
Med fysiska försvar menas det kvinnan använder för att skydda sig själv i prostitutionsakten. 
Det kan innebära att vissa ställen på kroppen inte är tillgängliga för köparen eller att kläder 
eller andra attribut används för att kvinnan ska kunna låtsas vara någon annan. Alla kvinnorna 
talar genomgående om att de använt sig av fysiska försvar för att skydda sig själva i 
prostitutionsakten. De tar alla upp ”kroppsliga reservat” som köparen inte fått tillgång till. 
Maria talar om hur hon och de andra kvinnorna i lägenheten hade strikta regler som de höll 
hårt på. Både Sara och Maria berättar att de använt sig av annat namn och andra kläder under 
tiden i prostitutionen.  
 
Eva talar om hur hon satte upp gränser för vad köparen inte fick göra och beskriver känslan 
av prostitutionsakten. 

”De fick aldrig kyssa mej. Och aldrig ta mig på brösten, utan det var...ja, det var som 
ett hål i marken.” 

 
Sara beskriver att hon både använde sig av ett annat namn och hade ”kroppsliga reservat”. 
Hon talar också om en känsla av att klä på sig en förklädnad innan hon gick ut på gatan. 

”Jag hade ju ett annat namn. Jag uppgav ju aldrig mitt namn […] Mitt ansikte var tabu. 
Det fick man inte röra. Eller mina armar. Ja, och jag vet inte riktigt var det här kommer 
ifrån, men mina armar fick man inte röra. Mina armar var mina och jag hade alltid 
långärmade tröjor.”[…]”Och jag minns själv hur jag går (mot gatan) och hur jag trär 
på mig som en kroppsmundering. En förklädnad, i mig.” 

 
Kristina beskriver hur hon försökte kontrollera sitt äckel under akten genom att inte tillåta 
vissa intimare handlingar under akten.  

”Det gäller ju att inte bli alldeles för äcklad och se till att… Beroende på vem det är då, 
undvika vissa saker just det här med kyssar och sådana saker, munnen.”    

 
Maria beskriver hur de i lägenheten hade strikta regler för vad som var accepterat eller inte. 
Hon beskriver också att prostitutionen var som ett arbete, där man klädde på sig arbetskläder.  

”Vi gjorde allt med kondom, till och med toppmassage med kondom, vi rörde dem inte 
utan det. Och de fick inte röra oss. Det var vi stenhårda på. De fick titta kanske på en 
meters avstånd. Men inte röra varken bröst eller dina...ja.” […] ”Och när man kom dit 
(till lägenheten) så satte man på sig sina arbetskläder, det var som en teater, en 
skådespelerska, peruker och smink och det. Och korta kjolar och högklackat.”  

5.2.2 Psykiskt försvar 
Med psykiskt försvar menas att kvinnan försöker avskärma sig under prostitutionsakten. 
Genom omedvetna eller medvetna psykiska försvar skiljer hon kroppen från känslan, stänger 
hon av sin känsla. Ett annat ord för detta är dissociation. Kvinnorna talar dels om att ”flytta 
upp i sitt huvud”, stänga av sina känslor och även om förnekelse inför vad som hänt. Sara och 
Maria talar om att avstängningen bottnar sig i ett trauma från barndomen som lärt dem att 
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stänga av sina känslor och fly sina kroppar. Kristina talar om en förträngning som infunnit sig 
efter prostitutionen för att hon skulle orka med.  
 
Sara beskriver att hon ”flyttade upp” i huvudet vid tillfället för akten och upplevde att hon 
inte hade någon kropp. Detta menar hon, bottnar sig i att hon använde sig av samma försvar i 
barndomen, då hon blev utsatt för incest. 

”Det jag kände också, under själva akten, eller vad man ska säga… Det var att jag 
flyttade upp mig själv i mitt huvud. […] Och jag ser ju att jag har använt mig av samma 
sak (i prostitutionen) ja, men det är ju från incesten. Därifrån, att jag går in i en annan 
verklighet. Och då vart den i mitt huvud. Så jag tyckte ju inte att jag hade en kropp 
heller.[…]Men jag hade ingen känsel ens. Jag stängde av helt. Så man kunde göra i 
princip vad man ville med min kropp utan att det kändes.” 

 
Kristina tar upp förnekelse som infann sig de första åren efter prostitutionen.  

”Första åren i min drogfrihet så var det såhär att jag var så i förnekelse så jag sa så 
här; `Jag har aldrig legat med någon som jag inte själv har bestämt. Det är jag som har 
bestämt.´ Och det trodde jag hela tiden, att det är jag som har bestämt.” 

    
Maria beskriver att man måste kunna stänga av och inte tänka på det man gör. Denna 
”förmåga” tror hon bottnar i händelser i barndomen.  

”Det är bara att kunna stänga av sig och inte tänka på det man gör. Och det måste man 
ju ha råkat ut för något i sin barndom något... trauma så att man kan stänga av sina 
känslor. För alla kvinnor som behöver pengar går ju inte och ställer sig på gatan. […] 
Det ska vara något mer man har upplevt i livet så man kan stänga av sig. Och det gör ju 
barn när de ska klara sig ur krissituationer. Och jag har blivit våldtagen av en kompis 
när jag var 14 år, jag var väl inte barn precis men. Jag tror jag lärde mig någonting om 
att stänga av…” 

5.2.3 Tolkning av Försvar utifrån teorier 
Alla kvinnorna nämner någon sorts försvar de använt sig av i prostitutionen. Detta kan ses 
som att kvinnorna försökt skydda en del av sig själva, det riktiga jaget, i prostitutionsakten. På 
så vis kan hon skilja mellan den privata delen av sig själv och den offentliga, prostituerade 
delen. Jaget är i den symboliska interaktionismen indelat i me och I. I kvinnornas me finns 
alltså deras minnen, normer och även samvete lagrat (Trost & Levin, 1999:22).  I deras me 
finns vetskapen om att det de utsätter sig för är fel och skadligt och går emot deras eget 
samvete. Genom användandet av försvaren kan kvinnorna koppla bort me vilket gör att de 
kortsiktigt skyddar sig själva. Enligt skamkompassen, (refererad i Scheff & Starrin 2002:174-
176) använder man sig ibland av undandragande för att hålla sin självbild intakt. Den mest 
grundläggande metoden att undvika skammen är att ignorera den eller att vägra att ta åt sig av 
den. Detta är tydligt i en av kvinnornas intervjusvar. Undandragande kan också innebära att 
man ser till att inte försätta sig i situationer som man tror kan uppväcka skam. Vilket i sin tur 
medför att man hela tiden måste vara på sin vakt och för ofta med sig ett behov av överdriven 
kontroll. En tolkning är att kvinnorna satt upp dessa regler för att kontrollera 
prostitutionssituationen och är därför ständigt på sin vakt för att inte någon av köparna ska 
träda över gränserna de satt upp. Skammen är ett fördömande utifrån, medan skuld är ett 
fördömande inifrån. Skam innebär att man upplever sig själv i negativa termer. Blir vi sedan 
föraktfullt bemötta förstärks den grundläggande känslan av värdelöshet (Kjellqvist, 1993). För 
att slippa känslor av skam och skuld och för att behålla sin egen integritet, håller kvinnorna 
aktivt uppe försvaren i prostitutionen. Någon har även förträngt vad hon egentligen gör mot 
sig själv och sin kropp, ett psykiskt försvar då hon förnekar att hon gjort något under tvång för 
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att minska känslor av skuld och skam. Enligt symbolisk interaktionism finns människan i, och 
definierar situationen i nuet där hon interagerar med hjälp av sina symboler. Kvinnorna 
beskriver att de haft olika kroppsliga reservat som har fått symbolisera kontroll och 
självbestämmande, då symboler används för att representera något annat än sig själv (Trost & 
Levin, 1999).  

5.3 Kategori 2 - Fysisk och psykisk påverkan  
Den fysiska och psykiska påverkan som prostitutionen haft på kvinnorna går ihop i deras svar 
vilket pekar på hur mycket kropp och själ hänger samman. Alla kvinnor visar på en klar 
psykisk påverkan som tar sig uttryck på olika sätt. Idag kan de reflektera över hur de såg på 
sig själva då, under prostitutionstiden och hur detta påverkar dem idag.  

5.3.1 Stora konsekvenser  
Kvinnorna talar om att prostitutionen påverkat dem och satt stora spår. Eva, Sara och Maria 
talar även om konsekvenser som de idag lyckats vända till någonting positivt. Skam tas även 
här upp som något som förföljer en av kvinnorna. För Eva har prostitutionen fått fysiska 
konsekvenser som kvarstår än idag och Sara och Kristina vittnar om en mer själslig påverkan. 
Maria beskriver att prostitutionen gjort att hon förlorat 10 år av sitt liv, med bland annat 
yrkeserfarenhet och relationer.  
 
Eva beskriver att hon tror att allt det svåra hon gått igenom under sitt liv även bidragit till att 
hon idag har en förmåga att uppskatta det liv hon har.   

”Men jag har också en förmåga som jag tror hänger ihop med prostitutionen och alla 
de här åren och stryk och elände. Att jag är så förnöjsam. Jag är så nöjd med livet! Jag 
tycker att det är härligt! […] Jag tycker allting är så bra! Jag hittar alltid det som är 
bra. […] Tänk jag som har varit hemlös och sönderslagen och påtänd och avtänd och 
full och bakfull har det här livet, som är så fint. Och människor omkring mig som jag 
gillar.” […] ”Men nu känns det…färdigt. Jag fick inga egna barn och jag lever ett liv 
utan sexualitet. Men det är okej. Det är okej.” 

 
Sara talar om att varje penetrering påverkat henne och lämnat en känsla av att själen är 
förbrukad. Hon talar även om att hon tidigare anklagat sig själv för att hon tyckte att hon hade 
ett eget val då hon prostituerade sig. 

”…Därför att det känns som varenda gång jag lät en man penetrera mig så försvann en 
del av mig själv. Och det kom till mig här för inte så länge sen att jag bara `å herregud 
vad har jag gjort? Hur många har inte varit inne i min kropp? Hur många har inte tagit 
på min kropp?´[…]Och då tänker jag att, det är klart att man psykiskt är där och 
påverkas av det. Därför att jag menar det tillhör ju mig och min integritet. Min kropp… 
Och släpper jag in man efter man efter man…Hur mycket jag än stänger av, så blir ju 
min själ också förbrukad.” […] ”Det som har varit jobbigare med just att jag har 
prostituerat mig, det är ju skammen. Därför att jag har tyckt att jag var vuxen, jag hade 
ett val. Fast det hade jag ju inte, men det är det jag har piskat mig själv med.” 

 
Kristina talar om hur skammen är och hur den har ätit ner hennes självkänsla. 

”…Skam har ju ätit ner min självkänsla och mitt självvärde och min självrespekt. Och 
som termiter har det gått in i hela min organism och frätt sönder…Och sagt åt mig att 
jag inte är värd någonting. Totalt värdelös, vem kan tycka om dig… och vem skulle vilja 
bli älskad av dig. Så att det blir så äckligt och fel och… Så är skammen.” 
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5.3.2 Självbild 
Kvinnorna verkar ha haft en dålig självbild redan innan prostitutionen och denna självbild har 
prostitutionen hjälpt till att förstärka. Ingen av dem talar om att prostitutionen på något sätt 
skulle ha gett dem en bra, eller bättre självbild. Kvinnorna har idag en bra självbild, som till 
stor del har att göra med deras bearbetning (se 5.6.1) men även yrkesarbete och nära relationer 
har för några hjälpt till att förändra självbilden till det bättre. 
 
Eva berättar om när hon skulle in på ett behandlingshem och fick en uppgift att säga fem bra 
saker med sig själv, vilket visade sig vara mycket svårt. 

”Och det första jag skulle göra, det var att säga fem saker om mig själv, som var bra. 
Fem saker som jag var nöjd med. Och det gick inte. Jag kunde inte. Jag visste inte fem 
bra saker om mig själv. Till slut fick jag ur mig att jag är en ganska glad person. Och 
det var det enda. Det säger ju någonting om min självbild. Det var inte så mycket med 
den inte.” 

 
Sara beskriver hur hennes självbild var skiftande då hon var aktiv i prostitutionen. Hon talar 
också om hur hon hade en felvriden syn på vad en bra kompis var i relation till sin självbild. 

”Jag tror att jag pendlade jättemycket mellan att var den här primadonnan. Snyggast, 
bäst, kaxigast. För det har jag ju varit. Otroligt framåt. För det var jag ju i det aktiva (i 
prostitutionen)också. Jävligt dryg och rolig på andras bekostnad och tryckte till vart jag 
än kunde liksom. Pendlade mellan det och den här som inte var värd ens skiten under 
någons doja ens.”[…] ”Jag tyckte att de (killkompisarna)gjorde mig en tjänst, som 
skickade upp mig dit (till gatan) för att sälja min kropp. Så felvriden var min syn på mig 
själv och verkligheten och mitt värde och jag tyckte att jag var en schysst kompis. Jag 
ställde ju upp.” 

 
Kristina talar om hur kränkningar under prostitutionen bidragit till en sämre självbild och 
medfört känsla av skam av att ha gjort detta mot sig själv.   

”Jag har varit utsatt för våld och mycket, mycket kränkningar som har tagit mig väldigt 
hårt. Man känner ju sig själv så skitig och liten och värdelös... Det är inget kul att göra 
så mot sig själv egentligen. Och det tror jag man någonstans vet. Det är bara det att 
man inte orkar hålla kontakt med det.” […] ”Ja de, (kränkningarna) väckte ännu mer 
av den skammen… Skammen att göra det jag gjorde.” 

5.3.3 Kroppsuppfattning 
Två av kvinnorna talar om en markant skillnad på deras kroppsuppfattning idag jämfört med 
då de var aktiva i prostitutionen (och även missbruket). De talar om att de var så pass 
avstängda att de inte kände av sina kroppar. Idag har de ”återfunnit” sina kroppar igen. Eva 
tar upp att hon gick upp mycket i vikt under en period efter prostitutionen. Gemensamt för 
kvinnorna är att ingen av dem verkar ha haft ett okomplicerat förhållningssätt till sin kropp, 
om de alls haft något. Sara och Maria nämner att de har haft ätstörningar. 
 
Eva beskriver att hon inte hade någon direkt kroppsuppfattning under sin tid i prostitutionen. 
Däremot tar hon upp att hon under en tid åt upp sig för att hon ville ”försvinna”, inte synas.  

”Men jag åt ju upp mig och blev väldigt stor,(efter prostitutionen) det kan man ju 
möjligen…det har min terapeut sagt någon gång att, som en möjlighet att jag ville 
försvinna. Jag ville inte vara attraktiv. Jag var väldigt attraktiv när jag var ung, men det 
var också det enda jag var, för jag var ju ensam och olycklig och dålig självkänsla 
och…men ett par långa ben och ett par mörka ögon bättrade ju upp saken lite grann. 
Men bara lite.”  
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Sara talar mycket om att hon var avstängd under sin prostitutionsperiod, vilket bottnar sig i 
den incest hon var utsatt för som barn. Hon fick tillbaka sin kropp först då hon började i 
terapi.  

”… hela mitt liv. Ända tills jag började i terapin, då fick jag tillbaka min kropp för 
första gången.[…]Ja men det här med gränser. Jag har ju inte haft några gränser alls. 
Och det har ju också gjort att jag inte har varit närvarande. Så absolut det påverkar 
mig fortfarande än idag, prostitutionen. Och, att det tog jättelång tid att få tillbaka min 
kropp. Jättelång tid.” 

 
Kristina talar om att hon först på senare tid börjar känna av sin kropp igen. Det tog längst tid 
att återerövra kroppen. Först kom kontakten med själen, sedan känslolivet och sist kroppen.  

”Jag måste säga att jag märker mer av min kropp idag än jag gjorde då. Då var jag nog 
väldigt avstängd egentligen. […] Ja. Det har tagit oerhört lång tid. Först fick jag 
kontakt med själen och sen fick jag kontakt med känslolivet… Och sedan har jag fått 
kontakt med (min)kropp. Nu kommer kroppen här på senare tid och det tycker jag är lite 
häftigt.”  

 
Maria talar om att hon haft ätstörningar och hon menar att många kvinnor i prostitutionen har 
liknande problem och ger även uttryck för att många går upp i vikt efter att de slutat. 

”Jag har ju haft ätstörningar till och från sedan jag var tonåring. Kanske nu de sista 
åren, har jag inte så stora ätstörningar. Men det har varit...äta massa mat och spy upp 
och inte äta något och äta jättemycket och...alla de där stegen har man gått igenom. 
Och det har alla tjejer gjort som jobbar i det här. Och de flesta blir ju tjocka eller 
lägger på sig när de slutar och bryr sig inte om sin figur.” 

5.3.4 Relationer 
Alla kvinnor uppger att deras relationer blivit påverkade på ett eller annat sätt. Maria nämner 
att det är svårt att lita på människor och då män speciellt. Kvinnorna nämner ett fåtal personer 
som är centrala i deras liv – barn, vänner, släktingar, föräldrar. Ingen uppfattades vara extremt 
social, idag väljer de att omge sig med människor de tycker om. Det är endast Sara som har 
barn och för henne är dottern mycket viktig. Endast en av kvinnorna talar om relationen till 
sig själv, men mellan raderna kan man utläsa att den idag är mycket betydelsefull dem alla. 
Vad gäller kärleksrelationer lever Eva och Sara tillsammans med en man idag och båda 
betonar relationens betydelse för deras livskvalitet. Kristina och Maria som inte lever i en 
parrelation uttrycker att de kanske skulle vilja ha en relation men att det är komplicerat att 
inleda relationer med män. Kristina talar om att en kärleksrelation hänger ihop med sexualitet, 
vilket försvårar.  
  
Eva talar om att hon och henne sambo inte är så sociala. Utöver sambon nämner hon några få 
relationer, vänner och släktingar, som är viktiga. Eva beskriver också hur viktig hennes sambo 
är för henne (se 5.4.5).  

”Det låter så konstigt att säga `vi har inga vänner´, men vi är dåliga på att umgås. Vi 
går inte på teater, vi går mycket sällan på bio och vi går väldigt sällan ut och äter. Och 
vi är dåliga på att vara sociala. Vi är osociala. Vi är inte längre Asociala, numera är vi 
Osociala.” […] ”Men jag vore ingen utan honom, och han vore nog ingen utan mig. 
[…] Jag är inte säker på att jag skulle fortsätta leva då. (om han skulle dö) För jag 
skulle inte se någon mening med att leva. Ja, så är det.” 
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Sara beskriver svårigheten i att släppa någon människa nära och att hon inte kunnat vara 
närvarande i de relationer hon haft. Prostitutionen har bidragit till att hon stängt av när hon 
börjat känna något. 

”För att stänga av. För att bli totalt kall. Och det har ju följt med mig i alla mina 
relationer. Den här kylan. Och på det sättet har det ju absolut begränsat mig. Därför 
det har gjort att jag aldrig har vågat släppa in någon människa nära. Och jag har 
aldrig vågat vara kvar i en relation heller. Utan så fort någon har väckt någonting i mig, 
oavsett ilska, sorg, glädje – så har jag stängt av. Så absolut, visst har det begränsat mig. 
Jag har ju inte kunnat vara närvarande någonsin, med någon.”[…]”För jag har ju inte 
haft någon kärlek till mig själv, hur har jag då kunnat ha kärlek…(till andra)” 

 
Kristina beskriver att hon inte lättvindigt inleder relationer med män, vilket hänger ihop med 
att hon inte tycker att det är okomplicerat med sex på grund av hennes erfarenhet (se 5.4.5).  

”Men slutar man tänka på relationer lika med sex, utan man får tänka på relationen så 
får det väl bli som det blir med… sådana saker. Jag tror att den där fixeringen finns 
med tror jag, när man har levt sådant här liv. Och sen att man har haft de här 
erfarenheterna med prostitution och så, så är det ju klart att (det) finns en, vad kallar 
man, stigmatisering… kallas det.”[…] ”Jag kan inte släppa in vem som helst, hur som 
helst och sexualiteten har ju blivit påverkad och allting, det är klart.” 

 
Maria berättar att någonting som påverkar hennes relationer är att hon har svårt att lita på 
människor och då särskilt på män. Hon har inga barn vilket hon tror delvis beror på 
prostitutionserfarenheten.  

”Ja, jag litar ju överhuvudtaget inte på någon kan man säga. Eller jag försöker 
lita…man ska lita på folk och så, men jag ger mig inte in i… Allvarligare grejer eller 
så.” […] ”Och sen…kunde jag inte lita på karlar och så där. Nej jag är inte lesbisk men 
jag har väl lite problem med karlar och släppa in dem i mitt liv. Och sen har man inte 
fått barn heller, det kanske inverkar på det, på grund av att man har jobbat så där.” 

5.3.5 Sexualitet 
Kvinnorna uttrycker alla att de har svårigheter med att få sexualiteten att fungera efter 
prostitutionen. Sara som har ett fungerande samliv har inte heller gått opåverkad ur 
prostitutionen. Eva och Maria talar om en ”självvald” avhållsamhet som bottnar sig i 
svårigheter i att klara av eller vilja ha intimare förhållanden.     
 
Eva talar om att hon inte kunnat ha ett samliv med sin sambo, vilket har varit en av de största 
konsekvenserna av prostitutionen. Hon talar också om betydelsen av att mannen hon lever 
med har varit så förstående angående avhållsamheten (se 5.4.4). 

”Så försökte vi ha ett fungerande samliv. Men det gick inte. Så vi har levt ihop nu i över 
30 år utan att ligga med varandra. Jag kan inte. Jag klarar helt enkelt inte av det. Och 
det menar jag är ett mycket högt pris att betala. Och nu är ju (sambon) sådär underbar 
som han är...vi försökte prata om det. Då sa han att `nä men det är inget problem för 
mig, jag skiter i vilket.´ Och ja, så var jag där igen efter tag, så jag `men är det inte 
väldigt svårt för dig och vad ska vi göra?´ Men han har inte brytt sig och han har aldrig 
varit mig otrogen och jag har av lätt insedda skäl inte heller varit otrogen. Så jag har 
haft tur. Jag har verkligen haft tur.” 

 
Sara beskriver att hon har ett fungerande samliv med sin partner, men att hon och hennes 
partner har blivit tvungna att lära sig kommunicera i samlivet på ett väldigt ärligt och 
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rättframt sätt för att få det att fungera. Hon berättar om att minnas alla som har tagit i henne 
under prostitutionen vilket har gjort att hon inte kunnat känna sig närvarande.  

”Det vart så äckligt och stort att jag bara… Igen fick jag säga hemma att `jag fixar inte 
att ha sex. Du får inte röra mig nu. Det går inte. Alltså det går inte. Det kommer bara 
att bli en upprepning och jag kommer att vara någon annan´. Och jag vill ju inte det. 
Jag vill vara jag, jag vill inte vara den här…lilla horan för någon idag.”[…] ”Men jag 
har ju aldrig varit närvarande med någon sexuellt någonsin, förrän nu, för första 
gången i hela mitt liv. Ja men jag vet inte ens hur jag hade varit om jag inte hade 
prostituerat mig. Säkert så hade jag varit ännu mer närvarande…”  

 
Kristina talar om att hon inte inlett några sexuella relationer. Hon säger att sexualitet är något 
svårt för henne fortfarande och att det till viss del är begränsande.  

”Jag kan ju sitta och se en film så `å vad gulligt det där var´ . Visst kan det väl kännas 
lite fint, men jag träffar ju män, men jag har inte inlett några sexuella 
relationer.[…]För mig är det en jätteknepig grej. Vilket gör att det begränsar en lite 
kanske… Det beror ju på vad jag jämför med.”                

 

5.3.6 Tolkning av Fysisk och psykisk påverkan utifrån teorier 
Prostitutionen har inneburit stora konsekvenser, vilka ser olika ut, i kvinnornas liv. De har i 
sina berättelser beskrivit att känslan av skam finns kvar ännu idag, fastän erfarenheten ligger 
mellan 10-50 år tillbaka i tiden. Scheff och Starrin (2002:181-183) menar att upplevelsen av 
skam kan bidra till att befästa social underordning och ojämlikhet vilket i sin tur gör att man 
ser sig själv som underlägsen och mindre värd och ser sig själv genom andras ögon med 
föraktfulla attityder. Trots att kvinnorna tagit sig ur prostitutionen och även bearbetat den 
under en längre tid, kan känslan av skam göra sig påmind hos kvinnorna. De beskriver att de 
idag ändå kan se några positiva egenskaper som erfarenheten bidragit med. Någon talar om att 
de har blivit lite av en människokännare, en annan är förnöjsam över livet. Den symboliska 
interaktionismen menar att människan är aktiv och inte passiv och att hon använder sig av 
sina erfarenheter i nuet (Trost & Levin, 1999:94). Detta gör kvinnorna på ett positivt sätt i 
denna bemärkelse, då de vänder sina svåra erfarenheter till något positivt och även kan ha 
användning av dem både i arbetsliv och i privatliv. De känner sig alla nöjda med det liv de har 
idag. Detta hör även ihop med en ständigt pågående omdefinition av situationen inom den 
symboliska interaktionismen. Då kvinnorna haft möjlighet att delvis genom bearbetning 
omdefiniera situationen har de också kunnat ändra sin uppfattning om sig själva och sitt liv 
och även sitt beteende (Trost & Levin, 1999:12). 
 
Den dåliga självbild som kvinnorna talar om är tätt sammankopplad med skam. Det finns 
olika sätt att handskas med känslor av skam och en dålig självbild. I kvinnornas beskrivning 
av hur de kände sig och hur de såg på sig själva när de var aktiva i prostitutionen kan man 
utröna olika sätt de använt sig av för att hantera de starka känslorna. Skamkompassens attack 
mot självet (refererad i Scheff & Starrin, 2002:174-176) innebär att man minskar sitt eget 
värde och sina egna behov. Man anammar också ett självförakt vilket kan utläsas i kvinnornas 
beskrivning av att ”inte vara värd skiten under någons sko”, och en annan känner sig ”skitig, 
liten och värdelös”. Undandragande (refererad i Scheff & Starrin, 2002:174-176) innebär 
exempelvis att man vägrar att se hur det egentligen står till. Kvinnorna talar om hur det var 
svårt att ha kontakt med känslorna som väcktes när man gjorde dessa saker mot sig själv. De 
talar också om att de först idag kan se hur fel uppfattning de hade av sig själva, vilket de inte 
var förmögna att se då de var aktiva i prostitutionen och det psykiska försvaret var aktivt. En 
av kvinnorna använde sig samtidigt av attack mot andra (refererad i Scheff & Starrin, 
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2002:174-176) genom att vara överlägsen och ha roligt på andras bekostnad. På så vis kunde 
hon hantera den underlägsenhet hon egentligen kände. Skam och stolthet är de emotioner som 
mer än andra påverkar människors självkänsla (Scheff & Starrin, 2002). Kvinnorna uttrycker 
att de idag till och med kan känna stolthet över vad de åstadkommit med sig själva, vilket 
utifrån den symboliska interaktionismen grundar sig i att man ser sig själv genom andras 
ögon. De uttrycker också att de idag omger sig med kärleksfulla människor och folk de tycker 
om som kan bidra till att påverka deras självkänsla till det bättre. Den symboliska 
interaktionismen talar om signifikanta andra eller primärgrupp (Trost & Levin, 1999:60). Två 
kvinnor talar om sin partnerrelation som mycket viktig. Den har dels hjälpt dem att stärka 
deras självbild och dels hjälpt dem i livet i stort. Kvinnorna ger idag uttryck av att ha en bra 
relation till sig själv.  
 
Enligt den symboliska interaktionismen (Trost & Levin, 1999) plockar vi fram erfarenheter 
från tidigare och använder oss av dem i nuet och gör dem till sociala objekt vilka vi använder. 
Gällande sexualitet kan man se att erfarenheterna från prostitutionen för kvinnorna, satt 
sådana spår att det är svårt att omdefiniera situationen med dess välkända sociala objekt trots 
att det egentligen är möjligt. Genom processer kan människan lära sig att omdefiniera 
situationen men det kan vara svårt. En av kvinnorna beskriver exempelvis hur hon ibland får 
tala till sin partner under samlaget, i de fall prostitutionserfarenheten gör sig påmind.  

5.4 Kategori 3 - Att berätta  
Att berätta för andra om sin prostitutionserfarenhet bidrar till många känslor hos kvinnorna, 
såsom osäkerhet, skam, skuld och ett ständigt förhållningssätt till att berätta eller att inte 
berätta. Detta gäller generellt, vare sig det gäller närstående eller andra människor. Ingen av 
dem har berättat om prostitutionserfarenheten för ett flertal personer, utan endast för några få 
utvalda.  

5.4.1 Att berätta för närstående och andra 
De kvinnor som lever i en relation, Eva och Sara, har berättat för sina partners om sin 
erfarenhet. Maria talar om att hon inte har och inte heller kommer berätta om sin erfarenhet 
för någon i sin familj. Det framgår att kvinnorna ser stora svårigheter med att vara öppen och 
berätta om sin prostitutionserfarenhet för andra människor. Eva, Sara och Kristina tar i ord 
upp hur erfarenheten är skambelagd, tabubelagd och det är dessa känslor som gör att de inte 
berättar för andra. Kristina menar att det även handlar om integritet, att man faktiskt inte 
måste berätta för andra om sin erfarenhet.  
 
Eva beskriver att hennes sambo vet om hennes prostitutionserfarenhet men inte i detalj, då 
han inte vill eller orkar höra om detta. Hon beskriver att man kan berätta om det mesta men 
inte prostitution, för att det är så tabubelagt. 

”Jag har alltid accepterat hans (sambons) avståndstagande och jag tycker på något sätt 
om att han blir så illa berörd att han inte klarar av att lyssna. Det hedrar honom tycker 
jag. Varför skulle jag tvinga på honom en massa detaljerade hemskheter, när han inte 
vill ta emot dem?” [...] ”Du kan vara ganska öppen om det mesta här i livet men inte 
prostitution. Det är… tabubelagt.” 

 
Sara talar om att hennes sambo vet om hennes prostitutionserfarenhet. Hon nämner vikten av 
att han på många sätt haft liknande erfarenheter, vilket hjälpt honom att förstå. Hon beskriver 
att hon inte kan berätta för andra, inte ens för sin mamma, om sin erfarenhet för att detta är så 
skambelagt.  
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”Nu är det så att han jag lever ihop med också har varit missbrukare och varit utsatt 
och sådär, så jag känner mig trygg med att han vet.” […] ”Jag har ju behövt någon 
som verkligen förstår.” [...] ”Det gjorde för ont i mig. Jag fixade ju inte... och jag kunde 
ju inte sitta och dela på mötena (NA-möten) vare sig om incesten eller om 
prostitutionen. Det gick ju inte. Det var så inkapslat i mig och så skambelagt.” […] 
”Skammen är för stor där, och jag tror… Jag är så rädd att hon ska känna skuld, så 
därför väljer jag att inte berätta (för mamma). Men jag tror att det är så mycket svårare 
att ta in för människor. Det finns ju många nära vänner till mig, eller nära, men vänner 
i min omgivning som inte har den erfarenheten jag har, som jag absolut aldrig skulle 
berätta det för.”                            

 
Kristina talar om att hon inte berättar för vem som helst om sin erfarenhet, men menar att det 
kan bero på integritet. Hon talar också om att hon inte längre skäms på samma sätt som förut. 

”Ja, det är ingenting jag springer och berättar precis. Nu kan man väl säga att det kan 
handla om integritet och att man behöver faktiskt inte (berätta)… Att jag gör den här 
intervjun betyder ju att jag inte skäms på samma sätt för det (prostitutionen). Utan jag 
har lagt det någonstans på en hylla där jag kallar det för `En av de företeelser i mitt liv 
som jag har gått igenom´, ungefär som jag (skulle) ha gått igenom cancer.” 

 
Maria beskriver att hon inte kan berätta om sin erfarenhet för sin familj eller andra. 

”Jag kommer aldrig berätta det för min syster eller för mina föräldrar eller så, nej. Det 
får vara min lilla hemlighet. Och nu, hade jag kanske haft barn eller något sådant, nej då 
skulle jag inte heller berättat det någonsin. Inte ens när de blir mogna eller något, nej.” 
[…] ”… eller gå och säga det, för ingen accepterar det, alla har ju sina fördomar mot 
det.” […] ” Jag tror inte att jag ska göra det (berätta). För det är någonting som har 
varit i mitt liv och som ingen har att göra med egentligen. Det angår ju bara mig.” 

5.4.2 Att berätta - tankar inför intervjun  
Det blev tydligt vid genomförandet av intervjuerna att alla kvinnorna hade tankar och 
funderingar kring att ställa upp på intervjun. Detta tyckte uppsatsförfattarna fångade en hel 
del av hur kvinnorna kände och reflekterade inför att berätta om sin erfarenhet. Eva skilde sig 
från de andra genom att hon ville ha ett avslut och sedan inte tala mer om detta. Sara, Kristina 
och Maria drevs av en vilja att förmedla sin erfarenhet och ge en verklig bild av hur det 
faktiskt kan se ut att leva med dessa erfarenheter.  
 
Eva talar om att hon vill sätta punkt en gång för alla. Efter genomförandet av intervjun vill 
hon inte tala mer om denna del av hennes liv. 

”Jag måste säga att när jag vaknade upp imorse så tänkte jag att `varför ska jag göra 
det här? Varför ska jag svara på de här frågorna? ´Men så bestämde jag mig för att 
göra det och jag ser det som att det är sista gången jag pratar om det. Sedan stänger 
jag dörren till den här delen av mitt liv. Det är så länge sedan nu.” 

 
Sara beskriver att hon vill förmedla sin erfarenhet och det känns som en revansch att berätta 
och visa att hon inte behöver bära på skammen. Hon är också trygg med att hon vet att hon 
inte berättar för mycket, utan att hon idag har gränser.   

”Det känns nog mer som en slags revansch för mig själv. Just den här skammen vi har 
pratat om…Men jag vill ju inte bära på den! Jag vill ju inte bära på samhällets skam. 
Det vill inte jag. Och sen så känner jag, ja men i och med att jag har integritet idag. I 
och med att jag faktiskt har mina gränser, uppenbart, jag har ju känt…jag har ju inte 
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gått över en enda gräns idag. Så vill jag ju förmedla det jag har varit med om. För det 
är ju inte jag.” 

 
Kristina talar om att hon vill lämna en vittnesbörd av det hon erfarit för att människor ska 
förstå vad det innebär. Hon tycker att det är viktigt att det skrivs om människor med 
prostitutionserfarenhet som har fått perspektiv på erfarenheten. Hon beskriver att skam kan 
användas genomgående i hela intervjun. 

”Så att då kan jag ju sitta och prata om det på det här sättet i intervjun, för att också på 
något sätt lämna en form av bild och vittnesbörd ifrån hur en person kan känna, som 
har hållit på med det här.” […] ”Då (när man har fått perspektiv) kommer den här 
drivkraften att skriv om det här, prata om det här och föra ut det här.”[…]”Men det är 
klart att det är ett ord som man kan använda i hela den här intervjun och det är skam 
då, och sedan förmåga till att gå igenom den skammen.”  

5.4.3 Tolkning av Att berätta utifrån teorier 
Ingen av kvinnorna har ett okomplicerat förhållningssätt till att berätta om sin 
prostitutionserfarenhet. Det är någonting de tar ställning till, att antingen berätta eller att inte 
berätta. Kvinnorna har i de flesta fall valt att behålla sin erfarenhet för sig själva. Ingen av 
kvinnorna har generellt berättat för närstående eller andra om sin prostitutionserfarenhet. De 
uttrycker i ord att det handlar om skam och skuld. De kvinnor som lever i relationer med män, 
har båda valt att berätta för partnern, vilket kanske är nödvändigt då kvinnornas sexualitet är 
påverkad av prostitutionen och ett samliv i många fall är en del av en kärleksrelation (se 
5.4.5). Då kvinnorna vet att prostitution är stigmatiserat i vårt samhälle väljer de att inte 
berätta om sin erfarenhet. Skulle de berätta riskerar de att stöta bort människor eller att andra 
börjar se på dem med andra ögon. Man kan tala om det mesta i livet men att prostitutionen är 
tabubelagd, som någon uttrycker det i intervjun. Stigmateorin innebär att den stigmatiserade 
ideligen ställs inför frågan hur hon ska bemöta samhällets stereotypa krav och förväntningar 
(Goffman, 1975).  
 
För skammen är auktoriteten sociala normer som vanor och regler för beteende som 
representeras av andras vakande blickar. Auktoriteten gällande skulden är det sunda förnuftet, 
som kan komma till uttryck i den egna inre rösten. Kjellqvist menar att skam innebär att man 
upplever sig själv i negativa termer (Kjellqvist, 1993). Kvinnorna undviker en del av denna 
skam, då de döljer sin erfarenhet och väljer att inte berätta. Stigmateorin talar om att vi 
människor är desperat oroliga för vilken bild andra har av oss vilket gör att vi hela tiden 
försöker visa oss från vår bästa sida för att undgå skam. Inom stämplingsteorin talar man om 
permanent avvikelse, vilken omfattas av både personen själv och de som omger henne 
(Månsson, 2003:174). Att inte berätta för närstående och därigenom skydda sig själva och 
deras närmsta omgivning mot permanent avvikelse hänger också ihop med spegeljaget inom 
den symboliska interaktionismen. Termen innebär att människor får en bild av sig själva 
genom att se hur andra människor ser på dem, vilket fångar varför kvinnorna väljer att inte 
berätta (Trost & Levin, 1999). Genom att inte berätta för närstående eller andra tar inte 
kvinnorna risken att omgivningen ska döma henne eller förändra hennes självbild till det 
sämre. Genom att inte berätta för andra undviker kvinnorna situationer som de tror kan väcka 
skamkänslor. På så sätt använder de sig av undandragandet i skamkompassen (refererad i 
Scheff & Starrin, 2002:174-176). Då ingen vet, slipper de vara på sin vakt.  

5.5 Kategori 4 - Bearbetning  
Alla kvinnorna har bearbetat sin erfarenhet av prostitution genom olika former av terapi, 
många gånger väldigt långvarig sådan. På olika sätt har denna bearbetning hjälpt dem att lära 
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sig se på sig själv på ett nytt sätt och även bidragit till förmågan att reflektera över det som 
hänt och varför det hände. På olika sätt har bearbetningen också hjälpt kvinnorna att se på 
prostitutionserfarenheten som en del av något större. Dels som en del i ”livets kedja” men dels 
som ett icke isolerat problem, då prostitutionen för dem gick hand i hand med andra 
svårigheter.  

5.5.1 Förändrad självbild 
Kvinnorna talade i intervjun om hur de såg på sig själva när de var aktiva i prostitution och 
även hur de idag ser på sig själva med andra ögon (se 5.4.2). Intressant är hur dessa två bilder 
skiljer sig åt. Alla kvinnor berättar hur bearbetningen hjälpt, och hjälper, dem med denna 
förändrade självbild. Sara talar i termer av att inte längre vara annorlunda. 
 
Eva beskriver att terapin var livsavgörande för henne. Bearbetningen hjälpe henne att se både 
sina bra och dåliga sidor och få en verkligare bild av sig själv.  

”Jag gick hos (min terapeut) i tre och ett halvt år. Och jag menar då att hon har räddat 
mitt liv.” […] ”Hon hjälpte mig att se att jag är en ganska bra person. Jag duger 
mycket bra. Och hon hjälpte mig att se vad jag har för kvalitéer. Och att kunna 
skärskåda de tillkortakommanden som, ja mina sämre sidor och sådär. Att få en bild av 
mig själv som är lite verklighetsanknuten. Jag tycker…makalösa tre och ett halvt år.” 

 
Sara talar i termer av att terapin varit livsavgörande för henne. Hon har lärt sig se att hon inte 
är annorlunda än någon annan människa och att det inte är något fel på henne. Hon har även 
lärt sig att det räcker med att hon själv tycker att hon är bra utan att andra måste bekräfta det. 

”Men jag kan ju känna att jag hade nog inte överlevt om inte jag hade kommit (till 
terapeuten). Så livsallvarligt är det. Så allvarligt var det för mig. Är det för mig. Ja, det 
är ju helt sanslöst vad mycket jag har fått.” […] ”Det är ju det min terapeut har hjälpt 
mig med. Att jag inte är annorlunda än dig, jag är inte annorlunda än min terapeut, jag 
är inte annorlunda än någon annan människa på den här planeten. Det är inget fel på 
mig.” […] ”Jag behöver inte använda droger eller sälja min kropp eller få en massa 
bekräftelse från män för att känna att jag duger. Utan jag kan hämta hem mig själv 
idag. […] Och det är det hon (terapeuten) har lärt mig. Och det känns ju...ja men då 
blir det mänskligt. Då accepterar jag den jag är.”  

 
Kristina talar om hur hon vaknat till liv igen och att detta skett med hjälp av terapin. Hon ser 
med stolthet på sig själv som både vågat och kunnat be om denna hjälp. 

”… Hur människan kan blomma upp igen, det är rätt häftigt. Det är ju den här 
kontakten med livet, och kontakt med själen... någonting vaknar. Jag förstår ju att det 
där inte går att göra alldeles själv, det har jag förstått. Där kan jag känna att jag är 
stolt över att jag är så modig ändå att jag har kunnat… och inte bara stolt, utan jag får 
väl vara väldigt tacksam att jag tillhör den sorten som har förmåga att be om hjälp.”    

                           
Maria beskriver hur terapin hjälpt henne att hålla motivationen uppe och trygghet i att det 
alltid finns ett hopp om att det finns lösningar på problemen. Hon talar också om att hon 
antagligen inte kunnat sluta prostituera sig om hon inte fått denna hjälp och att det stärkt 
hennes självförtroende.  

”Jag får ju mer lust att engagera mig och stanna kvar i det här livet när allt går emot 
mig ibland. Än att kanske tänka, `nu har jag inga pengar, nu går jag upp på gatan och 
ställer mig´ som man kanske hade fått för sig annars. Så här har man ju ett hopp att… 
då kommer (samtalskontakten) med någon lösning.” […] ”Ja, hon (samtalskontakten) 
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stärker mitt självförtroende kan man säga. Och det är jätteviktigt att ha en 
samtalskontakt. För utan det hade jag nog inte lagt av med det här...”  

5.5.2 Hur kvinnorna lever med erfarenheten   
Alla kvinnorna talade om sin prostitutionserfarenhet som en del av något större, en del i en 
kedja av händelser. På samma sätt var erfarenheten bara en liten del av kvinnorna, 
tillsammans med deras andra livserfarenheter. Det var inte lätt för kvinnorna att ”plocka ut” 
prostitutionserfarenheten och tala om den som en separat del, avskild från de andra delarna. 
Bearbetningen har bidragit till att kvinnorna lärt sig att handskas och leva med sin erfarenhet.    
 
Eva talar om hur hon efter intervjun vill stänga dörren om denna erfarenhet just på grund av 
att det bara är en liten del av henne idag och för att det var så länge sedan.  

”Det är en stängd dörr så att säga och den har jag inget behov av att öppna längre. Nu 
ställde jag upp på det här idag. […] Och sen lägger vi locket på. Det är ändå inte det 
som är jag. Det är en bit av mig… men det är snart 50 år sedan.”  

 
Sara beskriver att hon kommit till en punkt där hon är medveten om att erfarenheten kommer 
att fortsätta vara en del av henne. Hon har också kommit till insikt om att erfarenheter inte 
försvinner genom bearbetning utan att man snarare lär sig att handskas med dem och sig själv 
när svåra känslor kommer upp.  

”Det kommer ju aldrig försvinna det jag varit med om. Det är ju en del av mig. […] 
Och jag är jättetrasig på vissa områden. Men det är okej.”[…]”Den föreställningen jag 
hade innan jag började (i terapin) att, ja men när jag kommer härifrån så ska jag vara 
perfekt och allting ska vara bortblåst. Men, det fattar jag att så är det inte. Visst har vi 
bearbetat allt men å andra sidan finns allting kvar. Det är väl snarare hjälp med att bli 
mänsklig. Okej, jag har det här skadade lilla stället i mig och det kommer jag alltid att 
ha. Och olika saker aktiverar det så att det kommer upp igen och jag blir rädd och jag 
blir jätteliten. Men jag kan vara vuxen nog att ta hand om mig själv idag.” 

 
Kristina talar om prostitutionen som en del av den skam hon sökt terapi för att bearbeta. Hon 
har fått hjälp med att lära sig ta hand om sig själv. Hon talar också om hur svårt det är att 
handskas med starka skamkänslor på egen hand.   

”Att prostitutionen kanske är en del av den smärta som har fått mig till att söka terapi, 
samt dålig självkänsla, ångest, depression, alla de här känslorna. Så att just fenomenet 
prostitution som en del av den skam jag bar på. Och missbruket och alltihopa. Det har 
fått mig att se att jag måste ha hjälp med bearbetning.” […] ”Nu tycker jag att jag 
lever, inte ett alldeles handikappat liv, trots mina erfarenheter… eller på grund av mina 
erfarenheter. Jag har ju massor med hinder i mitt liv, kan tyckas för andra. Men jag 
tycker ändå att jag har nått en punkt i livet där jag känner att så här bra har jag aldrig 
hanterat varken relationen till mig själv, vilket är den allra viktigaste, och relationen till 
andra människor heller.”  

5.5.3 Tolkning av Bearbetning utifrån teorier 
Kvinnorna uttrycker att de har ett bra liv idag, vilket terapin på olika sätt hjälpt till med. De 
talar i termer av att bearbetningen är ”livsviktig” och menar att de inte skulle varit där de är 
idag om det inte vore för den. Att interagera är att samtala och den signifikanta andra, 
primärgruppen är de personer som starkast påverkar ens självbild (Trost & Levin, 1999). 
Genom den relation, med terapeuten, som terapin har inneburit har kvinnorna fått hjälp att se 
sig själva ur någon annans perspektiv och på så vis få en mer verklighetsnära bild av sig själv. 
De har i terapin lärt sig se sina bra och dåliga sidor och även fått ett hopp om att ”allt löser 
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sig”. Terapeuten har alltså tagit plats som en ny människa i primärgruppen som annars brukar 
utgöras av uppväxtfamiljen, en partner, eller ett eget barn.  
 
Den signifikanta andra är också betydelsefull för möjligheten att definiera situationen (Trost 
& Levin, 1999). Terapirelationen har bidragit till kvinnornas förmåga att omdefiniera sin 
situation. Genom att kvinnorna idag kan se på sig själva med nya ögon, känna sig stolta över 
sig själva och ha en framtidstro, har de omdefinierat situationen som tidigare var kopplad till 
den dåliga självbilden. Enligt den symboliska ineraktionismen styr definitioner av situationen 
en människas uppfattning och beteende i pågående processer. Detta gör det möjligt att säga att 
kvinnorna idag har hamnat i en positiv spiral som åtminstone möjliggör ett nytt sätt att 
förhålla sig till sina erfarenheter. Människan omdefinierar situationen successivt allteftersom 
vår varseblivning skiftar (Trost & Levin, 1999). Detta blir tydligt i kvinnornas svar då man 
gör en jämförelse mellan deras självbild då de var aktiva i prostitutionen och idag, då lång tid 
har passerat sedan den. Jaget består i den symboliska interaktionismen av me och I  (Trost & 
Levin, 1999:22). Kvinnorna har i bearbetningsprocessen kunnat omvandla sitt jag. De har 
kunnat omvärdera det I gjort i prostitutionen, som deras me har sett som skamfullt och 
integrera dessa erfarenheter till en ”del i livets kedja”.  Vi lever alla i nuet. För att kunna göra 
det måste vi lära oss att leva med och förhålla oss till våra erfarenheter, bra som dåliga. Det 
framgår tydligt att alla kvinnorna lärt sig leva med sin prostitutionserfarenhet och att de hade 
svårt att tala om den som en enskild del i sina liv. Detta då prostitutionen bara är en del. Dels 
en del av dem själva, dels en del av hela deras liv. Prostitutionen är en länk i deras 
”livskedja”. Den symboliska interaktionismen menar att vi befinner oss i en ständig process 
och städigt förändras vilket gör att man inte kan se på något som givet annat än för stunden. 
Hela livet är en process och vi lär oss att omdefiniera erfarenheter. Vi lär oss att leva med dem 
(Trost & Levin, 1999). Kvinnorna har lärt sig detta, med stor hjälp av den bearbetning, terapi 
de genomgått. Bearbetningen har underlättat och påskyndat deras syn på 
prostitutionserfarenheten som ”en del i livets kedja”. Fokus inom symbolisk interaktionism 
ligger på våra beteenden som sociala varelser, vi handlar och beter oss hela tiden. Inget är 
statiskt utan vi är alla föränderliga. Människan är inte människan gör (Trost & Levin, 
1999:203-204).  

6. Sammanfattande helhetsanalys 
 
Detta kapitel innehåller en sammanfattande helhetsanalys där kopplingar görs mellan resultat, 
teorier och tidigare forskning. De mest belysande kategorierna har valts ut för att genomföra 
den sammanfattande helhetsanalysen. Då endast ”kvinnorna” anges syftar uppsatsförfattarna 
på kvinnorna i denna uppsats. Alla kvinnornas intervjusvar följde generellt samma mönster, 
att prostitutionen på olika sätt påverkat dem i deras liv och då på ett övervägande negativt sätt 
men att de även funnit sätt att leva med denna erfarenhet.  
 
Fysisk och psykisk påverkan  
Fysisk och psykisk påverkan kan visa sig på olika sätt. Alla kvinnor beskriver att de lever 
med konsekvenser av prostitutionen och då främst psykiska. Dessa konsekvenser har funnits 
med under tiden efter prostitutionen och kvinnorna kan idag tala om detta och se på sig själva 
i ett utifrån perspektiv. Höigård och Finstad (1986:107-121) tar i sin forskning upp de 
psykologiska konsekvenser och långsiktiga skadeverkningar som visat sig hos de 
prostituerade de intervjuat. Kvinnorna i denna uppsats beskriver hur de använde sig av både 
fysiska och psykiska försvar för att skydda sig själva.  Höigård och Finstads (1986:165ff.) 
slutsats är att de olika försvarsstrategier kvinnorna använt i prostitutionen inte lyckats ge ett 
heltäckande skydd, utan kvinnorna får i många fall förödande konsekvenser av sin 
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prostitutionserfarenhet, exempelvis förakt, och särskilt självförakt. Detta kan kopplas till de 
skamkänslor som kvinnorna upplevde under prostitutionstiden och även kan uppleva idag.  
 
Kvinnorna i uppsatsen ger alla uttryck för att de under prostitutionen och även innan, hade en 
dålig självbild.  Att de idag har en bra eller bättre självbild beror bland annat på hårt arbete i 
terapi, yrkesarbete och en ny livssituation. Den dåliga självbilden från tidigare är på många 
sätt kopplad till skam. Goffman menar att alla människor är oroliga för vilken bild andra har 
av henne och försöker visa sig från sin bästa sida för att undgå skam (Scheff & Starrin, 
2002:171). Scheff & Starrin (2002:169) menar att skam och stolthet är de emotioner som mer 
än andra påverkar individens självkänsla och den sociala interaktionen.  Höigård och Finstad 
(1986:169ff.) menar att prostitutionen fördärvar självrespekten och självbilden. Forskarna 
menar att man hos före detta prostituerade ser börda av skuld, skam och självförakt som de 
dras med i åratal. Skamkompassens attack mot självet (refererad i Scheff & Starrin, 2002:174-
176) innebär att man minskar sitt eget värde och sina egna behov och blir undergiven, man 
anammar ett självförakt. Detta kan man tydligt utläsa i kvinnornas beskrivning av hur de 
kände inför sig själva under själva prostitutionsperioden. De kunde inte se sitt eget värde eller 
se att de hade bra egenskaper. Relationer till andra har även blivit påverkade. Kvinnorna 
beskriver att de har svårt att lita på människor och då särskilt män. Ingen av kvinnorna 
uppfattades ha stora sociala kontaktytor vilket skulle kunna förklaras genom skamkompassens 
tillbakadragande (refererad i Scheff och Starrin, 2002:174-176). Hedin och Månson (1998) 
tar upp skamkänslor i förväntade konfrontationer med det omgivande samhällets negativa 
attityd till det kvinnan gjort. Om man som Hedin och Månson hävdar att kvinnor med 
prostitutionserfarenhet lever med ständig skräck för att bli avslöjade och stämplade är det inte 
svårt att förstå att detta påverkar kvinnorna i deras relationer. Borg et al. (1981) framhåller att 
prostitutionen så småningom kan innebära ensamhet, social isolering och utslagning, eftersom 
relationer till eventuell familj, släkt eller vänner förändras. 
 
Alla kvinnorna har ett komplicerat förhållningssätt till sexualitet. I samhället sammankopplas 
ofta en kärleksrelation med ett aktivt samliv, vilket försvårar för de två kvinnor som inte har 
men eventuellt skulle vilja ha ett förhållande. Även den kvinna som lever i ett förhållande och 
har ett fungerande samliv uttrycker samtidigt att det finns vissa svårigheter med detta. Enligt 
symbolisk interaktionism använder människan sig av erfarenheter i nuet (Trost & Levin, 
1999). Gällande den påverkade sexualiteten kan man se att erfarenheterna från prostitutionen 
lämnat sådana spår att det är svårt att omdefiniera situationen för kvinnorna. Trots att det är 
möjligt att lära sig att omdefiniera situationen, vilket en av kvinnorna i uppsatsen gjort, kan 
det vara mycket komplicerat. Höigård och Finstad (1986) talar om att ett ödelagt sexualliv är 
en del av prostitutionens pris och det ödelagda sexuallivet hör ihop med ett djupt självförakt. 
Hedin och Månssons (1998) forskning visar att prostitutionserfarenheter leder till problem 
med sexualitet och intimitet under lång tid efteråt. Borg et al. (1981) beskriver att många 
påverkas allvarligt i sina relationer till män utanför prostitutionen. Känslor av förakt och 
avståndstagande mot män liksom inför sin egen kropp och sexualitet kan omöjliggöra eller 
försvåra fungerande relationer. Något som också kan påverkas är luckor i kvinnans 
yrkesverksamhet vilket försvårar hennes arbetsmarknadschanser, vilket en av kvinnorna i 
denna studie tar upp som en av de största konsekvenserna (Borg et al., 1981). 
 
Att berätta  
I och med att prostitution är stigmatiserat i vårt samhälle måste kvinnorna förhålla sig till 
detta faktum, vilket lett till att ingen av dem väljer - eller kan - berätta öppet om sin 
erfarenhet. Alla kvinnorna har därmed ett komplicerat förhållningssätt till att berätta om sin 
erfarenhet. Ingen av kvinnorna har generellt berättat för närstående eller andra om sin 
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prostitutionserfarenhet, utan har valt att behålla det för sig själva med undantag för några 
utvalda. Skulle de berätta riskerar de att stöta bort människor. Stigmateorin menar att den 
stigmatiserade ideligen ställs inför frågan hur hon ska bemöta samhällets stereotypa krav och 
förväntningar. Om hon öppet erkänner sitt stigma riskerar hon därmed att stöta bort 
människor (Goffman, 1975). Fuchs Ebaughs studie (refererad i Hedin & Månsson, 1998:202) 
visar att personer som lämnar socialt stigmatiserade roller, exempelvis prostitution, ofta 
bemöts med undvikande tystnad och osäkerhet av omgivningen. Hedin och Månsson talar om 
skam som är förenad med rollen som ”hora” eller ”före detta hora” (1998:211). Alla kvinnor i 
uppsatsen tar upp känslor av skam och självföraktet, som ytterst handlar om omgivningens 
fördömande, detta trots att få av dem faktiskt berättat om sin prostitutionserfarenhet. Hedin 
och Månsson (1998:213ff.) menar att då prostitutionen medför ett stigma, leder detta till just 
de frågor kvinnorna i uppsatsen tampas med, såsom: vågar man berätta om sina erfarenheter? 
Hedin och Månsson menar att det finns strategier för att hantera stigmat prostitutionen 
medför. Några av kvinnorna i uppsatsen har valt att berätta för ett litet antal förtrogna. 
Forskarna menar att oavsett vilket förhållningssätt man väljer, medför det olika slags 
svårigheter. Stämplingsteorin talar om permanent avvikelse, vilken omfattas av både personen 
själv och dem som omger henne (Månsson, 2003:174). Detta kan även det vara en anledning 
för kvinnorna att inte berätta, då särskilt inte för närstående, för att skydda dem. 
 
Skammen är främst ett fördömande utifrån (Kjellqvist, 1993). Detta fångar spegeljaget i den 
symboliska interaktionismen (Trost & Levin, 1999). Att kvinnorna undviker att berätta om sin 
erfarenhet, gör att de i möjligaste mån slipper omgivningens fördömande och därigenom 
undviker skammen. Kvinnornas undvikande av skammen, är enligt Stigmateorin är den 
centrala drivkraften i allt mellanmänskligt beteende (Scheff & Satrrin, 202:171). 
Skamkompassens undandragande (refererad i Scheff & Starrin 2002:174-176) innefattar 
självbilden. Det vanligaste är att se till att man inte försätter sig i sådana situationer som man 
tror kan uppväcka skam. Med det kräver att man hela tiden måste vara på sin vakt. Det är 
detta kvinnorna slipper genom att inte berätta, då ingen vet, slipper de vara på sin vakt. 
 
Bearbetning  
Alla kvinnorna har bearbetat sin erfarenhet av prostitutionen genom olika former av terapi, 
många gånger långvarig sådan. I SOU 1995:15 tar man upp att psykiatriker med lång 
erfarenhet av kvinnor som prostituerat sig, uppger att kvinnorna alla har psykiska problem 
och att det ofta krävs långvarig terapibehandling innan de kan leva ett någotsånär normalt liv. 
Kvinnorna i uppsatsen uttrycker alla att terapin på olika sätt hjälpt dem till det liv de har idag. 
De talar i termer av att terapin har varit ”livsviktig” och menar att de inte skulle ha varit där 
de är idag om det inte vore för bearbetningen. Kvinnorna har omdefinierat sig själva och sitt 
liv. Genom relationen, interaktionen med terapeuten har kvinnorna fått hjälp att se sig själva 
ur någon annans perspektiv och på så sätt få en mer verklighetsnära bild. Kvinnorna har i 
terapin lärt sig se sina bra och dåliga sidor och även att ha ett hopp om att ”allt löser sig”. 
Terapeuten har alltså tagit plats som en ny människa i primärgruppen (Trost & Levin, 
1998:60-63). I intervjuerna framgår att flera av intervjupersonerna inte haft denna 
grundtrygghet i sin primärgrupp från barndomen. Hedin och Månsson framhåller att det är 
relationen till behandlingskontakten som är av största vikt, för att kunna ta till sig hjälp och 
använda den på ett konstruktivt sätt (1998). 
 
Den signifikanta andra är också betydelsefull för möjligheten att definiera situationen. 
Terapirelationen har bidragit till kvinnornas förmåga att omdefiniera situationen. Genom att 
kvinnorna idag kan se på sig själva med nya ögon och känna sig stolta över sig själva och ha 
en framtidstro, har de omdefinierat situationen som tidigare var kopplad till den dåliga 
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självbilden. Enligt symbolisk interaktionism styr definitioner av situationen en människas 
uppfattning och beteende i pågående i processer. Detta gör det möjligt för kvinnorna att man 
kan säga att de idag har hamnat i en positiv spiral som åtminstone möjliggör ett nytt sätt att 
förhålla sig till sina erfarenheter. Människan omdefinierar situationen successivt allteftersom 
vår varseblivning skiftar (Trost & Levin, 1999). Detta blir tydligt i kvinnornas svar då man 
gör en jämförelse mellan deras självbild då de var aktiva i prostitutionen och idag då lång tid 
har passerat sedan den.  
 
Kvinnornas hade alla en dålig självbild under tiden i prostitutionen, vilket bearbetningen 
hjälpt till att förändra. Den bilden av sig själva, som kom ifrån att de såg sig själva genom 
föraktfulla andra, har omdefinierats (Scheff & Starrin, 2002:181-183). Fokus inom den 
symboliska interaktionismen ligger på våra beteenden som sociala varelser, vi handlar och 
beter oss hela tiden. Människan är inte människan gör (Trost & Levin, 1999:203-204).  Hedin 
och Månsson (1998:274-275) beskriver att kvinnorna som bearbetat sin prostitution med hjälp 
av individualpsykoterapi, fått hjälp med att se sina resurser och kapaciteter. Detta har medfört 
att deras självbild successivt har förändrats, vilket stämmer överens med kvinnorna i denna 
uppsats. Kvinnorna beskriver alla att de har en mer verklighetsanpassad bild av sig själva 
idag. De kan även se positiva egenskaper hos sig själva och att de inte är annorlunda än andra 
människor. Bearbetningen har gett dem självförtroende och trygghet. Det framgick tydligt att 
alla kvinnorna i uppsatsen lärt sig leva med sin prostitutionserfarenhet. Prostitutionen är bara 
en del av dem, de är så mycket mer än så. Den är en del, en länk i deras ”livskedja”, vilket den 
symboliska interaktionismen talar om. Hela livet är en process och vi lär oss att omdefiniera 
erfarenheter. Vi lär oss att leva med dem (Trost & Levin, 1999). Kvinnorna har lärt sig detta, 
med stor hjälp av den bearbetning, terapi de genomgått. Bearbetningen har underlättat och 
påskyndat deras syn på prostitutionserfarenheten som ”en del i livets kedja”.  

7. Diskussion 

7.1 Slutsatser utifrån intervjumaterialet  
 Skam genomsyrar alla kvinnornas svar i de olika kategorierna. Skammen hänger 

samman med stämplingen som prostitutionserfarenheten innebär.  
 Bearbetning av prostitutionserfarenheten är avgörande för kvinnornas livskvalitet 

idag. Bearbetningen har hjälpt dem att hantera prostitutionserfarenheten och därmed 
skammen.   

 Kvinnorna verkar ha haft en dålig självbild redan innan prostitutionen och denna 
självbild har prostitutionen hjälpt till att förstärka. Bearbetningen har hjälpt dem att 
få en bättre självbild och ingen av dem ser sig själv som ett offer.  

 Prostitutionen har påverkat kvinnorna, den har begränsat deras liv. Det är bland 
annat tydligt i deras relationer till andra människor, då tilliten är påverkad.  

 Prostitutionen är inte ett isolerat problem för kvinnorna, utan hänger ihop med 
andra händelser och skeenden i deras liv som har lett fram till prostitutionen 
samtidigt som prostitutionen gick hand i hand med andra problem, såsom missbruk, 
utsatthet, ekonomiska problem.  

 Det finns en dubbelhet hos kvinnorna inför prostitutionserfarenheten. De är nöjda 
med sina liv, trots den påverkan erfarenheten utgjort och sorgsenheten som finns då de 
berättar om den. Mellan raderna kan man läsa att vi människor endast har det liv vi har 
och vi måste därför lära oss att leva med våra erfarenheter.  

 Det verkar vara mångfaktoriellt hur prostitutionserfarenheten har påverkat 
kvinnorna och hur de lever med den idag. Det finns skillnader i prostitutionsform, 
aktivt missbruk, hur lång tid kvinnorna prostituerade sig, hur länge sedan de lämnade 
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prostitutionen, vad de var utsatta för i prostitutionen, bearbetningstid, och dessutom vem 
kvinnan är och utifrån dessa faktorer har några slutsatser inte dragits.  

7.2 Uppsatsförfattarnas tankar kring resultatet 
De konsekvenser prostitutionen får för dem som befunnit sig i den, kan till viss del förklaras 
genom föraktet och stigmatiseringen som omger prostitutionen. Starka känslor av skam och 
självförakt går hand i hand med detta. Att det faktiskt går att leva med prostitutionserfarenhet, 
blir tydligt i kvinnornas berättelser. Bearbetningen de genomgått har en stor del i detta. 
Stigmatiseringen är internaliserad i kvinnorna, vilket kan ha gjort att beslutet att inte berätta 
för omgivningen om sin erfarenhet inte är något direkt val, då de inte vet om något annat. 
Även om inte alla kvinnor nämner föraktet som finns i prostitutionen, är en tolkning att det är 
föraktet som till största del väcker skammen, dels föraktet från andra, men även självföraktet. 
Uppsatsförfattarna har efter arbetet med denna uppsats förstått hur viktig bearbetningen av 
prostitutionserfarenheten är och därmed tillgången till denna. Det är därför av yttersta vikt att 
det finns resurser i vårt samhälle för att hjälpa människor i denna grupp. Förförståelsen säger 
att det finns få instanser med specialistkompetens inom området prostitution och sexuell 
problematik, varför det kan vara svårt att finna denna hjälp för dem som behöver den. Det 
finns en rädsla och okunskap inför dessa ämnen. För att förändra detta och förändra för dem 
som utsätts för föraktet, skammen och stigmatiseringen, krävs att vi öppnar ögon och öron, 
inte minst inom Socialtjänsten, där man många gånger möter dessa människor. Om en 
förändring ska ske måste den börja hos ”oss”. Ett sätt att förändra är att våga ställa frågor 
kring denna problematik – och lyssna på svaret vi kanske får. 

7.3 Besvarande av frågeställningar 
Syftet var att få en ökad förståelse och kunskap om hur fyra kvinnor med erfarenhet av 
prostitution upplever att prostitutionserfarenheten har påverkat deras liv och hur de idag lever 
med denna erfarenhet.   

• Hur har prostitutionserfarenheten påverkat kvinnornas liv? 
• Hur lever kvinnorna med denna erfarenhet idag? 

 
Kvinnorna upplever alla att prostitutionserfarenheten påverkat dem på olika sätt i deras liv. 
Detta beror till stor del på att prostitution hänger ihop med skam och stigma. Kvinnorna har 
svårt att lita på människor, deras sexualitet har påverkats och de tampas än idag med sviterna 
av att tidigare ha haft en dålig självbild. Kvinnorna har alla bearbetat sin prostitution genom 
att gå i terapi under en längre tid. Detta har lett till att de fått ett nytt förhållningssätt gentemot 
sig själva, sina relationer och sitt liv. De är alla idag nöjda med sina liv, även om de samtidigt 
kan se att de bär med sig och påverkas av prostitutionserfarenheten. Därav anses syfte och 
frågeställningar vara besvarade.  

7.4 Metodkommentarer, avgränsningar och begränsningar  
Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor med prostitutionserfarenhet. Valet att använda sig 
av kvalitativ metod ansågs vara mest lämpligt då uppsatsförfattarna ville nå människors 
upplevelse av att leva med prostitutionserfarenhet. Intentionen var att få rika och fylliga 
beskrivningar av hur prostitutionserfarenheten påverkat kvinnorna inom olika områden. Hade 
urvalet varit större hade även generaliserbarheten ökat vilket varit önskvärt. Validitets- och 
reliabilitetsaspekter har övervägts genomgående i arbetet. Kategorisering och analys har skett 
i flera led och genomgående jämförts mellan uppsatsförfattarna. Transkribering av intervjuer 
innebär en del informationsbortfall, såsom ljud och kroppsspråk. Även vid 
intervjuredovisning har en viss koncentrering använts för att klargöra intervjupersonernas 
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uttalanden. Vid urval av belysande citat fanns svårigheter, då utrymmet i uppsatsen är 
begränsat vilket bidragit till att flera citat med viktigt budskap försakats. Det hade varit 
önskvärt att genomföra tvärvetenskaplig teoritriangulering och använda sig av fler teorier och 
på så vis belysa materialet ur flera perspektiv (Larsson, 2005:109). Antagligen hade 
ytterligare fyllig och mångdimensionell analys kunnat genomföras. Valet av de teoretiska 
perspektiven symbolisk interaktionism, stigma och skam gjordes utifrån både förförståelse 
och vad som framkom i materialet. Då uppsatsen belyser kvinnornas upplevelse kändes 
symbolisk interaktionism som en bra utgångspunkt, då dess centrala punkt är intresset för 
människan som subjekt. En hermeneutisk utgångspunkt innebär att tolkningen av materialet 
ställer höga krav på författarna att tolka ”rätt” och inte lägga in för mycket av egen 
förförståelse. Alltför djärva tolkningar av materialet har därför undvikits i möjligaste mån, 
även med tanke på de etiska aspekterna. De sökord som användes i ett inledande skede av 
uppsatsförfattandet hade kunnat bytas ut eller utvidgats, vilket kanske skulle ha gett ett 
fylligare urval av litteratur som gett annan information än den uppsatsförfattarna funnit.  
    
Uppsatsen är begränsad i såväl metod som val av intervjupersoner. Det var en medveten 
avgränsning att intervjua fyra kvinnor med erfarenhet av prostitution, som alla lämnat 
prostitutionen sedan en längre tid bakom sig och hade förmåga att reflektera över sina 
erfarenheter och sin nuvarande situation. Det hade varit svårt att nå en ökad och fördjupad 
förståelse för kvinnornas upplevelse genom en kvantitativ ansats. Det hade varit både 
önskvärt och intressant att istället, eller även, intervjua män med erfarenhet av prostitution. 
Detta då förförståelsen talar om att skadeverkningarna hos män i prostitutionen är desamma 
som hos kvinnorna. Då det inte utifrån sökord som använts och förförståelse gått att finna 
tidigare forskning som belyste just valt perspektiv hoppas uppsatsförfattarna ha bidragit med 
givande kunskap. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning  
Det skulle vara intressant att forska vidare om hur dessa kvinnor eller andra med 
prostitutionserfarenhet talar om den och även att använda sig av narrativ metod för att se till 
individernas hela livsberättelser. Att utföra liknande intervjuer med män med 
prostitutionserfarenhet skulle även det vara av intresse, då det finns förkunskap om att 
människor i olika prostitutionsformer och av olika kön upplever liknande konsekvenser av 
prostitutionen. Det hade även varit intressant att utvidga studien och genomföra intervjuer 
med kliniker från olika områden, såsom exempelvis terapeuter som utför terapier med 
människor som har prostitutionserfarenhet, forskare, skribenter och socialarbetare och höra 
vad de uppfattar att människor får för långtgående följder av prostitution.   
 
Trots att det genomförts både större kvantitativ och djupare kvalitativ forskning både 
nationellt och internationellt, än vad som kunnat åstadkommas i denna uppsats, är detta ett 
ämne som är viktigt att belysa. Men det är minst lika viktigt att sedan använda sig av de 
kunskaper man fått för att öppna upp för en förändring för de kvinnor och män som är 
involverade i prostitution. En förändring särskilt vad gäller de attityder och normer som kan 
upprätthålla stigmatiseringen av människor och även samhällets möjliggörande av 
prostitutionens fortsatta existens.  
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Bilaga 1 - Följebrev 
 
 
Stockholm, 070328 
 
 
 
Hej! 
 
 
 
Vi är Miki och Sandra och vi läser till socionomer på Socialhögskolan i Stockholm. Vi ska 
nu, sista terminen, skriva vår c-uppsats. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse och 
kunskap om vad fyra kvinnor med erfarenhet av prostitution upplever att 
prostitutionserfarenheten har betytt för dem och hur den påverkat deras liv. Fokus i uppsatsen 
och därmed i intervjun med dig ligger på nuet och din upplevelse idag. 
 
Du kommer att vara helt anonym genom hela arbetet, från intervju och utskrift till redovisning 
av resultat. Intervjumaterialet kommer även att avidentifieras. Intervjun kommer att pågå 
under ca 1,5 timme och för att den ska kunna analyseras kommer vi att spela in den på band. 
Det är endast vi, Miki och Sandra som kommer att ha tillgång till banden. Vi kommer sedan 
att lyssna på och skriva ned hela intervjun på dator. Du bestämmer sedan själv om du vill ha 
bandet, eller om du vill att vi ska radera det. Du kommer att få se hur intervjun ser ut 
nedskriven om du vill det. Du har då möjlighet att ta bort eller lägga till något till det du sagt. 
Du får själv bestämma helt hur du vill ta del av materialet, om du vill att vi mejlar, faxar eller 
skickar det till dig med post. Vi vill också informera dig om att uppsatsen då den är klar 
kommer att finna stillgänglig på Internet i uppsatsdatabasen DIVA. 
 
Det är i slutändan du som bestämmer över intervjumaterialet. Om du vill får du självklart en 
kopia av uppsatsen då den är klar. 
 
Tack för din tid och medverkan! 
 
Miki Nagata, tel; xx-xx xx xx 
Sandra Lundbom, tel; xx-xx xx xx 
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Bilaga 2 – Ramar 
 
 
Presentation - av oss själva. 
 
 
Brevet - avidentifiering, bandas, skicka utskrift, ändra utsaga, frågor om brevet eller 
frågeguide.  
 
 
Disposition - 1,5 timme, poängtera klockan – tiden då vi börjar, säg till om du vill ha paus, 
annars kör vi på. 
 
 
Frågorna – välj själv ordning och möjligheten att inte svara på någon fråga. Vår tanke med 
de stora frågorna, kontrollfrågorna och att du får välja att tala fritt eller att vi stödjer med 
underfrågorna. Sista frågan om tid finns. Fokus i intervjun ligger på upplevelsen nu. Samtal! 
 
 
Avbryta intervjun - Du har möjlighet att när som helst under intervjun välja att inte 
fortsätta. 
 
 
Avslut - Gått 1, 5 timme. Har du något att tillägga eller dra ifrån? Hur har du känt inför att 
ställa upp på den här intervjun? 
Vill du (trots att tiden är slut) säga något om samhällsnivån - sista frågan? 
 
 
Återförsäkring, ramarna - Återkoppling, har du några spontana reaktioner? 
Hur kändes det här?  
Har du blivit illa berörd av något? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide  
 
Inledande frågor 
 
Vad vill du kalla dig? 
Ålder? 
Var bor du? Landsbygd, storstad, småstad? 
Social situation? 
Vad gör du - Sysselsättning? 

 
 
• Hur ser du på din tid som prostituerad? 

 
Hur gammal var du när du började prostituera dig? Under viket årtionde var det? 
 
Under hur lång tid var du aktiv i prostitution? 
 
Hur prostituerade du dig?   

 
Vi har förstått att man i prostitutionen använder sig av psykiska försvar och gränssättningar av 
det privata - kan du se idag att du använde dig av något sådant?  
 
Vad betydde pengarna för dig (i prostitutionen)? 

 
 
• Hur har prostitutionserfarenheten påverkat/betytt för dig i ditt liv? 
 

Några specifika händelser som har förändrat dig? Vilka och hur? 
 
Har prostitutionserfarenheten begränsat ditt liv på något sätt? Om ja, hur? 
 
Fysisk/ Psykisk påverkan 
 
Mående då och nu? 
 
Kroppsuppfattning? 
 
Relationer/ Socialt 
 
Kärleksrelationer? Då och nu? 
 
Andra relationer? Då och nu? 
 
Identitet/självbild 
 
Hur såg du på dig själv då? 
 
Hur ser du på dig själv idag? 
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Något som hjälpt till att skapa ny identitet? 
 
Att berätta för andra om sin prostitutionserfarenhet  
 
Kan du vara öppen med din erfarenhet? Om inte, varför? 
 
Kunde du vara öppen då? Om inte, varför? 
 
Vad betyder det att berätta för någon eller att hemlighålla det som individ? 
 
Hur har du blivit bemött om /då du har berättat? 
 
Hur var det/kändes det? 
 
Bearbetning 
 
Har du bearbetat din prostitution på något sätt?  Om ja, på vilket sätt? 
 
Hur lång tid/ hur länge?  
 
Vad har det betytt? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fenomenet prostitution - samhällsnivå  

 
Hur tänker, känner du om den aktuella debatten angående sexköpslagen, myten om den 
lyckliga horan m.m. utifrån att du själv har prostitutionserfarenhet?  
 
Hur ser du på prostitution som företeelse i stort? 
 
Kommer du ihåg hur du såg på prostitution då när du var aktiv jämfört med nu? 
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Appendix 
Samhällsnivå 
Hur påverkas kvinnorna av prostitutionsdebatten, hur känner de inför den? 
Alla kvinnor blir berörda av samhällsdebatten – som tog fart förra hösten - om prostitution, 
även om de blir berörda i olika stor utsträckning. De säger inte så mycket i diskussioner med 
andra och de verkar svälja en hel del ilska. För Sara och Maria handlar faktumet att de inte ger 
sig in i diskussioner till viss del om att de ”inte vill råka försäga sig”, om sin egen 
prostitutionserfarenhet. Upprördheten kvinnorna känt över debatten har varit en del av deras 
motivation till att ställa upp som intervjupersoner i denna uppsats. 
 
Eva uppger att på samma gång som hon blir väldigt upprörd ibland, så bryr hon sig inte lika 
mycket längre och hon känner en sots uppgivenhet. 

”Ja, jag känner någon sorts uppgivenhet. Att världen inte har kommit längre än att 
nu…Det är som att det här går i cykler. Och kommer väl alltid att göra 
det.”[…]”Nej, jag bryr mig inte så mycket längre. Och jag tycker på något sätt 
inte…det angår mig så mycket längre. Jag kan inte göra så mycket åt det.” 

 
Sara är den av kvinnorna som ger mest uttryck för upprördhet och ilska inför debatten och att 
hon till viss del på grund av det, har svårt att ge sig in i diskussioner själv. 

”Därför jag är så rädd, jag är rädd att jag ska försäga mig.[…] Jag har ju inte 
kommit dithän än, att jag kan sitta och vara ickedömande […]…mot de här 
människorna, som tycker en massa grejer, men inte vet ett skit om det. Jag blir ju 
fortfarande så arg att jag kan stå och slå in ansiktet på dem” 

 
Kristina pratar en del om den ökade sexualiseringen av samhället, som en utökning, 
förlängning av prostitutionsdebatten. Hon menar att sexualiseringen är skadlig.  

”Det skövlar människor, egentligen handlar det om det, mycket att man blivit kränkt 
i sina gränser och blivit skövlad och på något sätt fått integriteten invaderad.” 

 
Maria pratar mest om att den massmediala bilden av prostitution är missvisande. Hon lyssnar 
intresserat på diskussioner exempelvis på jobbet, men utan att säga något själv. 

”Nä, jag brukar bita mig i tungan och inte säga något. För då kanske jag försäger 
mig…[…]För man kan inte säga `nämen så är det inte, jag vet hurdant det är´ Det 
går ju inte heller.” 

 
Hur ser kvinnorna på fenomenet prostitution? 
Alla kvinnor menar att den bild som finns av fenomenet är missvisande och förenklad och alla 
vänder de sig emot de myter som florerar kring prostitution. De talar om myten att ”det är ett 
fritt val” att prostituera sig och menar att det inte är så enkelt. Sara säger att det absolut inte 
finns ett fritt val, Kristina utrycker sig inte lika starkt men alla problematiserar de det hela och 
menar att flera faktorer spelar in och att människan inte alltid kan välja fritt. Det kan bero på 
barndom och tidigare livserfarenheter, människors referensramar och livschanser helt enkelt. 
Nästan alla kvinnor utvecklar resonemanget kring vem som hamnar i prostitution och att inte 
alla gör det. En annan myt de alla menar är totalt felaktig är dem om ”den lyckliga horan”, 
ingen av kvinnorna menar att hon finns då de inte stött på henne under sina år i prostitutionen. 
De talar om feminism, makt, könsroller och bilden av kvinnan som antingen ”hora eller 
madonna”. 
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Eva talar mycket om det hon kallar förljugenheten kring kvinnors sexualitet och 
prostitutionen, om att det är kvinnan som får bära skammen, om horan och madonnan. Hon 
talar om livslögner och om myten kring ”den lyckliga horan”. 

”Det är så oerhört förljuget, särskilt runt kvinnors sexualitet. Den här villfarelsen att 
man har så jäkla roligt när man är prostituerad. Och blir tillfredsställd åtta gånger 
per natt. Det där är ju bara skitprat. Det är fördomar. Och att en viss sorts kvinnor 
är ... oberörbara”[…]”Det (att prostituera sig) sätter stora spår. Och de som inte 
säger det, de ljuger. Eller också ljuger de så för sig själva så att de faktiskt tror… Ja, 
det blir som en livslögn.”  

 
Sara talar mycket om att det inte finns något fritt val i prostitutionen. Hon väljer att se på 
prostitution ur en feministisk synvinkel och talar om könsrollerna. Hon menar att ”den 
lyckliga horan” inte finns och talar om samhällets ansvar. Samhället vill se den prostituerade 
som lycklig, för att vi inte klarar att se något annat. Dessutom menar hon att då man talar med 
människor som är aktiva i sin prostitution säger de ”automatiskt” att de är lyckliga, vilket är 
ett försvar. 

”Jag bara spyr på de som säger att, jamen hon finns, den lyckliga horan. Jamen var 
då någonstans?! Var? Sätt dem i den här stolen och låt dem gå i terapi, fråga dem 
efter fem år. Nä, jag lovar att det inte finns någon som sitter och säger att jag skulle 
välja det, idag.”[…]”Ja, men det är ju det här med att inte våga ta på, att inte våga 
ta ansvar för. Därför att om någon säger `nej, den lyckliga horan finns inte´. Om 
någon skulle uttala sig så då, det vet jag ju att min terapeut gör till exempel... Men 
då får de ju också ta ansvar för det. Och vem vill ta ansvar för de här kvinnorna, de 
här tjejerna och de här männen som utsätts för det här? Vem vill göra det då? Men 
det är det ju ingen som vill! Därför att det blir för jobbigt. Därför att man måste ju 
fatta att det handlar… Jag tror att det är ett försvar, för människor som säger 
så.”[…]”För vem som helst som man frågar som är aktiv i något slags missbruk 
eller i någon slags destruktivitet, säger ju så klart att man väljer det! Jag menar hade 
du frågat mig när jag var aktiv i det, så är det klart att jag hade sagt att jag hade valt 
det! Att jag ville det eller, kom inte hit och stör mig. Därför annars hade jag varit 
tvungen att ta hand om det som väckts i mig och det hade jag ju inte tillgång till. Och 
det har ju inte någon annan aktiv missbrukare heller, eller prostituerad, eller någon 
som har ett matmissbruk eller skär sig…allt är ju samma sak.”  

 
Kristina talar om de inrotade föreställningarna kring prostitution , om könsroller och den 
ojämlikhet som finns i maktrelationen mellan den som köper och den som säljer sex. Hon 
talar om maktutövandet som köparen står för och de starka drivkrafter och den förnedring 
som finns i prostitutionen. Hon menar att vem som helst inte börjar prostituera sig. 

”Det har kanske med andra saker att göra att man överhuvudtaget låter sig börja i 
de banorna. Det tror jag inte vem som helst tar som en lättförtjänt inkomstkälla, utan 
det handlar ju om vad man tycker om sig själv, tror jag. Och hur mycket man är värd 
eller hur lite man är värd kanske…rättare sagt”  

 
Maria tar upp myten om ”den lyckliga horan” och förklarar hur prostitutionen var, som hon 
såg det.  

”…Sådana här lyckliga prostituerade, att alla är lyckliga och glada. Ja, men så är 
det inte i alla fall. Visst kan man vara det för stunden. […] Jag har inte sett någon 
hora som är lycklig eller glad.” […]”Att man kan köpa ens kropp, men inte ens 
själ...hela en. Jag kan sälja min kropp till dig...låna ut den…Men inte sälja hela mig. 
Det går inte. Jag vet inte hur jag ska förklara det.”  

 51


	 
	 1. Inledande avsnitt 
	1.1 Inledning 
	1.2 Syfte och frågeställningar 
	1.2.1 Syfte 
	1.2.2 Frågeställningar  

	1.3 Koppling till socialt arbete 
	1.4 Uppsatsens disposition 
	1.5 Bakgrund  
	1.5.1 Förförståelse  
	1.5.2 Begreppsförklaring 
	1.5.3 Kort historisk bakgrund 

	2. Metod 
	2.1 Forskningsdesign 
	2.2 Vetenskapsfilosfiska positioner 
	2.3 Urval och datainsamling 
	2.3.1 Urval av intervjupersoner 
	2.3.2 Urvalets avgränsning  
	2.3.3 Följebrev och egna ramar  
	2.3.4 Farhågor  

	2.4 Intervjuguidens utformning 
	2.5 Databearbetning och tolkningsförfarande 
	2.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
	2.5.2 Tematisering och analysbearbetning  

	2.6 Uppsatsens trovärdighet 
	2.6.1 Intern validitet  
	2.6.2 Reliabilitet 
	2.6.3 Triangulering 
	2.6.4 Generaliserbarhet 

	2.7 Etiska aspekter 
	2.7.1 Uppsatsförfattarnas förhållningssätt 

	2.8 Fördelar och nackdelar med att vara två författare 

	3. Tidigare forskning 
	4. Teoretiska perspektiv 
	4.1 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 
	4.2 Symbolisk interaktionism 
	4.3 Stigmateori, avvikelse och stämpling 
	4.4 Skam 
	4.4.1 Skamkompassen 


	5. Resultat  
	5.1 Presentation av intervjupersonerna  
	Intervjuperson Eva 

	5.2 Kategori 1- Försvar   
	5.2.1. Fysiskt försvar 
	5.2.2 Psykiskt försvar 
	5.2.3 Tolkning av Försvar utifrån teorier 

	5.3 Kategori 2 - Fysisk och psykisk påverkan  
	5.3.1 Stora konsekvenser  
	5.3.2 Självbild 
	5.3.3 Kroppsuppfattning 
	5.3.4 Relationer 
	5.3.5 Sexualitet 
	5.3.6 Tolkning av Fysisk och psykisk påverkan utifrån teorier 

	5.4 Kategori 3 - Att berätta  
	5.4.1 Att berätta för närstående och andra 
	5.4.2 Att berätta - tankar inför intervjun  
	5.4.3 Tolkning av Att berätta utifrån teorier 

	5.5 Kategori 4 - Bearbetning  
	5.5.1 Förändrad självbild 
	5.5.2 Hur kvinnorna lever med erfarenheten   
	5.5.3 Tolkning av Bearbetning utifrån teorier 


	6. Sammanfattande helhetsanalys 
	7. Diskussion 
	7.1 Slutsatser utifrån intervjumaterialet  
	7.2 Uppsatsförfattarnas tankar kring resultatet 
	7.3 Besvarande av frågeställningar 
	7.4 Metodkommentarer, avgränsningar och begränsningar  
	7.5 Förslag till fortsatt forskning  

	 8. Referenser 
	9. Orefererad litteratur  
	 Bilaga 1 - Följebrev 
	 Bilaga 2 – Ramar 
	 Bilaga 3 - Intervjuguide  
	 Appendix 

	Namnlos

