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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att med utgångspunkt i biografiska livsberättelser undersöka varför 
kvinnor börjar att prostituera sig, vad det är som gör att de upprätthåller beteendet samt vad 
det är som gör att de slutar att prostituera sig. Begreppen stigma och skam används för att få 
en djupare förståelse för varför kvinnor börjar att prostituera sig, vilka de upprätthållande 
faktorerna är samt anledningar till varför de slutar. För att ge en ökad förståelse för hela 
prostitutionsprocessen kommer begreppet karriär att användas som analysverktyg.  
 
Av studiens resultat framgår det att prostitutionskarriären skiljer sig beroende på de motiv 
som lett till att någon börjat att sälja sex. De motiv till att en kvinna börja sälja sex som 
identifierats är att ha upplevt traumatiska händelser, ekonomiska motiv samt grupptryck. Det 
har framkommit att det är ovan nämnda motiv tillsammans med individuella motiv som leder 
fram till att kvinnor börjar att sälja sex. Faktorer som gör att en prostitutionskarriär 
upprätthålls är psykisk ohälsa, ekonomiska motiv, stigma samt känslor av skam. Det krävs 
även att kvinnan identifierar sig med prostitutionen samt att hon har strategier för att hantera 
prostitutionen. De kvinnor som avslutat sin prostitutionskarriär har gjort det till följd av en 
livsförändring. Det har även framkommit i studien att det är viktigt att kvinnan bearbetar sina 
känslor av skam för att hon ska kunna avsluta sin karriär inom prostitution.  
 
 
Nyckelord: prostitution, livsberättelse, karriär, socialt arbete   
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Abstract 
The focus with this study is to examine why women end up in prostitution, what makes them 
maintain the behavior and what makes them choose to stop selling sex. Autobiographies are 
the foundation for this study. The terms stigma and shame are used to describe as to why 
women start to prostitute, what the sustaining factors are and why these women end their time 
as a prostitute. We will introduce the term ”career” to describe the prostitution process as a 
whole and in that way get a deeper understanding of the entire period that these women were 
in prostitution.  

From the result of the study it appears that the career differs depending on what the motives 
were causing the person to start selling sex. The study defines the different motives to start 
selling sex as past traumatic events, financial issues or peer pressure. The study also finds that 
the main reason why women stay in prostitution is due to mental illness, financial issues, 
stigma and the feeling of shame. Self identification as a prostitute is also a factor why women 
maintain the career as a prostitute. The findings in this study also points to the importance of 
the feelings of shame being processed by the woman in order to end her career in prostitution. 
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1. Inledning 
Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder, trots detta finns det fortfarande en 
maktobalans mellan könen (SOU 2010:49). Prostitution är en del av den bristande 
jämställdheten som finns i Sverige. Oavsett vem som köper vem, är det ett uttryck för 
maktobalansen och ojämlikheten mellan två parter, där den ena parten behandlas som en vara. 
För att kunna uppnå ett jämställt samhälle kan dessa tillfälliga sexuella förbindelser mot 
betalning inte fortlöpa. Prostitution handlar sällan om två jämställda parter som deltar på lika 
villkor, utan det är oftast någon som blir utnyttjad och någon som utnyttjar (SOU 2010:49). I 
Sverige är det straffbart att köpa sex, det är dock lagligt att sälja sex. Straffet för köp av 
sexuell tjänst regleras i 6 kap 11 § Brottsbalken (BrB) [1962:700]. Syftet med lagstiftningen 
är att efterfrågan av prostitution ska minska genom att avskräcka potentiella sexköpare (SOU 
2010:49).  
 
Det har de senaste åren gjorts flertalet befolkningsstudier för att försöka att kartlägga antalet 
individer som säljer respektive köper sex i Sverige. Det har även gjorts studier i försök att 
kartlägga hur många barn och ungdomar som säljer sex. Det är dock svårt att få fram ett 
statistiskt säkerställt antal då metoder och urval i mätningarna har varierat samt att 
mörkertalet antas vara stort (Socialstyrelsen, 2015). De som säljer sex kan göra detta som sin 
huvudförsörjning eller som en tillfällig försörjning till exempel under studietiden. Medan 
gatuprostitutionen i Sverige har minskat så har prostitution via internet ökat (Socialstyrelsen, 
2015). Möjligtvis är det inte antalet individer som säljer sex via internet som har ökat, utan 
det är tillgängligheten till prostitution som ökat i och med internet (Socialdepartementet, 
2018). Genom utvecklingen av internet så har det skapats fler kontaktvägar mellan den som 
köper och den som säljer sex. Det finns svårigheter med att kartlägga hur många individer 
som säljer sex via internet. Prostitution via internet kan ske genom öppna annonser eller 
genom mer låsta former, som till exempel privata chattforum eller mobilappar. Den 
prostitution som sker i privata chattforum eller mobilappar är svår att upptäcka 
(Socialstyrelsen, 2015). Det är även svårt att säkerställa hur många individer det finns bakom 
varje annons, vilket bidrar till svårigheten att kartlägga hur många som säljer sex via internet. 
Det är vanligt förekommande att de individer som har erfarenheter av att sälja sex debuterade 
under tonåren (Länsstyrelsen, 2015). 
 
Prostitution är ett omfattande samhällsproblem som innebär att individer orsakas både 
psykiskt och fysiskt lidande (Socialdepartementet, 2018). Det är vanligt att kvinnor inom 
prostitution utsätts för våld, både av de som köper sex och av kvinnornas eventuella partner. 
De kvinnor som har erfarenheter av prostitution lider av mer omfattande psykisk ohälsa 
jämfört med de kvinnor som inte har erfarenheter av att sälja sex (Socialstyrelsen, 2015). 
Kvinnor inom prostitution kan, på grund av samhällets fördomar, uppleva skuldbeläggning, 
våld, objektifiering och andra former av diskriminering. Detta kan leda till att kvinnan utsätts 
för traumatiska händelser eller utsätter sig själv för farliga situationer (Hulusjö, 2013). 
 

2. Problemformulering 
Eftersom kvinnor inom prostitution mår både psykiskt och fysiskt dåligt är prostitution ett 
omfattande samhällsproblem (Socialdepartementet, 2018). I och med att kvinnor inom 
prostitution lider av ohälsa krävs det att dessa får hjälp och stöd från samhället. För att 
samhället ska kunna ge kvinnorna rätt stöd och behandling är det nödvändigt att kunskapen 
inom området utvecklas (SOU 2010:49). Det finns forskning inom området som antingen 
berör varför någon börjar att prostituera sig, hur det är att leva som prostituerad eller varför 
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någon slutar att prostituera sig. Det finns däremot bristfälligt med forskning som tar hänsyn 
till alla tre faser. På grund av detta syftar denna studie till att undersöka prostitution utifrån 
alla faser, för att på så sätt öka kunskapen inom området.  
 

3. Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i biografiska livsberättelser undersöka varför 
kvinnor börjar att prostituera sig, vad det är som gör att de upprätthåller beteendet samt vad 
det är som gör att de slutar att prostituera sig. För att ge en djupare förståelse för hela 
prostitutionsprocessen kommer denna process att analyseras med utgångspunkt i begreppet 
karriär.  
 

• Varför börjar kvinnor att prostituera sig, vad är det som gör att de fortsätter samt 
varför slutar de att prostituera sig?  

• Hur kan kvinnors berättelser kring deras erfarenheter och upplevelser av prostitution 
förstås som en process utifrån begreppet karriär? 

 

4. Definition prostitution  
I föreliggande studie har vi valt att använda begreppen prostitution och sälja respektive köpa 
sex, på grund av att den tidigare forskning som ligger till grund för studien använder dessa 
begrepp. Detta trots att Socialstyrelsen (2015) förespråkar att begreppet sex mot ersättning ska 
användas då detta ses som mer värdeneutralt. I föreliggande studie ligger det ingen värdering i 
de begrepp som används, utan det är vad kvinnorna blir utsatta för som är av relevans.  
 
Begreppet prostitution kan definieras på olika sätt och ges flera olika innebörder. Prostitution 
innefattar inte enbart den stereotypa gatuprostitutionen, utan även den mer osynliga 
inomhusprostitutionen. Inomhusprostitutionen kan ske på massageinstitut eller i lägenheter. 
Prostitution återfinns även inom eskortverksamheter samt callgirl-verksamheter. Prostitution 
innebär att någon, oavsett kön, erbjuder sexuella tjänster mot ersättning. Ersättningen behöver 
inte vara ekonomisk, men ersättningen ska vara en förutsättning för att den sexuella tjänsten 
ska ske (SOU 1995:15). Den ersättning som en individ får för att utföra en sexuell tjänst kan 
utöver pengar vara till exempel kläder, presenter, alkohol, narkotika eller sovplats 
(Socialstyrelsen, 2015).  
 

5. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Först görs en presentation 
av begreppet karriär, som kommer att användas för att förstå prostitution som en process. 
Sedan presenteras begreppen stigma och skam, som används i analysen för att få en mer 
nyanserad bild av prostitution.  
 

5.1 Karriär 
Inledningsvis kommer begreppet yrkeskarriär att definieras, för att sedan följas av en 
beskrivning av avvikarkarriär. Anledningen till att både yrkeskarriär och avvikarkarriär 
definieras är att läsaren ska få en överblick över likheter och skillnader, samt begreppet 
karriärs mångsidighet. Avslutningsvis följer en sammanfattning av de viktigaste dragen i 
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begreppet karriär samt en redovisning för hur begreppet kommer att användas i föreliggande 
studie. 
 
Begreppet karriär har tidigare använts för att förklara och förstå hela processer av olika 
beteenden, exempelvis kriminalitet och missbruk. Lindberg (1998) har använt begreppet 
karriär för att beskriva narkotikakarriärer, där begreppet användes för att synliggöra ett 
förlopp eller en process. De kanske vanligaste föreställningarna som förknippas med 
begreppet karriär är yrkeskarriären. Becker och Strauss (1956) beskriver yrkeskarriär som en 
process, bestående av att den anställde rör sig från en position till en annan inom en 
organisation. Den anställdes position kommer att medföra olika för- och nackdelar, till 
exempel olika mycket respekt och olika mycket betalt. Generellt sett följer stegen i en 
yrkeskarriär, från en mindre attraktiv till en mer attraktiv position inom organisationen, ett 
visst flöde. Ofta är detta flöde relaterat till ålder, men det behöver inte alltid vara så. 
Vanligtvis behöver den nyanställde arbeta sig uppåt i organisationen, för att på så sätt förtjäna 
en bättre position inom organisationen. Parallellt med att den anställde förbättrar sin position 
inom organisationen så ökar även dennes ålder, färdigheter och erfarenheter. Denna process är 
något förenklad och det är inte alltid på detta sätt som det går till. De bästa och högsta 
positionerna inom en organisation fylls ibland av utomstående, vilka har kvalificerade 
kunskaper och erfarenheter för den specifika positionen (Becker & Strauss, 1956).  
 
Utöver yrkeskarriär finns det även avvikarkarriärer (Luckenbill & Best, 1981). Det som 
definierar vad som anses vara avvikande är det som markant skiljer sig från det som anses 
vara normalt (Becker, 1997). En avvikande karriär kan ofta likställas med en yrkeskarriär. 
Begreppet karriär syftar till ett förlopp från en position till en annan, vilket kan användas både 
inom avvikande karriärer och yrkeskarriärer. I uppstarten av en avvikarkarriär, likställt med 
en yrkeskarriär, anförskaffar sig individen kunskaper och färdigheter samt skapar kontakter 
med andra inom samma karriär. Den avvikande karriären utvecklas utanför en institutionell 
miljö där det inte finns några institutionella tillgångar utan individerna riskerar att utsättas för 
sociala sanktioner. I och med att avvikarkarriären utvecklas utanför en institutionell miljö och 
dess organisering tenderar den att vara mindre strukturerad och stabil (Luckenbill & Best, 
1981). Det första steget till att utveckla en avvikarkarriär är att begå en handling som bryter 
mot specifika regler. Att begå en avvikarhandling ses som något som görs med avsikt och det 
finns alltid en drivkraft bakom handlingen. En förklaring till att någon begår en 
avvikarhandling är att denne inte är medveten om att det finns regler som reglerar vilka 
handlingar som är legitima i en viss situation. De individer som är djupt involverade i en 
specifik subkultur, till exempel religiösa eller etniska, kan vara omedvetna om att vissa 
handlingar inte är legitima utanför subkulturen (Becker, 1997). 
 
Det finns flera olika teorier om varför vissa individer har avvikande drivkrafter som andra 
saknar, ett exempel är att det grundas i individens tidigaste erfarenheter. Individens tidigaste 
erfarenheter har skapat ett omedvetet behov, som senare i livet måste tillfredsställas. Det är 
dock inte enbart de individer som begår en avvikande handling som har impulserna att begå 
avvikande handlingar. Det är troligare att alla individer upplever impulser till avvikande 
handlingar, men att det enbart är några få som väljer att följa sina impulser. De som ej väljer 
att följa impulserna tänker på vad de har att förlora om de skulle ge efter för impulserna, till 
exempel jobb, familj, eller rykte i grannskapet. Den som inte har något av ovan nämnda 
faktorer att förlora kan istället ge efter för sina impulser (Becker, 1997). 
 
Då det inte finns några väldefinierade positioner inom en avvikarkarriär finns det inte heller 
någon tydlig karriärstege. Variationen av hur en avvikande karriär ser ut beror på individens 
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tillgångar och möjligheter. En avvikande karriärväg behöver inte alltid leda uppåt utan kan 
även röra sig nedåt i karriärstegen. Det är dock oftast svårt att definiera vilken riktning 
karriären tar eller vart i karriären individen är vid en viss tid. En yrkeskarriär har ofta en 
färdig modell och en standard som personerna kan mäta sig mot, en färdig känd rank. Denna 
standard finns sällan i en avvikarkarriär (Luckenbill & Best, 1981). En avvikande karriär kan 
vara en kortare period under en individs liv, till exempel under tonåren. En del individer gör 
den avvikande karriären till en livslång avvikande karriär. De individer som har en avvikande 
karriär under en längre period i livet behöver hitta strategier att hantera den osäkerhet som en 
avvikande karriär innebär. Inom en avvikande karriär begår individerna ofta flera olika 
avvikande handlingar, till exempel narkotikamissbrukaren som både brukar, säljer och köper 
droger (Luckenbill & Best, 1981). Gällande avvikarkarriärer är det inte intressant med de 
individer som enbart begår enstaka avvikande handlingar. Istället är det intressant med de 
individer som regelbundet utför flera avvikande handlingar och på så sätt upprätthåller ett 
avvikelsemönster och bygger sin identitet på avvikande beteendebanor. Att utveckla 
avvikande motiv och intressen är en stor del av att påbörja en avvikarkarriär (Becker, 1997).  
 
Sammanfattningsvis innebär begreppet karriär en process eller ett förlopp, där det finns en 
början och ett avslut. Det är inte enskilda avvikande handlingar som bildar en avvikarkarriär, 
utan det är när individen kontinuerligt begår flera avvikande handlingar som denne påbörjar 
en avvikarkarriär. Det krävs en omedveten eller medveten drivkraft bakom de avvikande 
handlingarna. Ett annat krav för att en avvikarkarriär ska påbörjas är att individen identifierar 
sig med de avvikande handlingarna samt utvecklar avvikande motiv. Alla individer kan begå 
avvikande handlingar, men det är enbart de individer som ger efter för sina impulser som 
faktiskt begår avvikande handlingar. De som väljer att följa sina impulser anser att de inte har 
något att förlora på detta. För att en avvikarkarriär ska fortgå krävs det att individerna inom 
karriären har strategier för att hantera osäkerheten som det innebär att ha en avvikarkarriär. En 
avvikarkarriär kan pågå under en längre eller kortare period, antingen en hel livstid eller under 
till exempel tonåren. Variationen i hur en avvikarkarriär ser ut beror på individens tillgångar 
och möjligheter.  
 
Begreppet karriär kommer att användas i avsnittet resultat och analys framför allt under 
rubriken sammanfattande analys i nämnt avsnitt. Där görs ett försök att använda begreppet 
karriär för att beskriva hur hela prostitutionsprocessen ser ut. Begreppet kommer också att 
användas i avsnittet Diskussion under rubriken Resultatdiskussion. I föreliggande studie 
kommer prostitutionskarriär att användas som ett begrepp, där prostitutionskarriär är 
synonymt med en avvikarkarriär. Begreppet prostitutionskarriär kommer att användas på ett 
liknande sätt som Odd Lindberg (1998) har gjort med begreppet narkotikakarriär.  
 

5.2 Stigma 
Goffman (2011) benämner stigma som något en individ tillskrivs när denne är avvikande från 
det som samhället anser vara normen. Individen är avvikande när denne besitter egenskaper 
som gör denne olik från de övriga individerna i samhället. Att bli stigmatiserad kan innebära 
att individen blir utstött från samhället. Det som gör att en individ blir stigmatiserad behöver 
inte vara något negativt avvikande utan det räcker att individen avviker från en specifik grupp. 
En individ kan till exempel uppleva sig stigmatiserad av en grupp för en egenskap som denne 
i en annan grupp inte skulle uppleva som stigmatiserande. Stigma är bundet till den situation 
som individen befinner sig i. Det går att bli stigmatiserad på grund av flera olika orsaker, 
bland annat på grund av kroppsliga missbildningar, tribala stigman (till exempel etnicitet och 
religion) eller specifika karaktärsdrag. De specifika karaktärsdragen karaktäriseras av sådant 
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som individer i samhället i stort generellt skäms över, till exempel alkoholism, arbetslöshet, 
psykisk ohälsa och självmordsförsök (Goffman, 2011). 
 
En individ som upplever sig stigmatiserad kan avskärma sig från samhället då denne tror att 
gruppen inte kommer att acceptera denne, att denne är ensam om den egenskap som är 
orsaken till stigmatiseringen. Om individen tillåter sig själv att visa sina avvikande 
egenskaper för gruppen kan det vara så att gruppen accepterar de avvikande egenskaperna, 
vilket resulterar i att individen inte upplever någon stigmatisering. Individen kan efter att ha 
tillåtit sig att visa sina avvikande egenskaper upptäcka att det finns andra individer i samhället 
som har liknande avvikande egenskaper, dessa kallas för ”de egna” (Goffman, 2011). Genom 
detta får den som upplever sig som stigmatiserad stöd av andra som besitter samma 
egenskaper, till exempel stöd i hur individen ska hantera stigmatiseringen. Utöver de egna 
finns det även de individer som inte har några avvikande egenskaper, men som ändå 
accepterar individen med avvikande egenskaper, vilka benämns som “de visa”. Dessa har ett 
sympatiskt förhållningssätt gentemot de individer med en avvikande egenskap och vill 
förebygga stigmatiseringen kring dessa individer trots att de själva inte besitter de avvikande 
egenskaperna (Goffman, 2011). 

 

5.3 Skam 
Begreppet skam kan delas in i flera olika nivåer för att lättare kunna förstå komplexiteten i 
begreppet. De första nivåerna handlar om att en individ kan känna lättare känslor av obehag 
och förlägenhet, genom att till exempel rodna. De senare nivåerna handlar istället om mer 
intensiva känslor, till exempel förnedring och kränkning. Ofta skapas skamkänslor när 
individer upplever att de inte räcker till, är betydelselösa eller att de inte tas på allvar 
(Lindberg & Johansson, 2008). Känslor av skam är inget som är farligt i sig, utan det är först 
när individen försöker att förneka eller att gömma skamkänslorna som det påverkar individen 
på ett negativt sätt (Scheff, 1997). Den skam som individen inte försöker att förneka kallas för 
erkänd skam och den skam som individen försöker att förneka kallas för icke-erkänd skam. 
Erkända skamkänslor behöver inte alltid leda till lika allvarliga konsekvenser som de icke-
erkända skamkänslorna gör. De icke-erkända skamkänslorna kan visa sig i form av psykiska 
och sociala konsekvenser. Den individ som erkänner sina känslor av skam har lättare att 
bearbeta dessa känslor. Eftersom det är smärtsamt att uppleva känslor av skam försöker 
individer ofta att förneka och förtränga känslorna (Lindberg & Johansson, 2008). Att inte 
bearbeta sina skamkänslor kan leda till att psykisk ohälsa utvecklas (Scheff, 2000). 
Skamkänslor utvecklas i interaktionen med andra individer och det går inte att känna känslor 
av skam utan interaktionen till andra (Lindberg & Johansson, 2008). 
 
Lindberg och Johansson (2008) skriver om känslor av skam relaterade till mobbning och 
kränkningar. Den som har varit utsatt för kränkningar har upplevt känslor av skam, vilket har 
haft en negativ påverkan på individens självuppfattning. Efter att kränkningarna upphört 
kommer individen fortfarande att ha svårt att tycka om sig själv och inte se sig lika mycket 
värd som individer i dennes omgivning. Skamkänslorna påverkar individens självkänsla på ett 
sådant negativt sätt att den som varit utsatt upplever sig vara ständigt otrygg. Den skam som 
skapas på grund av kränkningarna kan senare i livet påverka relationer till andra individer. 
Detta kan innebära att den som varit utsatt för någon form av kränkning inte orkar skapa nya 
eller upprätthålla sociala relationer (Lindberg & Johansson, 2008).  
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6. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer den tidigare forskning som ligger till grund för studien att 
presenteras. Studien har sin utgångspunkt i begreppet karriär, vilket kommer att beskriva 
processen in i, under och ut ur prostitution. Majoriteten av den tidigare forskningen har inte 
beskrivit hela processen utan berört en eller två av dessa faser. På grund av detta har avsnittet 
strukturerats utifrån faserna. Först introduceras vägen in i prostitution och de orsaker till 
varför kvinnor börjar att prostituera sig. Sedan presenteras att prostituera sig, där kvinnornas 
livsförhållanden beskrivs. Därefter redogörs för vägen ur prostitution, vilket berör 
anledningar till varför kvinnorna slutar med prostitution. Avslutningsvis följer en 
sammanfattning av avsnittet. Den tidigare forskningen som har inkluderats i studien har en 
kvalitativ ansats, med undantag från Svedin och Priebe (2007) som har en kvantitativ ansats. 
Detta på grund av att tidigare forskning på området mestadels består av kvalitativa studier. 

 

6.1 Vägen in i prostitution 
De övergripande mönster som har identifierats som de vanligaste orsakerna till att kvinnor 
börjar att prostituera sig är narkotikaberoende (Oselin, 2010; Dalla, 2002) eller upplevelser av 
traumatiska händelser. Traumatiska händelser kan bland annat vara sexuella övergrepp 
(Månsson & Hedin, 1999; Hulusjö, 2013) eller att ha upplevt en svår barndom (Jonsson, 
Svedin & Hydén, 2015; Månsson & Hedin, 1999). Ofta är det inte bara en händelse eller en 
faktor som gör att en kvinna börjar att prostituera sig, utan det beror ofta på en rad olika 
händelser eller faktorer. Detta kallas för en kumulativ effekt, där sammantaget av flera 
händelser eller faktorer leder till att kvinnan börjar att prostituera sig. Det är möjligt att 
kvinnan inte skulle börja att prostituera sig om hon enbart utsattes för en eller ett fåtal av 
dessa händelser eller faktorer (Månsson & Hedin, 1999).  
 
Ett narkotikaberoende kan vara en orsak till att börja prostituera sig (Oselin, 2010). Det finns 
ett starkt samband mellan att ha ett narkotikamissbruk och att sälja sex på gatan. Kvinnor som 
säljer sex kan tidigare ha utfört andra former av sexuella tjänster, till exempel att ha uppträtt 
på strippklubbar. Utvecklar kvinnan ett långtgående missbruk kan det vara så att hon inte 
längre har tillgång till samma klientel, och eftersom hon inte längre ses som attraktiv på 
marknaden söker hon sig istället till gatuprostitution. De som inte börjat med prostitution på 
grund av sitt narkotikamissbruk kan utveckla ett narkotikamissbruk under tiden som de är 
prostituerade (Dalla, 2002). Det finns även ett samband mellan ungdomars 
alkoholkonsumtion, narkotikamissbruk samt regelbrytandebeteende och att börja sälja sex 
(Svedin & Priebe, 2007). Ekonomiska motiv, till exempel att finansiera ett narkotikamissbruk 
eller att betala ett lån, kan vara orsaker till varför kvinnor börjar sälja sex (Dalla, 2002; Svedin 
& Priebe, 2007).  
 
Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan sexuella övergrepp, till exempel våldtäkt, 
och att sälja sex (Svedin & Priebe, 2007; Jonsson et al, 2015; Månsson & Hedin, 1999). 
Många av de kvinnor som har erfarenheter av sexuella övergrepp började att sälja sex för att 
de skulle återfå den kontroll som de upplevde att de förlorat i samband med det sexuella 
övergreppet (Jonsson et al, 2015). Rykten och stigmatisering gällande kvinnors sexualitet kan 
leda till att de börjar sälja sex. Kvinnan anammar de rykten och den stigmatisering som 
tillskrivs henne och identifierar sig med detta. När hon identifierar sig med ryktena och 
stigmatiseringen börjar hon också att handla utifrån de förväntningar andra individer har om 
henne (Hulusjö, 2013).  
 
Det finns flera olika traumatiska händelser som kan leda till att kvinnor börjar att sälja sex, till 
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exempel plötsliga och oförutsedda dödsfall av närstående. De kvinnor som lever i en 
familjesituation som inte fungerar kan vara mer benägna att börja sälja sex, till exempel att ha 
föräldrar med missbruksproblematik (Jonsson et al, 2015) eller är känslomässigt otillgängliga 
(Månsson & Hedin, 1999). Kvinnor som har en bristfällig relation till sina föräldrar känner 
ofta känslor av ensamhet och exklusion. Det är vanligt att kvinnor tar kontakt med andra på 
internet för att dämpa känslorna av ensamhet och exklusion, där vissa av dessa kontakter kan 
leda till att kvinnan säljer sex. Dessa känslor behöver inte enbart uppstå om kvinnan har en 
bristfällig relation till sina föräldrar utan de kan även uppstå om hon utsätts för mobbning 
(Jonsson et al, 2015).  
 

6.2 Att prostituera sig  
Det är vanligt förekommande att kvinnor som prostituerar sig lider av psykisk ohälsa. 
Antingen har kvinnan börjat sälja sex på grund av sin psykiska ohälsa eller så har hon 
utvecklat psykisk ohälsa på grund av att hon sålt sex (Svedin & Priebe, 2007). Den psykiska 
ohälsan kan bland annat visa sig genom depression, ångest eller självmordstankar. Under de 
perioder som prostituerade kvinnor mår psykiskt sämre tenderar de att sälja mer sex (Jonsson, 
Svedin & Hydén, 2014). Genom att sälja sex på internet får kvinnan sina behov av bekräftelse 
och uppmärksamhet tillgodosedda, hon känner sig viktig och mindre ensam, vilket gör att den 
psykiska ohälsan lindras för stunden. Bekräftelsen stärks av att kvinnan vet att just hennes 
annons blir vald, framför resterande sexannonser som existerar på internet. För att bibehålla 
känslan av bekräftelse försöker kvinnan att prestera bra, för att särskilja sig från resterande 
sexsäljare. Kvinnan kan uppleva de sexuella relationer som skapas mellan henne och 
sexköparen som ett substitut för en nära relation med en partner. Unga kvinnor som säljer sex 
på internet kan göra detta som en form av självskadebeteende, då de inte tycker om sig själva 
och anser att de är värdelösa och äckliga (Jonsson et al, 2015).  
  
Bland ungdomar i Sverige är internet den vanligaste plattformen för att etablera kontakter 
mellan de som säljer och de som köper sex (Jonsson et al, 2014). Datorer och smartphones är 
väsentliga verktyg för att kunna sälja sex. Många kvinnor skulle aldrig ha börjat att prostituera 
sig om det inte var för internet. Utvecklingen av internet har gjort prostitution mer 
lättillgängligt. Mönstren hos de kvinnor som säljer sex via internet skiljer sig åt beroende på 
erfarenhet. De kvinnor som har mycket erfarenhet av att sälja sex på internet väljer ofta att 
ladda upp egna sexannonser. De kvinnor som har lite erfarenhet, svarar istället på sexköpares 
annonser eller får kontakter via till exempel chattforum. Hos de kvinnor som någon gång 
laddat upp en annons på internet finns det en rädsla för att myndigheter eller någon närstående 
ska upptäcka annonsen (Jonsson et al, 2014).   
  
Inom gatuprostitution förekommer det mycket våld och kvinnorna befinner sig i en utsatt och 
farlig miljö. De kvinnor som arbetar inom gatuprostitution blir ofta våldtagna, slagna, hotade 
med vapen och övergivna på avlägsna platser. Ofta är kvinnan medveten om att hon befinner 
sig i en utsatt och farlig miljö. De livshotande situationerna som hon befinner sig i är 
nödvändiga för att hon ska kunna känna något överhuvudtaget. Det är dock möjligt att 
kvinnan blivit emotionellt avtrubbad eftersom hon ständigt utsätts för livshotande situationer. 
De kvinnor som definierar sig själva som prostituerade löper större risk att hamna i farliga 
miljöer och tar fler riskfyllda beslut, än vad de kvinnor som säljer sex men inte definierar sig 
som prostituerad gör (Dalla, 2002). Det förekommer att kvinnor inom prostitution utvecklar 
känslor av stigma och skam kring att vara prostituerad, vilket kan bidra till att kvinnorna inte 
har förmågan att skydda sig själv mot de risker som det innebär att vara prostituerad (Hulusjö, 
2013). De kvinnor som har copingstrategier för att hantera de risker som det innebär att vara 
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prostituerad är ofta mer benägna att återvända till gatuprostitution trots att de har blivit utsatta 
för händelser som kan vara traumatiska (Dalla, 2002). 
    
På grund av de olika föreställningar och förutfattade meningar som samhället har om 
prostituerade blir de prostituerade kvinnorna utsatta för skam och stigmatisering. Kvinnorna 
blir även utsatta för skuldbeläggning, våld och diskriminering då samhället ser de 
prostituerade kvinnorna som offer, råvaror och att de inte går att sexuellt diskriminera. Detta 
kan leda till att kvinnorna utsätts för traumatiska händelser och farliga situationer (Hulusjö, 
2013). De prostituerade kvinnor som har anammat samhällets föreställningar och värderingar 
kring vad en prostituerad är, kommer att identifiera sig med dessa föreställningar och 
värderingar som samhället skapat. Föreställningar och värderingar som finns kopplade till 
begreppet prostituerad kommer att ha en påverkan på kvinnornas erfarenheter av prostitution. 
De kvinnor som är prostituerade vill ha en mer positiv innebörd i begreppet och vill inte bli 
sedda och behandlade som horor. Kvinnorna vill ändra samhällets föreställningar och 
förutfattade meningar om vad det innebär att vara prostituerad för att bli av med 
stigmatiseringen och skammen som detta medför (Hulusjö, 2013).   
 

6.3 Vägen ur prostitution 
För att ha förmågan att lämna prostitutionen krävs det ofta en så kallad vändpunkt, vad som 
blir en vändpunkt är individuellt. Kvinnor som har kort erfarenhet av prostitution upplever 
ofta vändpunkter i form av en insikt. Insikten innebär att kvinnorna är med om en händelse 
som får dem att fundera över vad de håller på med och på så sätt förstår att de måste sluta med 
prostitution. Traumatiska händelser kan också vara en vändpunkt, till exempel att kvinnan 
upplever grovt våld (Månsson & Hedin, 1999) eller att kvinnan försökt att begå självmord 
men istället insett allvaret i situationen och bestämmer sig därför att sluta (Jonsson et al, 
2015). Flera av kvinnorna upplevde att de inte skulle överleva om de inte lämnade 
prostitutionen (Oselin, 2010; Jonsson et al, 2015). Att vara med om en positiv livshändelse 
kan också vara en vändpunkt, till exempel att bli kär, få barn eller få ett nytt arbete. 
Vändpunkten kan skapa ett nytt syfte och nya prioriteringar i kvinnans liv, därmed blir det av 
största intresse för kvinnan att lämna prostitutionen. De positiva vändpunkterna karaktäriseras 
av att kvinnan får tillgång till en ny kontext och en ny roll (Månsson & Hedin, 1999; Oselin, 
2010). Andra exempel på vändpunkter som kan leda till att kvinnan lämnar prostitutionen är 
en sjukhusvistelse eller att avtjäna ett fängelsestraff (Oselin, 2010). Som nämnt ovan finns det 
flera olika faktorer som påverkar att en kvinna lyckas lämna prostitution. Faktorer som arbete 
och hjälp från välfärdsstaten rubriceras som strukturella faktorer. Kvinnors relationer till nära 
och kära och i vilken omfattning de får stöd från dessa kommer att påverka kvinnornas 
uppbrytande från prostitutionen, vilket kallas för relationella faktorer. Kvinnans inre 
drivkrafter och förmågor beskrivs som individuella faktorer. De strukturella, relationella och 
individuella faktorerna kommer att påverka om, hur och när kvinnor lyckas att lämna 
prostitutionen (Månsson & Hedin, 1999).  
 
Som nämnt i avsnittet “vägen in i prostitution” framkommer det att narkotikaberoende är en 
vanlig anledning till att kvinnor börjar prostituera sig (Oselin, 2010; Dalla, 2002; Svedin & 
Priebe, 2007). När kvinnan blir fri från sitt narkotikamissbruk är det därför vanligt att hon 
också lämnar prostitutionen. Då narkotikamissbruket inte längre existerar, finns det inte någon 
anledning för kvinnan att fortsätta att sälja sex. Att kvinnan själv känner motivation till att 
lämna prostitutionen är en viktig faktor för att hon faktiskt ska lyckas med detta. Motivationen 
kan bland annat uppstå i och med att hon kämpar för att återfå vårdnaden om sina barn eller 
behålla relationer med närstående (Oselin, 2010).  
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För en del av de kvinnor som är verksamma inom prostitution är arbetet målorienterat, vilket 
innebär att kvinnan har haft ett mål när hon började att prostituera sig. När målet är uppfyllt 
slutar kvinnan därför att sälja sex. Målet som kvinnan har haft kan vara ekonomiskt, till 
exempel att betala av ett lån eller att kunna ge sina barn det de behöver (Ham & Gilmour, 
2017). De kvinnor som har en plan för när och hur hon ska lämna prostitutionen kan utveckla 
strategier för att undvika andra människors stigmatisering. Planen kan även hjälpa kvinnan att 
undvika de negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med prostitution. Det är viktigt 
för kvinnan att komma ihåg varför hon började prostituera sig och vilket mål hon jobbar emot 
för att kunna hantera den eventuella stigmatiseringen. Att betrakta sexarbetet som ett 
tidsbegränsat arbete hjälper kvinnan att ha motstånd mot stigmatiseringen (Ham & Gilmour, 
2017). 
 
Många prostituerade kvinnor inser själva att de kommer vara tvungna att förändra sin 
livssituation och att detta kommer vara en lång och svår process. För många kvinnor som har 
lyckats att lämna prostitutionen innebar processen både framsteg och bakslag. De hade 
känslan av att vara fast i ett beteende som var omöjligt eller väldigt svårt att bryta sig fri från 
(Jonsson et al, 2015). För att lyckas bryta sig fri från prostitutionen är det många kvinnor som 
har vänt sig till hjälporganisationer. Flera av de kvinnor som tagit hjälp av hjälporganisationer 
upplever att de aldrig hade kunnat lämna prostitutionen utan deras hjälp (Oselin, 2010). De 
kvinnor som lyckats lämna prostitutionen upplever ofta känslor som ångest, skam och ånger. 
Det är viktigt att kvinnan bearbetar dessa känslor för att hon ska kunna känna sig som en del 
av samhället. Det är vanligt att kvinnan upplever sig marginaliserad, hon har lämnat 
prostitutionen och den världen bakom sig, men är fortfarande inte en del av det resterande 
samhället. Detta kan visa sig genom bland annat osäkerhet gentemot den egna identiteten och 
att hon isolerar sig. En svårighet som kvinnor som lämnar prostitution kan uppleva är att 
återfå en positiv attityd gentemot sin egna sexualitet (Månsson & Hedin, 1999).  
 

6.4 Sammanfattning 
Det finns flera orsaker till varför kvinnor börjar att prostituera sig. De orsaker som i den 
tidigare forskningen är mest framträdande är traumatiska händelser eller narkotikaberoende. 
En del kvinnor har utvecklat ett narkotikaberoende under tiden som de prostituerat sig, medan 
andra kvinnor har börjat med prostitution för att försörja ett redan pågående 
narkotikamissbruk. Det finns även ett samband mellan att ha bristfälliga relationer till familj 
och att börja sälja sex. Det är vanligt att kvinnans försäljning av sex ökar när hon mår psykisk 
sämre, då kvinnan i vissa fall upplever att hon får bekräftelse av de som köper sex. Bland 
unga kvinnor är internet den vanligaste plattformen att sälja sex eller att få kontakt med 
sexköpare. Inom gatuprostitutionen befinner sig kvinnorna i en farlig och utsatt miljö där det 
förekommer mycket våld. Kvinnorna blir utsatta för skam och stigmatisering på grund av de 
föreställningar och förutfattade meningar samhället har kring prostituerade. För att kvinnan 
ska lyckas att sluta sälja sex krävs det ofta en vändpunkt där en förändring i kvinnans liv sker, 
till exempel att bli fri från ett missbruk, föda barn eller uppleva grovt våld. En del kvinnor kan 
ha ett mål redan från början när de börjar att sälja sex, till exempel att betala av lån. De 
kvinnor som har lyckats att lämna prostitutionen kan fortfarande uppleva att de är 
marginaliserade från samhället samt känna känslor som ångest, skam och ånger.  
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7. Metod 
I följande avsnitt kommer studiens forskningsprocess att redovisas. Först kommer en 
redogörelse för hur den tidigare forskningen har hittats. Efter detta följer en beskrivning av 
varför en kvalitativ ansats har valts för föreliggande studie. Sedan redovisas urvalsmetod och 
hur insamlingen av livsberättelserna har genomförts. Avslutningsvis förs en diskussion kring 
studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. I avsnittet kommer de kvinnor som berörs i 
livsberättelserna att benämnas som respondenter, detta för att läsaren ska kunna följa med i 
texten på ett lättare sätt. 

 
7.1 Litteratursökning 
Syftet med en litteratursökning är att identifiera kunskapsluckor och undersöka vilka metoder 
som använts i den redan befintliga forskningen (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). För att 
få tillgång till tidigare forskning på området skapades sökord med utgångspunkt i de 
frågeställningar som ligger till grund för föreliggande studie. För att få vetskap om vilka 
synonymer som används inom föreliggande studies område, genomfördes flertalet 
provsökningar. Detta för att orientera sig på forskningsfältet och sedan kunna göra en bra och 
effektiv litteratursökning. Provsökningarna genomfördes i databaserna: Primo, Social service 
abstract, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) och Swepub. När relevanta 
sökord och synonymer identifierats genomfördes två sökningar den 13 november som ligger 
till grund för studien, i databaserna IBSS och Swepub. Databaserna valdes eftersom de har 
relevans till socialt arbete och Swepub valdes specifikt för att få resultat från en svensk 
kontext.  
 
Alla artiklar som inkluderats i studien har varit kostnadsfritt tillgängliga via Örebro 
universitet samt varit vetenskapligt granskade. För att säkerställa att de artiklar som 
inkluderas i en studie är relevanta så skapas inkluderings- och exkluderingskriterier (Booth et 
al, 2012). För att en artikel skulle inkluderas i föreliggande uppsats har ett kriterium varit att 
studien i artikeln skulle vara genomförd i ett land som kan jämföras med en svensk kontext. 
Därför har länder som Uganda, Vietnam och Pakistan exkluderats. Även artiklar som enbart 
berört mäns upplevelser av prostitution har exkluderats då föreliggande studie enbart 
intresserat sig för kvinnors upplevelser. Vidare har också artiklar som inte funnits i fulltext 
exkluderats. Sökningen i IBSS resulterade i 281 träffar och sökningen i Swepub resulterade i 
140 träffar. Vid sökningen i databasen IBSS användes enbart engelska sökord, dessa var: 
prostitution, sex work, sex workers, sex works, call girl, call girls, way out, quit, leave, 
abandon, way in och enter. Vid sökningen i Swepub användes en kombination av både 
svenska och engelska sökord, dessa var: prostitution, sex work, sex worker, sex workers, 
sexarbete, sexarbetare och sex mot ersättning. För att välja ut de artiklar som skulle ingå i 
studien lästes först alla titlar, där de som inte var relevanta exkluderades. Efter detta lästes 
abstract för att ytterligare exkludera de artiklar som inte var av relevans för studiens syfte. 
Efter detta lästes de artiklar som var kvar i fulltext. Denna metod rekommenderas av Booth, 
Papaioannou och Sutton (2012) eftersom den är effektiv. Efter att artiklarna lästs i fulltext 
inkluderades åtta artiklar i föreliggande studie, fyra artiklar från databasen IBSS och fyra 
artiklar från databasen Swepub.  

 
7.2 Kvalitativ ansats 
I föreliggande uppsats har en kvalitativ ansats använts. Ahrne och Svensson (2015) 
konstaterar att en kvalitativ ansats bland annat kan användas då studier syftar till att 
undersöka individers upplevelser, tankar och känslor. Den kvalitativa metoden anses vara 
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lämplig eftersom studiens syfte och frågeställningar syftar till att undersöka kvinnors 
upplevelser av prostitution. Hjerm och Lindgren (2014) beskriver att en kvalitativ metod ofta 
leder till en djup förståelse för ett specifikt ämne. Kvantitativa data utgör en mängd av ett 
fenomen, till exempel hur många, hur länge och hur ofta fenomenet förekommer (Ahrne & 
Svensson, 2015). Föreliggande studie är inte intresserad av hur många som faktiskt är 
prostituerade eller hur länge de har sålt sex, därför anses en kvalitativ studie mer lämplig. 
Detta eftersom studiens syfte och frågeställningar kräver mer djupgående livsberättelser.  

 

7.3 Urval & insamling av livsberättelser 
För att få tillgång till livsberättelser som berör prostitution har ett målinriktat urval använts. 
Bryman (2011) definierar det målinriktade urvalet som att aktivt välja ut respondenter med en 
tydlig koppling till de frågeställningar som har skapats för en studie. Med hjälp av Örebro 
stadsbibliotek gjordes en sökning i Libris efter livsberättelser som handlade om prostitution. 
Utifrån sökningen i Libris och genom kompletterande sökningar på Google har fem stycken 
livsberättelser systematiskt inkluderats i studien. För att säkerställa att de livsberättelser som 
valts berör prostitution lästes recensioner om livsberättelserna innan de införskaffades. Utöver 
att livsberättelserna skulle handla om prostitution skapades även andra inkluderingskriterier. 
Dessa var att berättelserna skulle handla om kvinnor och att de skulle utspela sig i Sverige. 
Livsberättelser som vid närmare granskning mestadels handlar om ett narkotikaberoende eller 
att vara utsatt för trafficking har exkluderats då det inte var prostitution som stod i centrum. 
Inga män eller andra könstillhörigheter har inkluderats i studien då det finns bristfälligt med 
livsberättelser författade av andra könstillhörigheter än kvinnor. Det är inte enbart kvinnor 
som blir utsatta för prostitution och en dialog har först kring inkludering av olika kön i 
studien. Det har inte varit ett aktivt val att inkludera enbart kvinnor i studien utan det beror, 
som nämnt, på att det inte finns tillräckligt många livsberättelser från andra kön att tillgå. 
Problematiken finns bland alla kön och alla sexuella läggningar vilket är viktigt att vara 
medveten om. 
 
Det empiriska materialet i föreliggande studie är baserat på fem livsberättelser som berör 
prostitution. De livsberättelser som ligger till grund för uppsatsen är: Skamfläck (Engvall, 
2012), 14 år till salu (Engvall, 2008), Blondie (Andersson, 2010), Spelat liv (Eek, 2002) samt 
Priset man betala för att slippa kärlek (Bodström & Zweigbergk, 1994). I dessa fem 
livsberättelser beskrivs totalt tio kvinnors liv som prostituerade. De två första berättelserna är 
skrivna av samma författare, Caroline Engvall, som tillsammans med kvinnorna berättar deras 
historia som prostituerade. I Skamfläck beskrivs två kvinnors historia (cirka 170 sidor) och 14 
år till salu tar upp en kvinnas historia (263 sidor). Livsberättelsen Skamfläck beskriver även 
en mans upplevelser och berättelse om prostitution, vilket inte inkluderas i studien. 
Berättelserna Blondie (328 sidor) och Spelat liv (117 sidor) är författade av kvinnor som 
själva varit prostituerade i Stockholm. Priset man betalar för att slippa kärlek (cirka 140 sidor) 
är författad av två journalister som har varit i kontakt med fem kvinnor som är eller har varit 
prostituerade och är uppbyggd likt en intervju. Priset man betalar för att slippa kärlek berör 
även sexköpares upplevelser av prostitution, vilket har valts att exkluderas då det inte berör 
studiens syfte.  
 

7.3.1 Presentation av livsberättelser 
Under följande rubrik kommer de livsberättelser som ingår i studien att presenteras. Alla 
livsberättelser är hämtade från offentliga biografiska berättelser.  
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Tessan (Engvall, 2008).  
Tessan bodde i Surahammar med sin mamma, pappa, storasyster och lillebror. Innan hennes 
prostitutionskarriär började var hon en vanlig glad tjej som gillade att spendera mycket tid i 
stallet. I boken beskrivs hennes liv från år 2001 då hon är 14 år och säljer sex för första 
gången, till att hon slutar sälja sex. Det framgår inte exakt hur gammal Tessan är när hon 
slutar sälja sex men uppskattningsvis är hon mellan 18-20 år.  
 
Sandra (Engvall, 2012) 
Sandra är uppvuxen under 2000-talet på de fina gatorna i Stockholm tillsammans med sin 
mamma och storasyster. Familjen har alltid haft gott om pengar och Sandra har gått på fina 
skolor med andra barn från överklassen. Sandras pappa är inte längre i livet utan han dog när 
Sandra var åtta år gammal. I boken framgår det inte hur gammal Sandra är första gången hon 
säljer sex men när boken slutar är Sandra 18 år. Hon har efter detta haft flertalet återfall där 
hon har sålt sin kropp.  
 
Nadja (Engvall, 2012) 
Nadja och hennes familj bestående av mamma och pappa kom till Sverige från Syrien på 
2000-talet när Nadja var fem år gammal. Familjen bosatte sig i en mindre stad i Sverige. 
Föräldrarna hade svårigheter med att skaffa arbete, vilket resulterade i att mamman fick ta 
flera lågavlönade arbeten och pappan fick en anställning på ett fartyg. Nadja var 15 år första 
gången som hon sålde sex, dock framgår det inte hur gammal hon var när hon slutade att sälja 
sex.  
 
Birgitta (Andersson, 2010) 
Början av boken utspelar sig på 1950-talet i Stockholm. Birgitta hade en problematisk 
barndom bland annat var hennes pappa frånvarande, mamman hade svårt att få ekonomin att 
gå ihop och Birgitta var mobbad i skolan. Birgitta bodde tillsammans med sin mamma, 
storebror och lillasyster i en liten lägenhet. När Birgitta var 12 år sålde hon sex för första 
gången, det framgår inte hur gammal hon var när hon slutade att sälja sex. Birgitta har under 
sitt liv spenderat flera år i fängelse på grund av ett kriminellt leverne. I boken berättar Birgitta 
om sin livshistoria fram tills hon är cirka 60 år gammal.    
 
Maija (Bodström & Zweigbergk, 1994) 
Maijas historia utspelar sig i början av 1990-talet i Stockholm. Vid den tidpunkten har Maija 
arbetat som prostituerad på Stockholms gator i tio år. Första gången som hon sålde sex var 
hon 18 år gammal och när boken publicerades hade hon inte slutat att sälja sex. När Maija var 
fyra år flyttade hon och hennes familj från Finland till Sverige då det inte fanns några arbeten 
i Finland. Hennes föräldrar skilde sig när hon var tio år och hon tappade då kontakten med 
pappan. Efter skilsmässan bodde Maija tillsammans med sin mamma som blev mer och mer 
psykiskt instabil.  
 
Maggan (Bodström & Zweigbergk, 1994) 
Maggan började sin prostitutionskarriär under 1950-talet då hon var 14 år och slutade tio år 
senare. Hon växte upp på ett barnhem och hade ett missbruk under flera år. Maggans 
berättelse fokuserar på hur hennes liv ser ut idag och vilka anledningar som fick henne att 
sluta att prostituera sig. Boken ger inte så mycket information om varför Maggan började att 
sälja sex. När boken publicerades bodde Maggan tillsammans med sin man och tre fosterbarn 
i en villa utanför Stockholm.  
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Irene (Bodström & Zweigbergk, 1994) 
Irenes historia börjar efter att hon slutat att sälja sex och fokuserar mest på hur hennes liv såg 
ut när boken skrevs under 1990-talet och hur hon lyckades sluta sälja sex. Det framkommer 
inte hur Irenes liv såg ut innan hennes prostitutionskarriär började. Vid tidpunkten för bokens 
utgivelse bodde Irene ensam i en lägenhet i Stockholm. Det framgår inte hur gammal Irene 
var när hon började att sälja sex, men hon var 35 år då hon slutade.  
 
Marie (Bodström & Zweigbergk, 1994)  
Maries berättelse tar utgångspunkt i hur hennes liv såg ut vid bokens utgivning och vilka 
anledningar som fick henne att sluta att sälja sex. Hon sålde sex första gången under slutet av 
1980-talet då hon var 17 år gammal och slutade fem år senare vid 22 års ålder. I boken 
framkommer det inte varför Marie började att sälja sex. Vid tidpunkten för bokens publicering 
bor Marie tillsammans med sin fyraåriga dotter i Göteborg.  
 
Yvonne (Bodström & Zweigbergk, 1994) 
Yvonnes historia börjar efter att hon har slutat att prostituera sig, där det fokuseras på hur 
hennes liv ser ut nu och varför hon slutade att sälja sex. Yvonne har arbetat som call-girl i 
London under en period, när hon flyttade hem till Sverige började hon istället med 
gatuprostitution. När boken publicerades år 1994 var Yvonne 40 år och bodde tillsammans 
med sin pojkvän i Stockholm. Det framgår inte hur gammal hon var när hon började att sälja 
sex eller hur gammal hon var när hon slutade.  
 
Lisa (Eek, 2002) 
Boken tar sin början på 1950-talet i Jönköping där Lisa är uppvuxen. Föräldrarna skiljer sig 
då Lisa är 12 år gammal och ingen av föräldrarna vill ha vårdnaden om Lisa, vilket 
resulterade i att Lisa under en period bodde i fosterhem. När Lisa var 19 år gammal började 
hon att uppträda på strippklubbar och sälja sex till de män som kom till strippklubbarna. 
Under en period på 17 år arbetade Lisa som strippa och prostituerad, med några få längre 
uppehåll. 

 
7.4 Bearbetning & analys 
Samtliga livsberättelser har lästs i sin helhet av båda uppsatsförfattarna. För att analysera 
materialet har inspiration tagits från det Lindgren (2014) sammanfattar om kodning, 
tematisering och summering. Kodning innebär att materialet delas in i koder för att få en 
övergripande blick om vad materialet behandlar. Utifrån de olika kodernas relation till 
varandra utvecklas sedan teman för att till sist göra en summering, vilket innebär att slutsatser 
kan dras. Parallellt med läsningen av livsberättelserna gjordes anteckningar, för att markera 
delar i livsberättelserna som skulle kunna komma att vara extra intressanta. Då 
livsberättelserna består av mycket text och även beskriver sådant som inte är av relevans för 
studiens syfte har, med hjälp av anteckningarna, meningskoncentrering använts. Kvale och 
Brinkmann (2014) skriver att meningskoncentrering kan användas vid kodning för att få fram 
det mest väsentliga ur längre texter, genom att huvudinnebörden i texten formuleras i några få 
ord. Även meningstolkning har använts för att framställa teman. Meningstolkning används för 
att få fram en djupare mening av det som skrivs i texten. Den som tolkar texten frångår vad 
som ordagrant framkommer i texten för att upptäcka dolda strukturer och relationer (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Utifrån materialet som framkom i och med meningskoncentreringen och 
meningstolkningen formulerades ett flertal teman. För att analysera temana har teorier och 
begrepp som framkommit i den tidigare forskningen samt studiens teoretiska ramverk 
använts.  
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7.5 Tillförlitlighet 
Inom kvalitativ forskning återfinns begreppet tillförlitlighet, som är uppdelat i fyra kriterier. 
Dessa fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011). 
 
Vid resultatet och analysens utformning har vi försökt att återge respondenternas berättelser 
så nära originaltexten som möjligt. Det framgår även tydligt vilka livsberättelser som använts 
och när de använts, vilket bidrar till att det är lätt för läsaren att själv gå tillbaka till 
ursprungskällan. Vi är medvetna om att vissa av livsberättelserna inte är författade av kvinnan 
som sålt sex utan att hon har tagit hjälp av journalister. Detta kan innebära att materialet kan 
ha blivit tolkat i flera steg, först av journalisten och sedan av oss som uppsatsförfattare. Det är 
omöjligt för oss att veta i vilken omfattning kvinnorna har fått delta i skrivprocessen av 
livsberättelsen. I livsberättelserna 14 år till salu (Engvall, 2008) och Skamfläck (Engvall, 
2012) återfinns mejlkontakter och kvinnornas egna kommentarer, vilket bidrar till att 
berättelsernas trovärdighet ökar. Det vill säga att det är troligt att livsberättelserna ligger nära 
sanningen. Livsberättelserna från Priset man betalar för att slippa kärlek (Bodström & 
Zweigbergk, 1994) är strukturerade likt en transkriberad intervju där både frågor från 
journalisterna och svaren från kvinnorna framgår. Detta gör att det som framgår i 
livsberättelserna ligger nära det som kvinnornas berättade för journalisterna. Att 
journalisternas frågor framgår leder till att kvinnornas svar och upplevelser inte blir tagna ur 
sitt sammanhang. Majoriteten av citaten som framgår i föreliggande studies resultat är tagna 
utifrån det som kvinnorna själva beskriver i livsberättelserna och inte journalisternas 
sammanfattande ord. Detta ingår i vad Bryman (2011) presenterar som trovärdighet, vilket 
syftar till att resultaten ska vara så trovärdiga som möjligt utifrån det som framkommit från 
respondenterna.  
 
Då den kvalitativa forskningen strävar efter en djupare förståelse görs forskningen mestadels 
på mindre grupper som ofta har något gemensamt. Eftersom det fokuseras på hur den lilla 
gruppen upplever och förstår verkligheten finns det svårigheter med att generalisera till andra 
kontexter än den specifika undersökningskontexten. På grund av detta uppmanas forskare 
inom kvalitativa studier att göra utförliga beskrivningar, så att den som läser forskningen själv 
kan avgöra hur pass överförbara resultaten är (Bryman, 2011). I största möjliga mån har det 
försökts att ge tydliga beskrivningar om hur respondenterna upplever sina situationer, detta 
för att läsaren själv ska kunna bedöma om resultaten är överförbara. För att läsaren ska kunna 
bedöma pålitligheten har metodavsnittet i studien delats upp i relevanta avsnitt. Målet har 
varit att det tydligt ska framgå hur forskningsprocessen har gått till. Detta har gjorts i enlighet 
med vad Bryman (2011) beskriver som pålitlighet, att det ska finnas en tydlig redogörelse för 
hur forskningsprocessen har genomförts. Eftersom vi är två författare till uppsatsen minskar 
risken för att resultatet har påverkats av personliga värderingar. Innan studien påbörjades hade 
vi inte någon djupgående kunskap kring ämnet. Detta kan ha bidragit till att studien inte har 
påverkats av tidigare kunskaper och förutfattade meningar. Det har under studiens gång dock 
varit svårt att inte känna ett förakt gentemot sexköpare samt känna medlidande med 
respondenterna. För att minimera riskerna att våra känslor skulle påverka resultatet har vi 
pratat med varandra om de känslor som har uppstått. Att inte låta personliga värderingar 
påverka utförandet av studien eller studiens resultat benämner Bryman (2011) som 
möjligheten att styrka och konfirmera. 
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7.6 Etiska överväganden 
I den aktuella studien har valet att läsa livsberättelser framför att genomföra intervjuer eller 
enkäter gjorts för att undvika att respondenter skulle komma till skada. Detta eftersom ämnet 
för studien kan vara av etisk känslig karaktär. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att det i 
all forskning är viktigt att reflektera över om de vetenskapliga fördelarna överväger de 
eventuella skadorna som respondenterna kan uppleva. Vetenskapsrådet (2002) redogör för 
fyra forskningsetiska krav som används för att säkerställa att en studie genomförs på ett etiskt 
korrekt sätt nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. 
Detta för att minimera riskerna att respondenterna utsättas för onödig skada. I föreliggande 
studie har de etiska kraven tagits i beaktning vid utförandet. På grund av studiens utformning 
och metodval är flera av de etiska kraven inte av relevans. Då studien inte har några 
respondenter utan bygger på redan offentligt material, finns det inga respondenter att inhämta 
ett samtycke från eller som skulle kunna komma till skada. På grund av detta har 
samtyckeskravet, som innebär att samtliga respondenter måste samtycka till studien 
(Vetenskapsrådet, 2002), inte uppfyllts till fullo. I och med att respondenterna själva har valt 
att skriva en bok om tiden de sålde sex, har de själva valt hur deras berättelser ska framställas 
och vad som ska delges läsaren. Med grund i detta har vi inte tagit kontakt med kvinnorna för 
att inhämta deras samtycke att delta i studien då deras livsberättelser redan finns att tillgå 
offentligt. Det kan antas att författa en livsberättelse är en längre process än att delta i en 
intervju. Detta gör att respondenterna har mer möjlighet att bestämma själva över processen, 
till exempel att fundera över formuleringar och om de faktiskt vill genomföra publiceringen 
av livsberättelsen. Det kan antas att respondenterna har övervägt för- och nackdelar med att 
deras historia kommer att bli offentlig för allmänheten under tiden som livsberättelsen skrevs. 
Med grund i detta har informationskravet, som innebär bland annat att respondenterna ska 
informeras om vad som är syftet med studien och om hur deras deltagande kommer att se ut 
(Vetenskapsrådet, 2002), uppfyllts till den mån som det är möjligt utifrån studiens 
utformning.   
 
I studien har det valts att inte göra någon anonymisering av respondenterna utan de namn som 
används i livsberättelserna har valts att även användas i studien. Detta eftersom 
respondenterna redan själva har valt att använda pseudonymer eller att vara öppna med sina 
identiteter. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att konfidentliatlitetskravet innebär att all 
data som rör enskilda individer ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, samt att 
inga utomstående ska kunna identifiera respondenterna. Livsberättelserna finns offentligt 
tillgängliga för allmänheten, vilket gör att vem som helst har tillgång till livsberättelserna och 
det finns därför ingen fördel med att anonymisera respondenterna. Det finns svårigheter med 
att beskriva respondenternas historier utan att någon som tidigare tagit del av livsberättelserna 
skulle kunna härleda informationen tillbaka till ursprungskällan. Nyttjandekravet innebär att 
den insamlade empirin inte får användas till något annat syfte än det studien ämnar undersöka 
(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har tagits i beaktning under studiens utförande. På 
grund av att empirin är tagen från redan offentliga livsberättelser är inte nyttjandekravet 
särskilt applicerbart på föreliggande studie. Vi kommer dock inte att använda empirin till 
något annat än studiens syfte. 
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8. Resultat & analys  
I följande avsnitt kommer resultat och analys att redovisas. Avsnittet är uppdelat i tre olika 
faser i karriären, vägen in i prostitution, att prostituera sig samt vägen ur prostitution. 
Avslutningsvis följer en sammanfattande analys där främst begreppet karriär används för att 
försöka förstå alla tre faser som en gemensam process. I avsnittet kommer de kvinnor som 
berörs i livsberättelserna benämnas som respondenter. Detta trots att det egentligen inte är en 
korrekt benämning eftersom kvinnorna inte medverkat i en intervju eller enkät. Kvinnorna 
benämns ändå som respondenter i avsnittet för att läsaren på ett lättare sätt ska kunna följa 
med i texten. 
 

8.1 Vägen in i prostitution 
Vägen in i prostitution beskrivs inte i alla livsberättelser. På grund av detta baseras 
resultatredovisningen och analysen endast på berättelserna från Tessan, Sandra, Nadja, 
Birgitta, Maija och Lisa. Skälen till att de börjat att prostituera sig varierar med avseende på 
händelser och motiv. I avsnittet framträder i huvudsak tre övergripande teman avseende 
händelser och motiv som medfört att de berörda kvinnorna börjat att sälja sex – traumatiska 
händelser, ekonomiska motiv och grupptryck. Nedan kommer resultatredovisningen och 
analysen ta utgångspunkt i dessa temaområden. 
 

8.1.1 Traumatiska händelser 
Samtliga respondenter har varit med om en eller flera traumatiska händelser där de 
traumatiska händelserna har skett under respondentens barndom eller under tonåren. Det har 
framkommit att en traumatisk händelse kan ta uttryck på olika sätt. Den mest förekommande 
traumatiska händelsen som respondenterna upplevt är någon form av sexuella övergrepp, till 
exempel våldtäkt eller sexuellt utnyttjande. Samtliga respondenter uppvisar tecken eller 
uttryckligen beskriver en psykisk ohälsa, till exempel ångest, på grund av de sexuella 
övergrepp som de varit utsatta för. Tessan, Sandra och Lisa har blivit utsatta för en våldtäkt 
där de kände förövaren och de ser ibland förövaren till exempel på stan eller i skolan. Birgitta 
blev våldtagen två gånger av två olika förövare som hon inte kände vid två olika tillfällen. 
Samtliga respondenter som har blivit utsatta för någon form av sexuella övergrepp tog på sig 
skulden och ansåg att det var deras fel att de blivit utsatta. Nedan följer ett citat hämtat ur 
Tessans livsberättelse som beskriver hur utsattheten resulterade i skam och skuldkänslor som 
gjorde det svårt för henne att berätta vad hon varit med om: 
  

Jag skämdes. Jag tog på mig hela skulden för våldtäkten och var övertygad om att ingen skulle 
tro på mig. När tiden gick kändes det som att det var för sent att berätta, då skulle alla undra 
varför jag aldrig hade sagt något tidigare. Tessan (Engvall, 2008, s. 40). 

  
Nadja, Maija och Lisa har varit utsatta för sexuellt utnyttjande. Nadja hade kontakt med en 
person på internet som hon visade sig avklädd för i webbkameran, nästa dag satt det avklädda 
bilder på henne i skolan. Maija och Lisa har blivit sexuellt utnyttjade, genom beröring av 
deras mammors pojkvänner. Lisa berättar för sin mamma om första gången mammans 
pojkvän utnyttjar henne sexuellt. Mamman trodde inte på Lisa vilket resulterade i skam och 
skuldkänslor hos Lisa:   
  

Det är fult att ljuga och det vet du. Så farligt var det nog inte. Du är bara missunnsam för att 
jag har träffat en man som jag vill leva med. Mammas röst var hård och anklagande. [...] Jag 
tystnade och knäppte händerna i smyg. Magen var i uppror och jag ville spy. [...] Vad skulle 
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han inte hinna med på två timmar, varje dag? Vid sidan av min mamma som uppenbarligen 
inte trodde på mig. Lisa (Eek, 2002, s. 10). 

  
Alla respondenter upplever att det är deras fel att de blivit utsatta för någon form av sexuellt 
övergrepp och tar på sig skulden för det som hänt. Det kan antas att respondenterna upplever 
känslor av skam eftersom de tar på sig skulden för det övergrepp som de varit med om. 
Lindberg och Johansson (2008) delar in begreppet skam i olika nivåer, från lättare känslor av 
obehag och förlägenhet till mer intensiva känslor som kränkningar och förnedringar. Det kan 
antas att de sexuella övergrepp som respondenterna har varit med om kan ha lett till att de 
upplever intensiva känslor av skam. Detta eftersom att ha varit utsatt för någon form av 
sexuella övergrepp kan ses som en kränkning eller förnedring. Det är möjligt att det är på 
grund av att respondenterna har upplevt intensiva känslor av skam som de antar att andra 
individer i deras omgivning också skulle skambelägga dem på grund av det som de har blivit 
utsatta för. Att respondenterna tar på sig skulden för det som hänt samtidigt som de skäms 
över händelsen kan leda till att de upplever sig stigmatiserade. 
  
Goffman (2011) beskriver att den som upplever sig som stigmatiserad kan ta avstånd från 
andra individer eftersom denne tror att denne inte ska bli accepterad av andra. Skam- och 
skuldkänslorna samt stigmatiseringen som respondenterna upplever förstärks av att de väljer 
att inte berätta om övergreppen som de varit med om. Detta eftersom de tror att ingen kommer 
att tro på dem, kommer ta avstånd från dem eller tycka att de får skylla sig själva. Goffman 
(2011) menar att den som upplever sig som stigmatiserad ofta tror att den är ensam om att 
besitta de egenskaper som leder till stigmatiseringen. Det är möjligt att det är respondenterna 
själva som skapar stigmatiseringen kring sig själva. På grund av detta väljer de att inte berätta 
för någon om övergreppen då de har föreställningar om att andra kommer att stigmatisera 
dem. Att inte bearbeta sina känslor av skam kan påverka individen på ett negativt sätt, till 
exempel så kan psykisk ohälsa utvecklas (Scheff, 2000). Alla respondenter visar tecken eller 
beskriver uttryckligen en psykisk ohälsa på grund av de traumatiska händelser som de varit 
med om. Den skam och stigmatisering som har uppstått i samband med de traumatiska 
händelserna kan vara orsaken till att respondenterna lider av psykisk ohälsa. Om 
respondenterna hade valt att berätta om övergreppet för någon, och på så vis bearbetat sina 
känslor av skam, hade de kanske också undvikit den skam och stigmatisering som de skapat 
kring sig själva samt den psykiska ohälsan som detta kan ha resulterat i. 
  
Andra händelser som respondenterna har blivit utsatta för som kan ses som traumatiska är att 
ha vårdnadshavare som inte är tillgängliga. Sandra, Nadja och Birgitta har alla varsin pappa 
som inte är en del av deras liv, antingen på grund av bortgång, arbete på annan ort eller ovilja 
att närvara i barnets liv. Nadja och Birgitta har dock varsin mamma som är tillgänglig både 
fysiskt och känslomässigt. Sandras mamma är känslomässigt frånvarande, men förser henne 
med mat, kläder och husrum. Lisa och Maija har vardera två vårdnadshavare som inte är 
känslomässigt tillgängliga. Lisas vårdnadshavare skiljer sig och ingen av vårdnadshavarna vill 
ha vårdnaden om Lisa. Även Maijas vårdnadshavare skiljer sig och hon tappar kontakten med 
sin pappa. Både Lisa och Maija upplever att deras mamma inte vill ha något med dem att göra 
och att de under perioder inte är välkomna hem. Lisas mamma vill inte komma och besöka 
Lisa när hon bor i fosterhem och Maija blir utkastad av sin mamma på natten när mamman 
ska ha herrbesök. Följande citat påvisar hur Maijas mamma väljer bort Majia till följd av att 
hon prioriterar sina egna behov framför Maijas: 
  

[..]när jag bodde med mamma, slängde hon ofta ut mig. Hon kom hem med fyllgubbar som sa: 
“Vem ska ut, ungen eller jag?” Då var det alltid jag som åkte ut. Där stod jag ensam i natten 
och grinade. Maija (Bodström & Zweigbergk, 1994, s. 43). 
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Månsson och Hedin (1999) identifierar att det ofta är flera händelser som leder till att en 
kvinna börjar sälja sex, en så kallad kumulativ effekt. Alla respondenter som har presenterats i 
följande avsnitt har varit med om minst en traumatisk händelse. Sandra, Nadja, Birgitta, Maija 
och Lisa har alla varit med om fler än en traumatisk händelse. Det är möjligt att anta att 
respondenterna skäms över de traumatiska händelser som de varit med om och tar på sig 
skulden för det, vilket har resulterat i att de upplever sig stigmatiserade. Som tidigare nämnt 
kan psykisk ohälsa uppstå på grund av att en individ inte bearbetar sina känslor av skam 
(Scheff, 2000). Den kumulativa effekten, som det innebär att ha varit utsatt för flera 
traumatiska händelser, uppleva känslor av skam och stigmatisering samt lida av psykisk 
ohälsa, kan ha bidragit till att de började att sälja sex. 
 

8.1.2 Ekonomiska motiv 
Maija, Lisa, Nadja och Birgitta börjar att sälja sex på grund av bland annat den ekonomiska 
fördelen som detta innebär. Maija har inte haft något arbete, utan har sedan 18 års ålder 
försörjt sig genom försörjningsstöd från socialtjänsten och att sälja sex. Lisa började arbeta på 
en strippklubb för att tjäna pengar så att hon kunde försörja sig och sin dotter. När detta inte 
gav tillräckligt med pengar var det en kompis till Lisa som gav som förslag att hon även 
skulle börja sälja sex till kunderna på strippklubben. Både Nadja och Birgitta upplever att 
deras mammor inte har ekonomin att köpa allt som deras jämnåriga klasskamrater har, till 
exempel fina kläder. Nadja och Birgitta kände sig utanför i skolan på grund av att de inte hade 
samma förutsättningar som sina klasskamrater. På grund av detta tänkte de att prostitution var 
ett enkelt sätt att tjäna pengar snabbt för att kunna köpa det som de ville ha för att passa in. 
Följande citat är taget från när Birgitta hade varit utsatt för mobbning under en längre tid. 
Citatet påvisar den stigmatisering som Brigitta upplever på grund av familjens ekonomiska 
situation: 
  

Varje dag, varje minut och varje sekund förbannade jag fattigdomen och allt helvete den förde 
med sig. Det blev svårare och svårare att förtränga obehagligheterna [egen anm. till exempel 
mobbning] jag utsattes för. [...] Måste snarast hitta på någonting som kan ge lite pengar. Men 
vad skulle det kunna vara? funderade jag desperat. Birgitta (Andersson, 2010, s. 52). 

  
Goffman (2011) konstaterar att stigma är något som en individ tillskrivs när denne är 
avvikande från det som en specifik grupp anser vara normen. Den som blir stigmatiserad har 
egenskaper som gör denne olik de andra individerna i gruppen och individen kommer på 
grund av detta bli utstött. Birgitta och Nadja utsätts för stigmatisering på grund av familjens 
ekonomiska situation. De avviker från sina jämnåriga klasskamrater och blir därför utstötta av 
klasskamraterna. Att sälja sex för att tjäna pengar blir för Birgitta och Nadja ett sätt att 
undvika att vara avvikande från sina klasskamrater och på så sätt slippa den stigmatisering 
som de blir utsatta för på grund av sin ekonomiska situation. Vidare beskriver Goffman 
(2011) att stigma är situationsbundet. Det vill säga att det som anses vara avvikande i en 
grupp istället kan anses vara normen i en annan. Om det hade förekommit fler elever som 
befunnit sig i liknande situationer som Birgittas och Nadjas är det möjligt att de inte upplevt 
samma starka stigmatisering. Detta eftersom de då inte hade varit lika avvikande och hade då 
kanske inte känt ett behov av att sälja sex för pengar. 
 

8.1.3 Grupptryck 
Första gången Tessan, Maija och Lisa sålde sex gjorde de det tillsammans med en kompis. I 
Maijas fall framkommer det inte om det var hon själv eller kompisen som tog initiativ till att 
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sälja sex första gången, oavsett vilket påverkar de varandra till att faktiskt sälja sex. Gällande 
Tessan och Lisa är det istället deras kompis som föreslår att de ska sälja sex. Varken Tessan 
eller Lisa hade själva funderat på att sälja sex innan kompisen gav det som förslag. Tessans 
citat beskriver hur grupptryck kan få någon att göra något som denne egentligen inte vill: 
  

Jag tror att vi skojade, jag tror faktiskt det, men grupptrycket. Grupptrycket. Ingen av oss 
kunde stå emot. När vi väl hade uttalat de där orden där på gungorna var det som ingen av oss 
vågade sätta stopp, ingen av oss hade makten att säga nej. “Vi horar”. De verkade så enkelt. 
Tessan (Engvall, 2008, s. 42). 

  
Att ha en kompis som initierar till att sälja sex kan vara en del i den kumulativa effekten som 
Månsson och Hedin (1999) beskriver. Tessan är den enda av respondenterna som bara upplevt 
en traumatisk händelse. Det går att anta att Tessan inte hade börjat att sälja sex om hennes 
kompis inte hade föreslagit och drivit på det. På samma sätt som det kan antas att Tessan inte 
hade gått med på kompisens förslag om hon inte hade blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. 
Det kan vara det sexuella övergreppet tillsammans med kompisens initiativ som leder till att 
Tessan börjar att sälja sex. Det är möjligt att anta att även Lisa började att sälja sex på grund 
av att hennes kompis föreslog att hon skulle göra det. Även om Lisa har varit utsatt för ett 
flertal traumatiska händelser samt har ett ekonomiskt motiv kan det vara kompisens förslag på 
att sälja sex som faktiskt gör att Lisa börjar att prostituera sig. Det kan vara flera faktorer, till 
exempel traumatiska händelser och grupptryck, som tillsammans bildar en kumulativ effekt 
som i sin tur leder till att respondenterna börjar att sälja sex. 
 

8.2 Att prostituera sig 
Hur det är att leva som prostituerad och vad kvinnorna utsätts för beskrivs inte i alla 
livsberättelser. På grund av detta baseras resultatredovisningen och analysen på samtliga 
livsberättelser förutom Maries. Skälen till att de fortsätter att sälja sex varierar med avseende 
på händelser och motiv. I avsnittet framträder i huvudsak två övergripande teman avseende 
händelser och motiv som medför att de berörda kvinnorna fortsätter att prostituera sig - 
psykisk ohälsa och ekonomiska motiv. Nedan kommer resultatredovisningen och analysen att 
ta utgångspunkt i dessa temaområden. 
 

8.2.1 Psykisk ohälsa 
Samtliga respondenter uppvisar tendenser till eller beskriver uttryckligen att de mår psykiskt 
dåligt under tiden de prostituerar sig. Hos vissa av respondenterna har den psykiska ohälsan 
varit mer framträdande än hos andra. Ingen av respondenterna berättar för någon närstående 
att de säljer sex och att de mår psykiskt dåligt, de söker inte heller hjälp för sitt mående. 
Birgitta lider av ångest och har ett förakt gentemot sig själv. Dock framgår det inte om 
Birgitta använder prostitution som ett självskadebeteende för att lindra sin ångest eller om hon 
istället använder narkotikan till detta. Nadja och Sandra har ett synligt självskadebeteende i 
form av att skära och svälta sig i ett försök att hantera sin ångest. Tessan, Nadja och Sandra 
upplever att de mår bättre för stunden när de är tillsammans med männen som köper sex av 
dem. Nedan följer ett citat hämtat från Sandra som påvisar att hon mår bättre då hon säljer sex 
men att ångesten nästan alltid återkommer efter att hon har träffat en man. Detta gör att 
beteendet att sälja sex fortlöper: 
  

Jag blev så rädd varje gång jag kände så [egen anm. ångest] och varje gång löste jag det med 
att ringa någon kille att ha sex med. Det kändes så bra att veta att någon ville ha mig trots att 
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jag inte ville ha med mig själv att göra. [...] En lyckokänsla jag aldrig får annars. Jag vet inte 
hur jag ska klara mig utan att ha sex med alla dessa män? Sandra (Engvall, 2012, s. 116). 

  
Det är möjligt att anta att beteendet att sälja sex är en bidragande orsak till att respondenterna 
mår psykiskt dåligt. Enligt Scheff (2000) kan psykisk ohälsa vara en bieffekt av att inte 
bearbeta sina skamkänslor. Det är därför rimligt att anta att respondenterna upplever 
skamkänslor på grund av att de säljer sex och eftersom de inte bearbetar sina skamkänslor så 
utvecklar de ett psykisk dåligt mående. Dalla (2002) påvisar att de kvinnor som har 
copingstrategier för att hantera riskerna med att sälja sex ofta är mer benägna att fortsätta att 
sälja sex, trots att de far illa av det. För att hantera sitt dåliga mående kan respondenterna ha 
utvecklat en copingstrategi. Copingstrategin består av ett självskadebeteende, i form av att 
sälja sex, för att hantera sin ångest. Att den copingstrategin som respondenterna utvecklat 
skadar dem mer än den hjälper dem är kanske något som respondenterna inte upplever för 
stunden. Detta eftersom respondenterna upplever att de tillfälligt mår bra av att sälja sex. 
Respondenterna kan ha utvecklat copinstrategin, att sälja sex i form av ett självskadebeteende, 
för att de inte har några andra verktyg att hantera sitt dåliga mående. 
  
Det är antagligen flera faktorer som påverkar att respondenterna fortsätter att sälja sex. De 
flesta har en psykisk ohälsa med sig från sin uppväxt som också ökar på grund av att de inte 
bearbetar de skamkänslor som är relaterade till prostitutionen. Eftersom respondenterna 
upplever att de mår bättre när de säljer sex tenderar de att sälja mer sex när de mår dåligt, 
detta kan ses som en copingstrategi för att hantera sin ångest. Allt detta sammantaget, den 
psykiska ohälsan, de obearbetade skamkänslorna och copingstrategierna, kan ha resulterat i att 
respondenterna befinner sig i en negativ cirkel. Denna cirkel kan vara svår att bryta sig fri från 
eftersom alla faktorer påverkar och är beroende av varandra. Detta kan vara orsaken till att 
respondenterna upprätthåller beteendet att sälja sex. 
  
Samtliga respondenter blir vid flertalet tillfällen kallade för horor eller andra nedvärderande 
skällsord. De blir systematiskt nedtryckta av männen som köper sex av dem och det 
förekommer även grovt våld. Följande citat från Maggan är ett exempel på vad 
respondenterna vid upprepade tillfällen blir utsatta för: 
  

Jag har blivit fysisk misshandlad och utsatt för ett par mordförsök men det har skadat mig 
mindre än den psykiska förnedringen som jag var utsatt för varje dag. Jag har blivit 
systematiskt förhånad, nedvärderad, föraktad, jag har tvingats höra: “Vem fan vill ha dig, 
hordjävel” när jag stått sönderslagen med näsan knäckt utan strumpor med glassplitter i 
huvudet på gatan en dag i november. Maggan (Bodström & Zweigbergk, 1994, s. 274). 

  
Det är inte orimligt att anta att de kränkningar som respondenterna utsätts för kan liknas vid 
de kränkningar som de individer som utsätts för mobbning upplever, handlingar som ofta ger 
upphov till känslor av skam, vilket har en negativ inverkan på individens självuppfattning (jfr. 
Lindberg & Johansson 2008). Även efter att kränkningarna upphör är det möjligt att den 
utsatta individen kommer att uppleva svårigheter med att tycka om sig själv och se sitt eget 
värde. Likt de som utsätts för mobbning kan det antas att de som säljer sex även upplever 
känslor av skam som har påverkat deras självuppfattning negativt. Om respondenternas 
självuppfattning har påverkats negativt av skamkänslor kan det antas att de har haft lättare att 
ta åt sig av de nedvärderande ord och handlingar som sexköparna utsätter dem för. Det är 
möjligt att den bekräftade negativa självuppfattningen kan leda till ytterligare psykisk ohälsa. 
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8.2.2 Ekonomiska motiv 
Birgitta, Maggan, Irene och Yvonne har under sina år inom gatuprostitutionen utvecklat ett 
narkotikaberoende. För att kunna finansiera sitt missbruk väljer de att fortsätta att sälja sex. 
Birgitta, Lisa och Maija fortsätter att sälja sex på grund av de ekonomiska fördelar som det 
medför. Birgitta berättar att hon säljer sex för att få råd med fina kläder och med andra 
materiella ting. När Lisa arbetar på strippklubbar betalar klubbägaren för hennes uppehälle, 
vilket hon måste betala tillbaka innan hon får behålla de pengar hon tjänar på att sälja sex. 
Maija har hela sitt vuxna liv försörjt sig på att sälja sex och på försörjningsstöd från 
socialtjänsten. Hon upplever att det är enkelt att tjäna pengar på sex. Maija använder de 
pengar hon tjänar till att köpa kläder och resor, och helst spenderar hon pengarna på resor 
eftersom hon då kan låtsas vara någon annan än sig själv. Citatet nedan påvisar att Maija 
upplever att prostitution är ett enkelt sätt att tjäna pengar och att hon fortsätter att prostituera 
sig för att hon ska kunna bibehålla sina levnadsvanor: 
  

Pengar till kläder - tänk dig att kunna gå in i en affär och inte tänka på vad det kostar. Fan, tar 
pengarna slut är det bara att gå dit [egen anm. gatan där hon säljer sex] och skaffa mer. Majia 
(Bodström & Zweigbergk, 1994, s. 15). 

  
Att respondenterna som säljer sex på grund av ekonomiska motiv upprätthåller beteendet att 
sälja sex skulle kunna förklaras i och med den kumulativa effekten som Månsson och Hedin 
exemplifierar (1999). Eftersom respondenternas enda inkomstkälla är att prostituera sig kan 
de uppleva svårigheter med att sluta sälja sex. Det skulle kunna vara så att respondenterna är 
beroende av de pengar de tjänar på att sälja sex. Därför kan det vara så att den kumulativa 
effekten gör att beteendet blir svårt att bryta. Det är möjligt att flera av respondenterna inte 
upplever prostitutionen som enbart något negativt, eftersom de får en belöning i form av 
pengar. Att respondenterna upplever belöningar av att sälja sex kan vara en bidragande orsak 
till att de väljer att upprätthålla sin prostitutionskarriär. Den kumulativa effekten kan vara 
synlig genom att respondenterna hamnar i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Lisa får 
nya skulder och behöver därför sälja mer sex för att betala skulderna till klubbägarna. Birgitta, 
Maggan, Irene och Yvonne har alla blivit beroende av narkotika och behöver därför sälja sex 
för att finansiera sina missbruk. Det är möjligt att det är den kumulativa effekten som bidrar 
till att respondenterna fortsätter att sälja sex. 
  
8.3 Vägen ur prostitution  
Vägen ur prostitution och varför kvinnorna slutar att prostituera sig beskrivs inte i alla 
livsberättelser. På grund av detta baseras resultatredovisningen och analysen på berättelserna 
från Tessan, Nadja, Birgitta, Maggan, Irene, Marie, Yvonne och Lisa. Skälen till att dessa 
kvinnor slutat att prostituera sig varierar med avseende på händelser och motiv. I avsnittet 
framträder i huvudsak ett övergripande tema avseende händelser och motiv som medfört att 
de berörda kvinnorna har slutat att sälja sex – livsförändring. Nedan kommer 
resultatredovisningen och analysen ta utgångspunkt i detta temaområde. 
 
8.3.1 Livsförändring 
Tessan, Birgitta och Nadja har alla slutat att sälja sex till följd av att de har fått hjälp och 
stöttning av både professionella och personer i deras sociala nätverk. Tessan hade kontakt 
med en psykolog som var ett stort stöd för henne. Det var psykologen som tog kontakt med 
socialtjänsten samt berättade för Tessans föräldrar vad Tessan gjorde och utsatte sig för. 
Under en period bodde Tessan på ett hem för vård och boende (HVB-hem), där hon fick bra 
kontakt med de vuxna. Det skulle kunna vara så att Tessan inte hade klarat av att lämna 
prostitutionen om det inte var för psykologen, socialtjänsten, de vuxna på HVB-hemmet samt 
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sina föräldrar. Föräldrarna har alltid stöttat och försökt att hjälpa Tessan, även om Tessan 
själv har haft svårt att ta emot deras hjälp. Birgitta har alltid haft sin mamma som har varit ett 
stort stöd för henne och varit en av anledningarna till att Birgitta lyckats göra uppehåll i sitt 
destruktiva liv flertalet gånger, även om hon tillslut alltid fallit tillbaka av olika anledningar. 
Det är först när det är flera människor som tror på, samarbetar och stöttar Birgitta som hon 
faktiskt lyckas lämna sitt destruktiva liv bakom sig. Med hjälp av dessa människor slutar hon 
att bruka narkotika, hon flyttar från Stockholm, får ett jobb och kommer in på en 
journalistutbildning. Birgitta fortsätter att missbruka alkohol och kommer senare i livet in i ett 
spelmissbruk men faller inte tillbaka till prostitutionen, narkotikan och kriminaliteten. När 
Nadja berättade för sin mamma att hon sålde sex var det mamman som bestämde att familjen 
skulle flytta och såg till att Nadja fick kontakt med en psykolog. I början efter flytten var 
Nadja inne på de internetsidor hon brukade vara inne på för att få kontakt med sexköpare. 
Tack vare psykologen, mamman och flytten klarade hon till slut av att sluta gå in på dessa 
internetsidor. Både Tessans och Nadjas psykologer hjälpte dem att hitta verktyg att hantera 
sin ångest utan att känna ett behov av att sälja sex. Följande citat är hämtat från Nadjas 
livsberättelse och påvisar att det är med psykologens hjälp som hon lyckats att sluta att sälja 
sex: 
  

Kerstin [egen anm. psykologen] blev min livlina, min räddande tamp som jag krampaktigt höll 
i när livet blåste orkanvindar runt omkring mig. Om jag inte hade träffat Kerstin? Död. Nadja 
(Engvall, 2012, s. 184). 

  
Goffman (2011) förklarar begreppet “de visa” som de individer som inte har avvikande 
egenskaper men som sympatiserar med och accepterar de individer som har avvikande 
egenskaper. “De visa” strävar efter att de individer som har avvikande egenskaper inte ska 
behöva uppleva stigmatisering. Tessan, Birgitta och Nadja har alla tre berättat för någon om 
vad de har utsatts för och att de säljer sex. Alla som respondenterna har berättat för har 
försökt att hjälpa och stötta dem. Det är möjligt att de som försökt att hjälpa och stötta 
respondenterna är vad Goffman (2011) skulle kalla för “de visa”. Om de som respondenterna 
berättade för inte tillhörde kategorin “de visa” är det möjligt att stigmatiseringen kring 
respondenterna istället hade ökat. Detta eftersom de som respondenterna berättade för inte 
skulle acceptera respondenternas avvikande egenskaper samt inte haft ett sympatiskt 
förhållningssätt. Genom att respondenterna berättar att de prostituerar sig finns möjligheten 
att den de berättar för tillhör kategorin “de visa”. När respondenterna berättar för någon att de 
säljer sex kan detta ses som att de bearbetar den skam som de upplever. Enligt Scheff (1997) 
finns det olika typer skam, erkänd och icke-erkänd skam. Den erkända skammen är den skam 
som individen har haft möjlighet att bearbeta och den icke-erkända skammen är den skam 
som individen förtränger. Det går att anta att det är “de visa” som hjälper respondenten att 
bearbeta denna stigmatisering och skam som de upplever. Respondenterna går därmed från 
icke-erkänd till erkänd skam. 
  
Andra livsförändringar som respondenterna har upplevt är att bli gravid eller spendera tid på 
ett sjukhus. Marie blev gravid, där pappan till barnet är en av hennes före detta kunder. Det 
var en socialarbetare som fick Marie att inse att hon inte kunde fortsätta att sälja sex när hon 
var gravid. När barnet väl föddes fokuserade Marie på att ta hand om barnet och kunde därför 
avsluta sin prostitutionskarriär. Marie fokuserar även mycket på att hitta den man som är 
pappa till hennes barn, eftersom hon tycker att alla barn förtjänar två föräldrar även om dessa 
inte lever tillsammans. Lisa och Yvonne avslutade båda två sin prostitutionskarriär i samband 
med att de vistades på sjukhus, dock av olika anledningar. Lisa spenderade tid på sjukhus på 
grund av att hon fick cancer. Även om Lisa fortfarande funderade på att börja sälja sex efter 
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att hon kom hem från sjukhuset, var det ändå sjukhusvistelsen och cancerdiagnosen som ledde 
till att Lisa insåg att hon måste sluta att prostituera sig. Yvonne slutade att prostituera sig i 
samband med att hon blev fri från sitt narkotikamissbruk, vilket skedde under en 
sjukhusvistelse. När hon slutade att använda narkotika fanns det inte längre någon anledning 
till att sälja sex. Nedan följer ett citat från Yvonnes livsberättelse som beskriver att Yvonne 
var tvungen att genomgå flera stora förändringar i sitt liv för att lyckas sluta att prostituera sig. 
Citatet påvisar även att det är en lång process att sluta att prostituera sig: 
  

Efter flera överdoser och tablettförgiftningar tvångsintogs hon på sjukhus, fick metadon, gick i 
terapi, slutade att knarka och prostituera sig. Yvonne (Bodström & Zweigbergk, 1994, s. 263). 

  
Irene och Maggan har slutat att sälja sex till följd av att de upplevde att de inte kunde fortsätta 
sin prostitutionskarriär. Irene på grund av att hon upplevde att hon inte längre var attraktiv 
och började då begå brott istället för att kunna fortsätta att finansiera sitt narkotikamissbruk. 
Maggan slutade att sälja sex eftersom hon upplevde att hon blev illa behandlad av sexköparna 
och började istället att begå brott. Följande citat ger ett exempel på en livsförändring som 
resulterade i att Maggan slutade att sälja sex: 
  

Det var ingen medveten tanke. Jag slutade för att… jag for så fruktansvärt illa. Jag tyckte det 
var hederligare, renare att göra brott, dessutom var det ett sätt att återupprätta min självkänsla. 
Maggan (Bodström & Zweigbergk, 1994, s. 258-259). 

  
Flera av respondenterna har upplevt förändringar i deras livssituation som har hjälpt och 
påverkat dem till att sluta att prostituera sig. Månsson och Hedin (1999) konstaterar att det 
ofta krävs en vändpunkt för att kvinnan ska sluta att sälja sex. Vändpunkten kommer att ge 
kvinnan nya syften och prioriteringar i sitt liv. Det går att anta att Maries graviditet är en 
vändpunkt för henne, eftersom hon slutar prostituera sig till följd av graviditeten. Marie 
fokuserar inte längre på att sälja sex utan hon fokuserar istället på att ta hand om sitt barn och 
att hitta barnets pappa. Både Lisa och Yvonne har också genomgått en vändpunkt, i samband 
med en sjukhusvistelse. Det är möjligt att Lisas cancerdiagnos och Yvonnes 
tvångsomhändertagning var det som gjorde att de lyckades sluta sälja sex. Det kan antas att 
Irenes och Maggans insikt om att de inte kan fortsätta att sälja sex är en form av vändpunkt. 
Tessans, Birgittas och Nadjas vändpunkt blir stöttningen de får från sin omgivning. Månsson 
och Hedin (1999) delar in begreppet vändpunkter i tre olika faktorer, strukturella, relationella 
och individuella. Samtliga respondenter som har lyckats sluta att prostituera sig har haft 
tillgång till strukturella, relationella eller individuella faktorer. Att ha haft tillgång till dessa 
faktorer kan ha varit en nödvändighet för att respondenterna skulle lyckas att sluta sälja sex. 
 

8.4 Sammanfattande analys 
Både avvikande- och yrkeskarriär är en process som innefattar flera olika steg (Luckenbill & 
Best, 1981). Alla individer har drivkrafter till att begå handlingar som anses som avvikande. 
Det är dock inte alla individer som faktiskt kommer att begå avvikande handlingar. De som 
begår avvikande handlingar ger efter för drivkrafterna genom att följa sina impulser. För att 
en individ ska följa sina impulser krävs det ofta att denne inte har något att förlora (Becker, 
1997). Respondenterna kan ha haft drivkrafter till att påbörja sin prostitutionskarriär, genom 
bland annat ekonomiska motiv samt som ett försök att lindra sitt psykiskt dåliga mående. Det 
är rimligt att anta att respondenterna har valt att följa sina impulser kring att sälja sex. Det 
skulle kunna vara så att respondenterna upplever att de inte har något att förlora på att sälja 
sex eftersom de har varit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp. Respondenterna skäms 
på grund av det sexuella övergrepp som de varit med om, vilket bidrar till att de skapar en 
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stigmatisering kring sig själva. Eftersom respondenterna upplever sig själva som 
stigmatiserade kan detta bidra till att de upplever att de inte har något att förlora på att följa 
sina impulser. Det är även rimligt att anta att det inte enbart är en händelse som lett fram till 
att respondenterna har haft drivkrafter och valt att följa sina impulser. På grund av detta har 
sammantaget av flertalet händelser, den kumulativa effekten (Månsson & Hedin, 1999), 
påverkat att respondenterna påbörjat sin prostitutionskarriär. 
  
För att avvikarkarriären ska fortlöpa krävs det ofta att individerna identifierar sig med de 
avvikande handlingar som de begår, samt att de begår avvikande handlingar på regelbunden 
basis (Becker, 1997). Respondenterna säljer sex under längre perioder och det är möjligt att 
de upplever svårigheter med att sluta på grund av att de identifierar sig med prostitutionen. 
Goffman (2011) beskriver stigma som något som tillskrivs en individ när denne är avvikande 
från det som samhället anser vara normen. Det kan eventuellt vara så att kvinnorna, på grund 
av den stigmatisering de utsätts för utifrån att de säljer sex, bidrar till att de identifierar sig 
med sin prostitutionskarriär. Luckenbill och Best (1981) menar att en avvikande karriär kan 
pågå under en kortare tid i en individs liv, till exempel under tonåren. De respondenter som 
prostituerade sig under en kortare period identifiera sig kanske inte lika starkt med sin 
prostitutionkarriär som de respondenter som fortsatte under en längre tid. Det krävs strategier 
för att klara av att fortsätta att sälja sex (Luckenbill & Best, 1981, Dalla, 2002). Det kan vara 
möjligt att de respondenter som prostituerade sig längre också hade fler strategier för att 
hantera det som de utsattes för och därför inte kände ett lika stort behov av att sluta. De som 
prostituerade sig under en kortare period kan ha farit mer illa eftersom de inte hade lika 
utvecklade strategier för att hantera riskerna med prostitution. Att inte bearbeta sina känslor 
av skam kan leda till psykisk ohälsa (Scheff, 2000). Det är möjligt att de kvinnor som hittat 
strategier till att hantera prostitutionen har gjort detta genom att bearbeta sina känslor av 
skam. Detta kan ha lett till att kvinnorna inte upplever sig må lika psykisk dåligt som de hade 
gjort om de inte bearbetat sina känslor av skam. Vilket i sin tur bidrar till att 
prostitutionskarriären fortlöper. Luckenbill och Best (1981) poängterar att en anledning till att 
avsluta en avvikande karriär kan vara att individen inte längre har samma möjligheter och 
tillgångar. De respondenter som har avslutat sin prostitutionskarriär har gjort det till följd av 
en livsförändring. Det går att anta att livsförändringen ledde till att respondenterna inte längre 
hade samma möjligheter och tillgångar. Att inte längre ha samma möjligheter eller tillgångar 
att sälja sex kan till exempel vara att ha närstående som är medvetna om avvikarkarriären eller 
att karriären avbryts av en sjukhusvistelse. 
 

9. Slutsatser 
Mönster som har framkommit i föreliggande studie är att en prostitutionskarriär skiljer sig 
beroende på vilka motiv som ledde till att karriären påbörjades. Det som tydligast har lett till 
att kvinnor börjar att sälja sex är att de varit utsatta för någon traumatisk händelse, till 
exempel sexuellt övergrepp. Att ha varit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp har lett 
till skamkänslor och en upplevd stigmatisering. De som inte bearbetar sina känslor av skam 
kan utveckla psykisk ohälsa, vilket är vanligt hos respondenterna. Inte hos någon av 
respondenterna är det en enskild händelse som har lett till att de började sälja sex, utan det är 
sammantaget av flera händelser som orsakat detta. Ovanstående faktorer samt ekonomiska 
motiv och grupptryck har skapat drivkrafter hos respondenterna till att påbörja en 
avvikarkarriär. Det som upprätthåller karriären är att respondenterna inte bearbetar sina 
känslor av skam samt deras individuella drivkrafter, till exempel att finansiera ett 
narkotikamissbruk. För att prostitutionskarriären ska avslutas krävs det att respondenterna går 
från icke-erkänd skam till erkänd skam. Vilket innebär att respondenterna måste bearbeta de 
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skamkänslor och stigmatisering som prostitutionen lett till. Respondenterna kan till exempel 
göra detta genom att berätta för närstående eller professionella vad de utsätter sig för. Det är 
också vanligt att det krävs någon form av livsförändring för att prostitutionskarriären ska 
avslutas. 
 

10. Diskussion  
I följande avsnitt kommer först en diskussion föras kring studiens resultat under rubriken 
resultatdiskussion. Därefter diskuteras studiens styrkor och brister för att sedan avslutas med 
förslag till vidare forskning.  
 

10.1 Resultatdiskussion 
I resultat och analys har det framkommit att det främst finns gatuprostitution och prostitution 
via internet, detta skulle kunna ses som två olika arenor. Samma mönster har även 
framkommit i den tidigare forskningen då det främst är gatuprostitution eller prostitution via 
internet som har berörts. Jonsson, Svedin & Hydén (2014) påpekar att prostitution bland 
ungdomar i Sverige främst sker via internet. De livsberättelser som utspelade sig på 2000-talet 
har berört yngre kvinnor som säljer sex via internet medan de livsberättelser som utspelade 
sig på mitten och i slutet av 1900-talet berörde kvinnor inom gatuprostitution. En anledning 
till detta är att prostitution har förändrats på grund av teknikens utveckling, det har blivit 
lättare att både sälja och köpa sex. Det är möjligt att en del i att prostitutionen har ökat på 
internet är att det går att vara anonym på internet samt att internet är en stor del av ungdomars 
liv idag. Jonsson et al (2014) förklarar att flera ungdomar inte skulle börjat att sälja sex om 
det inte vore för internet. I föreliggande studie har det framkommit att gatuprostitution och 
prostitution via internet skiljer sig åt, vilket gör det möjligt att karriären har tagit två olika 
vägar. Detta på grund av att motiven som ledde till att karriären påbörjades har varit olika. 
Inom gatuprostitutionen är ekonomiskt motiv och att ha ett pågående narkotikamissbruk de 
två främsta motiven till att sälja sex på gatan. Jämfört med att sälja sex via internet där 
motivet främst verkar vara att i ett destruktivt syfte skada sig själv. Det verkar även vara detta 
som gör att kvinnorna väljer att fortsätta sin prostitutionskarriär. En likhet som har 
identifierats mellan de två karriärvägarna är att samtliga respondenter har blivit utsatta för 
någon form av sexuella övergrepp innan deras prostitutionskarriär påbörjades. Detta mönster 
återfinns även i den tidigare forskningen (Svedin & Priebe, 2007, Jonsson et al, 2015, 
Månsson & Hedin, 1999).  
 
I resultatet framkommer det att de respondenter som har haft en karriär inom gatuprostitution 
också har haft ett narkotikamissbruk, men detta gäller dock inte alla respondenter. Luckenbill 
och Best (1981) belyser att individer inom en avvikarkarriär ofta begår flera avvikande 
handlingar. Flera av de respondenter som befinner sig inom gatuprostitution har utöver sin 
prostitutionskarriär även inslag av andra avvikande karriärer, till exempel en narkotikakarriär 
eller en kriminalitetskarriär. I vissa fall har prostitutionskarriären avslutats tidigare än de 
andra avvikande karriärerna. Även den tidigare forskningen påvisar att det är vanligt att ha ett 
narkotikaberoende parallellt med att sälja sex på gatan (Dalla, 2002).  
 
Som tidigare framkommit i resultat och analys upplever kvinnorna känslor av skam och 
stigmatisering. Hulusjö (2013) beskriver att kvinnor inom prostitution ofta blir utsatta för 
skam och stigmatisering på grund av att samhället har föreställningar och förutfattade 
meningar om vad det innebär att vara prostituerad. De föreställningar och förutfattade 
meningar kan bland annat handla om att kvinnan inom prostitution ses som en råvara och att 
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hon inte går att sexuellt diskriminera. Det är möjligt att anta att kvinnorna inom prostitution 
har anammat samhällets föreställningar och förutfattade meningar om dem. På grund av detta 
identifierar kvinnorna sig med prostitutionen, vilket leder till att deras prostitutionskarriär 
upprätthålls. Becker (1997) menar att det krävs att individen identifierar sig med sin 
avvikarkarriär och dess avvikande handlingar för att karriären ska upprätthållas.  
 
Eftersom prostitutionskarriären kan ta sig uttryck på olika sätt är det också olika faktorer som 
kommer vara avgörande huruvida kvinnan kan avsluta sin prostitutionskarriär. Utifrån resultat 
och analys framkommer det att de kvinnor som befinner sig inom gatuprostitution ofta har ett 
narkotikamissbruk. Om missbruket behandlas har kvinnan större förutsättningar att klara av 
att sluta sälja sex. Detta eftersom beroendet av narkotika kan ses som den faktor som 
upprätthåller att kvinnan fortsätter att prostituera sig. Utifrån resultat och analys framgår det 
att de kvinnor som säljer sex via internet ofta gör det som ett självskadebeteende. På grund av 
detta skulle det kunna vara så att det krävs att dessa kvinnor får psykologisk hjälp för att 
kunna avsluta sin prostitutionskarriär. Det är möjligt att kvinnorna får hjälp att gå från icke-
erkänd skam till erkänd skam i och med den behandling som de får, antingen behandling för 
missbruk eller psykiatrisk behandling. På grund av att prostitutionskarriären kan ta uttryck på 
olika sätt, till exempel genom erfarenheter och upplevelser, krävs det också att kvinnorna får 
olika typer av stöd och hjälp. Beroende på vart kvinnan befinner sig i sin prostitutionskarriär 
behöver stödet och hjälpen anpassas på grund av det. Efter att prostitutionskarriären har 
avslutats kan kvinnan fortfarande må dåligt och uppleva att hon har svårt att återanpassa sig 
till samhället. Den tidigare forskningen tar upp att kvinnan kan uppleva känslor av ångest, 
skam och ånger efter att hon lämnat prostitutionen (Månsson & Hedin, 1999). På grund av 
detta är det viktigt att fortsätta att ge kvinnan hjälp och stöd även efter avslutad 
prostitutionskarriär.  
 
Studiens titel ”Hur ska jag klara mig utan att ha sex med alla dessa män” är tagen från 
Sandras livsberättelse (Engvall, 2012, s. 116). Titeln påvisar ett gemensamt tema som 
återkommit i flera av livsberättelserna som ligger till grund för studien. Kvinnorna upplever 
männen som köper sex som en central del i deras vardagsliv. En del av kvinnorna vet inte hur 
de skulle hantera sitt dåliga mående om det inte sålde sex, eftersom prostitutionen används 
som ett självskadebeteende. Medan andra kvinnor inte skulle ha tillgång till narkotika eller 
fina kläder om det inte vore för prostitutionen. Prostitutionen upplevs som en 
livsnödvändighet för kvinnorna och för att de ska kunna sluta sälja sex behöver de ställa sig 
frågan ”Hur ska jag klara mig utan att sälja sex?”. 
 

10.2 Styrkor & brister  
Det finns både styrkor och brister med föreliggande studie. Genom att föreliggande studie är 
baserad på livsberättelser från biografier minskar risken att någon kommer till skada på grund 
av sin medverkan. Ämnet för studien är av etisk känslig karaktär, därför valdes det att utgå 
från redan befintlig empiri. Nackdelen med metodvalet är att inga frågor har kunnat ställas till 
kvinnorna, utan studien har fått utgå från det som kvinnorna själva valt att berätta. Det är 
möjligt att det kan ha förekommit andra händelser av relevans i kvinnornas liv som studien ej 
har kunnat ta del av, eftersom det inte framgår i livsberättelserna. Det återfinns svårigheter 
med att överföra resultat från kvalitativa studier till en annan kontext än 
undersökningskontexten (Bryman, 2011). I föreliggande studie har sju av tio livsberättelser 
utspelats på mitten och i slutet av 1900-talet, vilket ytterligare kan påverka överförbarheten i 
studien. Det är möjligt att gatuprostitutionen inte är utformad på samma sätt idag som för 
tiden då livsberättelserna författades. En styrka med föreliggande studie är att fler 
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livsberättelser har kunnat tagits i beaktning gentemot om studien på denna nivå istället varit 
en intervjustudie. 
 

10.3 Förslag till vidare forskning 
I denna studie på c-uppsatsnivå har det funnits begränsningar gällande vad som har varit 
möjligt att genomföra, både på grund av tidsaspekt och etiska överväganden. Det hade varit 
intressant att genomföra en intervjustudie med kvinnor som säljer sex, för att få en mer 
nyanserad bild av deras berättelser. I föreliggande studie har enbart kvinnor involverats, 
därför vore det intressant om kommande forskning även tar hänsyn till flera kön och sexuella 
läggningar. Det kan finnas fördelar med att kommande forskning genomför en liknande studie 
men med ett bredare urval och fler respondenter, detta för att öka möjligheterna till 
överförbarhet. Samtidigt som detta kan ge en större förståelse för hur prostitutionskarriären 
kan skildras. Vidare hade det också varit fördelaktigt att göra en longitudinell studie, för att få 
en överblick hur respondenternas mående, skamkänslor, erfarenheter och upplevelser 
påverkar hur en prostitutionskarriär utvecklas.  
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