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Abstract  
 

The aim of this study was to provide the reader with an insight into the violence that 

accompanies prostitution and that the imminent risk of violence is present regardless of 

whether the woman is active in “off-street” or “on-street” prostitution. The purpose has been 

to carry out a comparative study of the vulnerability to violence by sex buyers that women in 

“off-street” and “on-street” prostitution experience. In addition, a qualitative content analysis 

of Swedish biographies on prostitution was used to study how women in prostitution 

described their meetings with sex buyers. The main results are that there are differences in the 

violence that women experience from sex buyers and how they describe their experiences. 

These differences depended on whether the women were active in “off-street” or “on-street” 

prostitution. Based on the biographies, it was found that the women in “off-street” had a 

sexual self-harm, that a normalization process of the experienced violence could be 

distinguished and that women active “on-street” have an increased risk of being victimized 

according to the lifestyle theory. The conclusions of this study are that the theoretical aspects 

have a significant role in what kind of violence women in prostitution experience from sex 

buyers. 
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Sammanfattning  
 

Ambitionen med denna studie har varit att läsaren ska få en inblick i det våld som medföljer 

prostitution och att den överhängande risken för att utsättas för våld förekommer oavsett om 

kvinnan är verksam inom “off-street” eller “on-street” prostitution. Syftet har varit att utföra 

en jämförande studie av den utsatthet för våld av sexköpare som kvinnor verksamma i “off-

street” respektive “on-street” prostitution upplever. Vidare användes en kvalitativ 

innehållsanalys av svenska biografier om prostitution för att studera hur kvinnorna i 

prostitution beskrev sina möten med sexköpare. De huvudsakliga resultaten är att det råder 

skillnader i det våld som kvinnorna erfarit av sexköpare och hur de beskriver sina upplevelser. 

De rådande skillnaderna har berott på vilket verksamhetsområde kvinnan varit aktiv i. Utifrån 

biografierna framkom det att kvinnorna verksamma ”off-street” hade ett sexuellt 

självskadebeteende, att det kunde urskiljas en normaliseringsprocess av det upplevda våldet 

samt att kvinnorna inom ”on-street” har en ökad risk för att utsättas för viktimisering enligt 

livsstilsteorin. Slutsatserna i denna studie är att de teoretiska utgångspunkterna har en 

betydande roll gällande vilken form av våld kvinnorna får erfara av sexköpare.  

 

 

 

Titel: Den överhängande risken att utsättas för våld i prostitution finns – oavsett 

verksamhetsområde: En jämförande kvalitativ studie om prostituerade kvinnors utsatthet att 

erfara våld av sexköpare. 

Författare: Ebba Lichtenstein och Alexandra Ng  

Antal ord: 14976 

Nyckelord: Prostitution, prostituerade kvinnor, off-street, on-street, våld, sexköpare 

 

  



 

Förord  
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra nära och kära som funnits där som stöd för oss 

under processens gång. Ni har underlättat vår tillvaro under flera veckors tid. Därefter vill vi 

rikta ett stort tack till varandra då vi stöttat och motiverat varandra under hela 

genomförandeprocessen. Vi har utvecklat en stark vänskap genom detta samarbete. Slutligen 

vill vi rikta ett tack till hunden Donna som varit vår trogna följeslagare. Du har bidragit med 

mycket kärlek och värme när allt känts omöjligt.  

 

Vi har under uppsatsskrivandets gång träffats varje dag och genom ett starkt samarbete har 

detta resulterat i slutförandet av denna studie. Detta innebär att samtliga delar är författade 

tillsammans och ingen uppdelning har därmed skett. Därför tar vi båda fullt ansvar för 

studiens utförande och innehåll. 

 

Stockholm 2018  

Ebba Lichtenstein och Alexandra Ng 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

1 januari år 1999 trädde förbudet mot köp av sexuella tjänster, den så kallade sexköpslagen 

(SFS 1998:408) i kraft i Sverige (Regeringskansliet 2016). Sverige var det första landet i 

världen att förbjuda köp av sexuella tjänster (ibid.). Detta innebär att skaffa sig sexuella 

förbindelser mot ersättning kriminaliserades, men inte att sälja (ibid.). Med sexköpslagen 

(SFS 1998:408) blev fenomenet prostitution politiskt definierat som ett samhällsproblem med 

inställningen att alla former av prostitution var en del av mäns våld mot kvinnor. Senare har 

sexköpslagen (SFS 1998:408) upphävts men köp av sexuella tjänster är fortfarande 

kriminaliserat i svensk lagstiftning enligt 6 kap. 11 § Brottsbalk (SFS 1962:700). Trots 

kriminaliseringen förekommer det fortfarande sexköp där prostituerade kvinnor befinner sig i 

en utsatthet för att erfara våld vid mötet med sexköpare, vilket uppmärksammats i kampanjen 

#metoo (TT 2017). Det våld kvinnor i prostitution utsätts för anses vara av grövre karaktär, ett 

våld som människor utanför denna verksamhet har svårt att föreställa sig (ibid.). Då dessa 

kvinnor och deras utsatta position sällan uppmärksammas är det viktigt att synliggöra att detta 

sociala problem förekommer i Sverige och att det medföljande våldet är grovt, oavsett vilket 

verksamhetsområde kvinnorna befinner sig i (ibid.). 

  

Kvinnor i prostitution befinner sig i en utsatt position för att falla offer för olika former av 

våld och övergrepp, där sexköpare är de främsta förövarna (Matthews 2015). Majoriteten av 

prostituerade kvinnor har rapporterat att de någon gång under deras verksamma tid upplevt en 

livshotande situation i mötet med sexköpare (Krüsi, Chettiar, Ridgway, Abbott, Strathdee & 

Shannon 2012). Enligt kriminologen Roger Matthews (2015) varierar den utsatta positionen 

för kvinnor i prostitution beroende på var de är verksamma; “off-street” eller “on-street”. 

“Off-street” prostitution innebär verksamheter såsom massagesalonger, bordeller, 

nätprostitution och att kvinnorna självständigt prostituerar sig i sina hem utan hallick enligt 

professorn Tamara O’Doherty (2011, s. 948). Att vara verksam inom “on-street” prostitution 

innebär att kvinnorna är verksamma på gatan eller på lastbilsstopp enligt professorerna Celia 

Williamson och Gail Folaron (2001, s. 463). Matthews (2015) menar att det råder en 

hierarkisk ordning inom prostitution, där kvinnor verksamma ”off-street” antas vara högst upp 

i ordningen samt inneha en mer skyddad miljö, jämfört med de verksamma ”on-street”. Det 

förutsätts att kvinnor verksamma ”on-street” är en utav de mest utsatta grupperna i samhället 
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som i större utsträckning utsätts för olika former av våld och övergrepp (ibid.). Enligt 

forskarna Krüsi et al. (2012) fortsätter frekvensen av fysiskt våld, mord och våldtäkt vara 

betydligt högre bland de kvinnor som är verksamma “on-street” jämfört med andra kvinnor i 

samma åldersgrupp runt om i världen. Med detta sagt innebär det inte att kvinnor verksamma 

i ”off-street” prostitution inte blir utsatta för våld och övergrepp (Matthews 2015).   

 

1.2. Problemformulering 

Prostituerade kvinnor har enligt professorerna Williamson och Folaron (2001) en 

marginaliserad position i samhället vilket innebär att de inte blir erbjudna samma privilegier 

och skydd som andra individer i ett demokratiskt samhälle, exempelvis inom rättsväsendet. 

Williamson och Folaron (2001) menar att detta synliggörs då exempelvis åklagare allt som 

oftast väljer att inte väcka åtal i de rättsfall där prostituerade kvinnor är offer, eller 

automatiskt avslår anklagelser gällande sexuella övergrepp gentemot dessa kvinnor. Därav 

väljer väldigt få prostituerade kvinnor att anmäla de händelser de utsatts för (ibid.). Det är 

därför viktigt att socialarbetare i sin yrkesutövning har en medvetenhet gällande att denna 

grupp i samhället finns. Detta då socialtjänsten enligt Socialtjänstlag (2001:453) har det 

yttersta ansvaret för att enskilda individer ska få den hjälp och det stöd som de behöver. Om 

det saknas kompetens gällande prostituerade kvinnors utsatta position och kvinnorna inte 

heller anmäler vad de utsätts för, kan socialtjänsten misslyckas med att uppmärksamma denna 

grupp och dess behov. Därav misslyckas socialtjänsten med sitt ansvar som yttersta 

skyddsnät. Utöver detta är kompetens gällande den variation av utsatthet som beror på 

verksamhetsområde enligt Matthews (2015) viktigt för yrkesverksamma inom socialt arbete. 

Detta för att inte misslyckas med att erbjuda den hjälp och det stöd som dessa kvinnor som 

enskilda individer behöver. Syftet med denna undersökning är därför att göra en jämförande 

studie av den utsatthet för våld av sexköpare som kvinnor verksamma i ”off-street” respektive 

”on-street” prostitution upplever. Ambitionen med denna studie är att läsaren ska få en inblick 

i det våld som medföljer prostitution och att synliggöra den överhängande risken att utsättas 

för våld, oavsett verksamhetsområde. Detta uppnås genom att studera hur kvinnor beskriver 

mötet med sexköpare utifrån en innehållsanalys i svenska biografier om prostitution. Denna 

kunskap är högst relevant för socialt arbete då socialarbetare i sin yrkesutövning kommer i 

kontakt med prostituerade kvinnor via rättsväsendet, barnskyddstjänster, sjukhus, 

organisationer och behandlingsenheter av olika slag (Williamson & Folaron 2003). Det är 
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därför grundläggande för individer verksamma inom socialt arbete att ha kunskap om de 

medföljande riskerna med prostitution och de upplevelser dessa kvinnor får erfara. Detta 

öppnar då upp reflektioner kring varför kvinnorna väljer att fortsätta prostituera sig trots dessa 

risker. Denna kunskap kan då leda till att prostituerade kvinnor blir erbjudna den hjälp och det 

skydd som de behöver. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att göra en jämförande studie av den utsatthet för våld av 

sexköpare som kvinnor verksamma i “off-street” respektive “on-street” prostitution upplever. 

Detta uppnås genom att studera hur kvinnorna beskriver sina möten med sexköpare utifrån en 

innehållsanalys av svenska biografier om prostitution. Dessa möten innefattar fysiska möten 

samt kontakt via telefon och internet. I denna studie delas våld upp i olika kategorier; fysiskt-, 

psykiskt-, sexuellt- samt ekonomiskt våld. Följande frågeställningar är vägledande för denna 

studie: 

- Varför finns det skillnader i det våld som erfars i “off-street” respektive “on-street” 

prostitution? 

- Hur återspeglas de prostituerade kvinnornas upplevelser i biografierna? 

 

1.4. Avgränsningar 

I denna studie har ett antal avgränsningar gjorts för att möjliggöra en fördjupning i området 

med hänsyn till tidsbegränsningen som funnits. I första hand har studien fokuserat på 

prostitution därmed har sextrafficking inte varit relevant. Vidare har studien avgränsats till 

heterosexuell prostitution (Gleisner & Larsson u.å). Detta innebär att det i studien har gjorts 

en avgränsning på kön, där det är kvinnor som erbjuder sexuella tjänster till män. Valet har 

gjorts då denna form av prostitution är den vanligaste formen (ibid.). Undersökningen har 

även avgränsats till Sverige, vilket innebär att de prostituerade kvinnorna är verksamma i 

Sverige och att alla händelser som använts har utspelat sig i Sverige. Detta eftersom Sverige 

ingår i det fokusområde som uppsatsskrivarna avser att täcka. Vidare har avgränsningar gjorts 

i vilka informationskällor som använts i studien. Det är endast svenska biografier, skrivna på 

svenska, som utgör litteraturen i denna studie. Detta innebär att andra former av 

informationskällor såsom bloggar inte använts eftersom att det medför etisk problematik 
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(Vetenskapsrådet 2017). Slutligen sker avgränsning utifrån begreppsdefinitionerna till 

verksamhetsområdena “off-street” och “on-street” prostitution i denna studie. Kvinnor 

verksamma i “off-street” prostitution inkluderar kvinnor som är aktiva via internet eller olika 

telefontjänster. Prostituerade kvinnor “on-street” kommer endast behandla kvinnor 

verksamma på gatan, så kallad gatuprostitution.   

 

1.5. Studiens centrala begrepp 

I det följande definieras de väsentliga begreppen som uppsatsskrivarna använder sig av i 

denna studie. Introducerande presenteras definitionen av prostitution, följt av begreppen ”off-

street” och ”on-street”. Vidare definieras sexköpare följt av våld och dess olika kategorier; 

fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld samt ekonomiskt våld.  

 

1.5.1. Prostitutionsbegreppet 
Prostitution innebär när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning 

(1993 års prostitutionsutredning 1995).  Vidare definieras sex mot ersättning på följande sätt: 

“En person får eller utlovas ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Ersättningen kan 

vara till exempel pengar, kläder, presenter, alkohol, droger eller sovplats” (Socialstyrelsen 

2015).  

 

I denna studie är “off-street” och “on-street” prostitution centrala begrepp. “Off-street” 

prostitution, även kallat indoor prostitution, delas upp i olika områden: eskortagenturer, 

massagesalonger, bordeller, nätprostitution samt kvinnor som självständigt (utan hallick) 

prostituerar sig i sina hem (O’Doherty 2011, s. 948). Vidare innebär “on-street” prostitution, 

även kallat street-level-, outdoor- eller gatuprostitution, kvinnor som är verksamma på gatan 

eller lastbilsstopp (Williamson & Folaron 2001, s. 463).  

 

1.5.2. Sexköpare 
Sexköp innebär köp av sexuell tjänst vilket är ett sexualbrott, där sexköpare innebär den 

individ som skaffar sig tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (Nationalencyklopedin 

u.å.).  
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1.5.3. Våld 
Per Isdal (2001) definierar begreppet våld på följande sätt: “Våld är varje handling riktad mot 

en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, för att 

denna person ska göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill”. Vidare delas 

begreppet upp i olika kategorier såsom fysiskt-, psykiskt-, sexuellt- eller ekonomiskt våld. 

 

Varje utövande av fysisk makt som skadar, skrämmer eller kränker en individ genom allt från 

att knuffa och slå till att ha ihjäl är fysiskt våld (Isdal 2001, ss. 42ff). Den fysiska makten 

måste användas på sådant sätt att den uppfyller ett syfte eller en funktion som exempelvis 

skrämma eller orsaka skada för att kallas fysiskt våld (ibid.). Att en prostituerad kvinna sätter 

sig i sexköparens bil definieras även i denna studie som fysiskt våld då sexköparen i denna 

situation anses ha all makt över kvinnan. 

 

Psykiskt våld innebär dels att skada, skrämma eller kränka en individ på sådant sätt som inte 

är av fysisk karaktär och dels att bestämma eller styra över en individ med en bakomliggande 

makt eller hotbild (Isdal 2001, s. 47). I denna kategori ingår hotelser, kränkningar och 

förminskande. 

 

Sexuellt våld, i sin tur, utgörs av alla handlingar som riktas mot en annan individs sexualitet 

(Isdal 2001, ss. 43ff). Detta inkluderar sexuella trakasserier, sexuella påtryckningar, våldtäkt 

och sexuell tortyr. Sexuella påtryckningar innebär tvång till sexuella handlingar som en 

individ inte vill. Sexuellt våld används aktivt som ett maktmedel (ibid.). I denna uppsats 

inkluderas hårdhänt sex även i sexuellt våld, vilket betraktas som en form av sexuell tortyr 

(ibid.). I denna uppsats inkluderas även sexköpares vägran till kondom, försök att ta av den 

under sexuella aktiviteter eller försök till förhandling att inte använda kondom som sexuellt 

våld (Ślęzak 2017, ss. 242ff). 

 

När man talar om ekonomiskt våld mot prostituerade innebär detta en rad olika saker. Det 

innebär att sexköpare försöker förhandla ner priset, undviker att betala den fulla 

överenskomna summan, inte betalar alls eller tar tillbaka pengarna efter mötet (Ślęzak 2017, 

ss. 243f). Vidare innebär detta även att sexköparen hotar kvinnan att ta tillbaka hela den 
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betalda summan om hon inte utför en specifik tjänst som inte var överenskommen från början, 

detta utan att hon får extra betalt (ibid.). 

 

1.5.4. Begreppsdiskussion 
De ovan förklarade centrala begreppen är relevanta för denna studie då de genomgående 

kommer diskuteras kring. Prostitutionsbegreppet utifrån Socialstyrelsen (2015) anses vara 

högst relevant då det i denna studie framkommit många situationer där prostituerade kvinnor 

har fått annan ersättning än ekonomisk. Synonymt med prostituerade eller prostituerade 

kvinnor kommer kvinnorna eller kvinnan att användas i denna studie, även gällande “off-

street” och “on-street”. Detta då denna studie endast behandlar kvinnor i prostitution. 

Begreppet sexköpare används synonymt med männen eller mannen i denna studie då endast 

manliga sexköpare behandlas. Vidare är det ovanstående begreppsdefinitioner av 

våldsformerna som använts under hela studiens genomförande, därav är empiri insamlat 

utefter dessa.  

 

Det har under processens gång funnits en medvetenhet kring att sammansättningen 

“prostituerade kvinnor” kan bidra till föreställningen att dessa kvinnor är sitt yrke. Därför har 

det förts diskussion, uppsatsskrivarna emellan samt med handledare, gällande hur 

formuleringen ska te sig för att konstatera att prostitution är något kvinnorna gör, det är inget 

de är. Vidare är det viktigt att poängtera att prostitutionsbegreppet har en stigmatiserande 

tyngd i sig själv och är problematiskt att använda. Detta för att begreppet prostitution 

innehåller många olika föreställningar om vilka som hamnar där, varför de är i prostitution 

och hur dessa individer är. Utifrån de diskussioner som förts samt samråd med handledare har 

det ändå valts att använda “prostituerade kvinnor” och prostitution för att underlätta för 

läsaren och bidra till en flytande text. Med detta sagt önskas läsaren ha detta i åtanken under 

läsningens gång.  

 

1.6. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel där första kapitlet består av inledning med bakgrund och 

problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsningar, studiens centrala begrepp samt 

disposition. Andra kapitlet består av tidigare forskning. I det tredje kapitlet redovisas studiens 

teoretiska utgångspunkter. Studiens fjärde kapitel behandlar metod. I detta kapitel redogörs 
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förförståelse, material och urval, val av metod, metodologi, studiens kvalitet och 

tillförlitlighet samt etiska överväganden. Resultat och analys redogörs i femte kapitlet och i 

sjätte kapitlet återfinns slutsatser och diskussion. 

 

2. Tidigare forskning 
Följande presenteras tidigare forskning inom “off-street” samt “on-street” prostitution som 

undersöker kvinnornas utsatta position. Undersökningarna har delats upp under två rubriker; 

“Off-street” och “On-street”.  

 

2.1. Sökprocess 

För att ta fram relevant forskning har sökningar gjorts i databaserna Google Scholar, 

SöderScholar samt PsycINFO. Först gjordes en sökning efter svensk forskning. De svenska 

sökorden som användes var: prostitution, kvinnor i prostitution, gatuprostitution, prostitution 

och utsatthet, prostitution sexköpare och prostitution och våld. De svenska sökorden (bortsett 

från prostitution) genererade väldigt få träffar som saknade en koppling till denna studie. 

Därför användes dessa engelska sökord: prostitution, off-street prostitution, on-street 

prostitution, street-level prostitution, indoor prostitution, outdoor prostitution, prostitution 

AND violence, prostitution AND exposure, prostitution violence risk samt prostitution client 

risk. De engelska sökorden genererade fler träffar och inkluderade internationell forskning. 

Uppsatsskrivarna studerade i första hand abstrakter på vetenskapligt granskade artiklar för att 

finna forskning med mest relevans till studiens syfte. För att forskningen skulle anses vara 

aktuell valdes artiklar publicerade tidigare än år 2000 bort i sökningen. Referenslistor på den 

tidigare forskning som anträffats via databaserna studerades, för att möjliggöra ytterligare 

fynd på relevant forskning. Den tidigare forskning som slutligen valdes ansågs vara de mest 

relevanta för studiens syfte. 

 

Under sökprocessen uppmärksammades det att forskningsfältet som jämförde utsattheten 

mellan “off-street” och “on-street” prostitution var relativt litet. Ingenting inom 

forskningsfältet fanns i Sverige, däremot fanns ett flertal jämförande studier i de länder som 

varken hade kriminaliserat prostitution eller sexköp. Dessa undersökte då om det fanns någon 
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skillnad i utsattheten att fara illa från sexköpare, kollegor eller hallickar beroende på 

kvinnornas verksamhetsområde. Dock fanns det mycket internationell forskning som var 

inriktad på antingen “off-street” eller “on-street” prostitution och den utsattheten för våld 

dessa kvinnor befinner sig i. Därför valdes det i denna studie att utgå från tidigare forskning 

som berör endast “off-street” eller “on-street”. Det anses även av uppsatsskrivarna att denna 

åtskillnad ger en tydligare överblick över vilka skillnader som råder gällande dessa två 

verksamhetsområdena i deras utsatthet för våld.  

 

2.2. ”Off-street” 

Tamara O’Doherty (2011) har i en surveyundersökning studerat prostituerade kvinnor 

verksamma ”off-street” i Kanada. Hon utgår från det teoretiska begreppet viktimisering för att 

studera kvinnornas utsatta position. Viktimisering används då O’Doherty (2011, s. 948) 

menar på att det är ett bredare begrepp som innehåller fler aspekter av utsatthet än begreppet 

våld. ”Off-street” prostitution delades upp i olika verksamma områden: eskortagenturer, 

massagesalonger eller kvinnor som arbetar självständigt i sitt hem (ibid.). 

  

I sitt resultat identifierade O’Doherty (2011, ss. 950f) sju olika former av viktimisering som 

prostituerade kvinnor verksamma ”off-street” blivit utsatta för. Dessa var: utmanande hot, 

vapenhot, fysiskt överfall, sexuellt överfall, kidnappning eller fångenskap, stöld samt 

sexköpares vägran att använda kondom (ibid.). Resultatet tydde på att utmanande hot var den 

mest förekommande formen av viktimisering vilket innebar att individen blev hotad till fysisk 

skada om denne inte gjort som den blev tillsagd (ibid.). Vidare visade resultatet på att eskorter 

i större utsträckning utsattes för fysiskt våld samt kidnappning och fångenskap än kvinnor 

inom andra verksamhetsområden (ibid.). Den form av viktimisering som minst rapporterades 

var sexuella överfall. Utöver detta visade resultatet på att sexköpare var den generella 

förövaren gällande viktimiseringen av dessa kvinnor (ibid.).   

  

Slutsatserna som framkom var att prostituerade kvinnor verksamma ”off-street” befinner sig i 

en utsatt position för viktimisering och där sexköparen är den främsta förövaren (O’Doherty 

2011, s. 958). Eskorter visade sig vara mest utsatta inom ”off-street” prostitution, vilket 

förklaras med att de allt oftare träffar sexköpare hemma hos honom eller på andra av 

sexköparen bestämda platser. Därav är slutsatsen att det finns en möjlighet för dessa kvinnor 
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att arbeta under säkrare omständigheter då kvinnor på massagesalonger mer sällan blev utsatta 

för viktimisering (ibid.). 

  

Izabela Ślęzak (2017) har utfört en kvalitativ fältstudie på prostituerade kvinnor verksamma 

”off-street”. Observationer och ostrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod och analysmetoden är i enlighet med grundad teori (ibid.). De kvinnor 

som studerades var verksamma på olika eskortagenturer i Polen. Studien presenterar olika 

former av våld kvinnorna utsatts för av sina kollegor och sexköpare samt hur nya kvinnor 

inom prostitution och mer erfarna kvinnor definierar upplevelser av våld (ibid.). Ślęzak 

(2017) anser att våldsamma sexköpare har ett antagande om att den prostituerade kvinnan 

kommer gå med på alla sexuella aktiviteter vilket grundar sig det sätt kvinnan tjänar pengar 

på. Vidare menar hon på att sexköpare med aggressivt beteende tror sig besitta på all makt i 

mötet med prostituerade kvinnor, vilket leder till synen att dessa kvinnor inte är tillåtna några 

rättigheter på grund av hennes marginaliserade position (ibid.). 

  

Izabela Ślęzak (2017, ss. 242ff) definierade olika former av våld utifrån resultatet, vilka är: 

verbalt-, fysiskt-, sexuellt- och ekonomiskt våld. Verbalt våld visade sig vara mest 

förekommande vilket inkluderar allt från förolämpningar till hot (ibid.). Resultatet visade att 

verbalt våld uppfattades av kvinnorna som en objektifiering och stärkte känslan av stigma då 

det påminde dem om deras stigmatiserade position i samhället. Detta var även en indikator på 

att sexköparen kunde ta till andra former av våld (ibid.). Sexuellt våld definieras som att 

sexköparen vägrar kondom eller försöker ta av den under sexuella aktiviteter, att kvinnan blir 

tvingad till oönskade sexuella tjänster och utsatt för våldsamt/aggressivt sex samt våldtäkt 

(ibid.). Resultatet visade på att sexköpare avhumaniserade prostituerade kvinnor med sexuellt 

våld då de såg dem som ”reagerande objekt” som fanns till för att uppfylla deras sexuella 

önskemål (ibid.). Resultatet visade på att den mest brutala form av fysiskt våld från sexköpare 

skedde utanför eskortagenturens lokaler, oftast hos sexköparen (ibid.). Andra former av 

fysiskt våld som förekommit har skett bakom stängda dörrar inom agenturens lokaler när 

kvinnan varit ensam med sexköparen (ibid.). Det fysiska våldet innefattar att få sina kläder 

förstörda, bli slagen, kvävd, få kroppen bränd med cigaretter eller bli vapenhotad (ibid.). 

Ekonomiskt våld definieras som sexköparens vägran att betala för den utförda sexuella 

tjänsten eller försök att förhandla ner priset (ibid.). Resultatet visade på att vid närvaron av 

säkerhetspersonal så förekom det inte att sexköpare vägrade betala, dock skedde det försök att 

förhandla ner priset (ibid.). Utöver detta förekom det utpressningar från sexköpare där de 
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hotade med att kräva tillbaka den betalda summan om kvinnan inte utförde ytterligare en 

sexuell tjänst (ibid.). 

  

Slutsatsen är att ökad utsatthet av våld mot prostituerade kvinnor innebär att våldet 

normaliseras (Ślęzak 2017, ss. 246f). Vidare så definierar kvinnor med längre erfarenhet av 

prostitution inte händelserna som våld trots att de nämner olika former av våld. Våld ses 

istället som något man måste vänja sig vid då det tillhör deras yrke (ibid.). 

 

2.3. “On-street” 

Lynzi Armstrong (2014, s. 42) har utfört en treårig narrativ studie i New Zeeland gällande 

kvinnor verksamma i ”on-street” prostitution. Forskningen delades upp i tre olika steg där det 

under första steget genomfördes djupintervjuer med 28 prostituerade kvinnor verksamma ”on-

street” (ibid.). Sedan genomfördes 17 intervjuer med nyckelinformanter som arbetade på olika 

organisationer vilka inriktade sig på ämnet prostitution och säkerhet för prostituerade. 

Därefter utfördes observationer på fältet under en sex månaders period. Under fältarbetet 

genomfördes ytterligare intervjuer med prostituerade kvinnor. Ett snöbollsurval användes för 

att få tag på informanter (ibid.). Denna studie undersökte uppfattningar samt erfarenheter av 

våld bland kvinnor verksamma i ”on-street” prostitution (ibid.). 

  

Sexköpare delades upp i två kategorier: kunder och ”falska” kunder, där den sistnämnda 

kategorin innebär individer som vid första anblick framstår som sexköpare men i slutändan 

inte betalar för den utförda sexuella tjänsten (Armstrong 2014, ss. 44f). Resultatet visar på att 

det generellt upplevdes en positiv interaktion mellan kunder och de prostituerade kvinnorna, 

att det antas finnas betydligt fler trevliga kunder än otrevliga. Det visade sig även att det var 

relativt ovanligt att sexköpare blev våldsamma mot kvinnorna (ibid.). ”Falska” kunder, i sin 

tur, ansågs vara den främsta förövaren av att utsätta kvinnorna för våld och obehag. Resultatet 

visar på att majoriteten av det upplevda fysiska våldet kom från ”falska” kunder där 

kvinnorna blivit rånade, slagna och våldtagna av dem (ibid.). 

  

Resultatet visar på att kvinnorna upplevde att det fanns en påtaglig risk för att bli utsatta för 

våldshandlingar i deras yrke, där fysiskt våld var det mest förekommande (Armstrong 2014, 

ss. 46ff). En fråga som ställdes i undersökningen var varför dessa kvinnor valde att fortsätta 
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vara verksamma ”on-street” då det ansågs vara farligare än ”off-street”. Resultatet visar på att 

kvinnorna upplever att de får bättre betalt ”on-street” då de får behålla inkomsten själva, detta 

var den främsta anledningen till varför de valde att fortsätta (ibid.). 

  

Den främsta slutsatsen för undersökningen var att ”on-street” prostitution är farligare än ”off-

street” då det föreligger en stor risk för att bli utsatt för våld (Armstrong 2014, ss. 46ff). Den 

främsta förövaren ansågs vara ”falska” kunder. Slutsatsen var även att det förekom en 

normaliseringsprocess hos kvinnorna gällande vissa beteenden då dessa ansågs tillhöra deras 

yrke (ibid.). Normaliseringen berodde främst på hur lång arbetslivserfarenhet som de 

prostituerade kvinnorna hade där de med längre erfarenhet normaliserade risken för våld i 

större utsträckning (ibid.). Dessutom berodde detta även på inom vilka miljöer kvinnorna varit 

verksamma i och vad de blivit utsatta för (ibid.). 

  

Celia Williamson och Gail Folaron (2001) har genomfört en kvalitativ studie där de intervjuat 

13 kvinnor verksamma i ”on-street” prostitution i USA. Individuella intervjuer med kvinnorna 

användes som datainsamlingsmetod och materialet analyserades sedan i enlighet med grundad 

teori (ibid.). Syftet var att undersöka vilka risker det fanns för kvinnor i ”on-street” 

prostitution att bli utsatta för våld från sexköpare. Prostitution definieras i studien som att 

sälja eller byta ens kropp för sexuella ändamål för att i ersättning få pengar, sovplats eller 

andra önskade saker (ibid.). 

  

Resultatet visade på att det uppfattades en ständigt påtaglig risk hos kvinnorna för att bli 

utsatta för våld och övergrepp av sexköpare, dock motiverade det finansiella behovet dem till 

att fortsätta (Williamson & Folaron 2001, ss. 463ff). Detta innebar en ständigt underliggande 

risk för prostituerade kvinnor att ta kontakt med sexköpare, vilket ansågs vara en kontinuerlig 

del av livet i ”on-street” prostitution (ibid.). Resultatet visade även på att interaktionen med 

sexköpare oftast innebar en inledande förhandlingsprocess gällande sexuell tjänst, pris, 

betalningsform eller plats för genomförandet (ibid.). Flertalet av kvinnorna visade sig blivit 

utsatta för våld av sexköpare genom främst slag och sparkar. Vidare visade det sig att 

kvinnorna blivit utsatta för tortyr och nära-döden-upplevelser av sexköpare (ibid.). 

Majoriteten av de tillfällen kvinnorna blivit utsatta för våld är då sexköparen bestämt platsen 

(ibid.). 
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Resultatet visade på att det finns en så kallad ”dangerous-date”-profil som beskriver fysiska 

kännetecken samt egenskaper på en potentiellt våldsam sexköpare (Williamson & Folaron 

2001, s. 468). Dessa fysiska kännetecken var framförallt en ung man, okänd för sina offer och 

ny i området. Vidare ansågs egenskaperna vara en man som oftast uppfattas vara intresserad 

av ett ärligt utbyte men i slutändan bedrar kvinnorna (ibid.). Denna man framkallade oftast en 

obehagskänsla hos kvinnorna. Mannen bakom ”dangerous-date”-profilen uppfattades ha 

planerat sina våldshandlingar genom att till exempel avlägsnat dörrhandtaget på sin bil (ibid.). 

Resultatet visar på att det antogs att denna man inte var ute efter sexuell njutning utan istället 

orsaka smärta genom att misshandla, våldta, knivhugga eller bita sina offer. Vidare visade 

resultatet på sexköpare involverade i ”yanking”, vilket innebar att de tog tillbaka betalningen 

efter att ha erhållit den sexuella tjänsten. Dessa män tilltog våld mot kvinnorna för att återta 

betalningen (ibid.). 

  

Slutsatsen är att kvinnor som ignorerar kännetecken på ovan beskrivna män ökade risken för 

att bli utsatta för våld (Williamson & Folaron 2001, ss. 466ff). Sexköpare visade sig även vara 

den främsta förövaren gällande det våld de prostituerade kvinnorna blivit utsatta för. Därav 

föreligger det en risk i mötet med sexköpare som kvinnor i ”on-street” prostitution tar, och 

denna är mestadels livshotande (ibid.).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  
Följande presenteras de teoretiska begreppen normaliseringsprocessen (Lundgren 2004), 

sexuellt självskadebeteende (Jansson & Lundström Mattsson 2012) samt viktimisering enligt 

livsstilsteorin (Hindelang, Gottfredson & Garofalo 1978; Daigle 2012). Dessa fungerar som 

verktyg i analysen av materialet.  

 

3.1. Val av teori  

Under genomgången av studiematerialet i denna uppsats har ett antal teoretiska 

utgångspunkter uppkommit som relevanta till studiens syfte. Dessa teoretiska utgångspunkter 

har kunnat urskiljas under genomgången av materialet. Denna studie är induktiv vilket 

innebär att materialet har fått vägleda gällande vilka teorier som anses relevanta. Utifrån det 
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insamlade materialet har dessa teorier tagits fram. Normaliseringsprocessen och viktimisering 

enligt livsstilsteorin har presenterats i studiens tidigare forskning, men dess relevans för denna 

undersökning har uppmärksammats från det insamlade materialet. Sexuellt 

självskadebeteende har uppmärksammats och varit väldigt påtagligt i det insamlade studiens 

material gällande “off-street” prostitution, och utifrån det ansetts vara relevant för denna 

studie. Varje teori som redogörs för nedan är direkt kopplade till prostitution. De teoretiska 

utgångspunkterna kommer i denna studie att användas för att förklara varför det finns 

skillnader i det våld som erfars i mötet med sexköpare.  

 

3.2. Normaliseringsprocess  

Normaliseringsprocessen är ett teoretiskt begrepp som används när man talar om våld i nära 

relationer och mäns våld mot kvinnor överlag (Lundgren 2004, ss. 13ff). Lundgren (2004, ss. 

13ff) menar på att maktrelationer (exempelvis mellan en man och kvinna) fungerar som 

sammanhängande och övergripande maktstrukturer i samhället. Ofta anses det att våld handlar 

om makt och kontroll vilket har sitt ursprung i en samhällelig ”normal” maktordning (ibid.). 

Våldet som kvinnan får erfara normaliseras allteftersom våldet upprepas och kvinnan vänjer 

sig vid att bli slagen, våldet blir något normalt (ibid.). Vidare innebär detta att båda parterna 

bidrar till att normalisering av våldet sker genom olika faktorer (ibid.).  

 

Normaliseringsprocessen sker utifrån fyra olika faser. Den första innebär att gränser utplånas 

och förflyttas (Lundgren 2004, ss. 41ff). Detta innebär att mannen tar kontroll över kvinnans 

livsområde och bestämmer allt. Gällande prostitution kan det handla om att sexköparen 

tilldelar kvinnan olika egenskaper. Exempelvis vilka sexuella aktiviteter hon ska gilla eller att 

hon blir tilldelad olika attribut såsom ”äcklig råtta”. Det kan även innebära att sexköparen tar 

kontrollen över deras möte och bestämmer var och när de ska ses samt vad kvinnan ska ha på 

sig. Isolering är den andra fasen där mannen via isolering får kontroll över kvinnans känsloliv 

genom mental och fysisk isolering (ibid.). Det kan handla om att sexköparen fysiskt isolerar 

den prostituerade kvinnan genom att låsa in henne i en bil eller lägenhet. Den mentala 

isoleringen kan innebära att kvinnan fruktar för sitt liv och därför inte vågar kämpa emot eller 

anmäla sexköparen. Tredje steget i normaliseringsprocessen kallas för växling mellan våld 

och värme (ibid.). Detta betyder att våldet förstärks av perioder då mannen är snäll och 

kvinnan utvecklar en tillgivenhet till honom. Mannen bestämmer även själv när, var och hur 
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han ska växla mellan våld och värme (ibid.). Det kan exempelvis handla om att sexköparen 

själv bestämmer att våld ska brukas och på vilket sätt. Denne kan vid vissa möten upplevas 

som en snäll person medan andra gånger som en våldsam. Internalisering är sista steget i 

normaliseringsprocessen, där kvinnan själv börjar definiera sig genom den våldsverklighet 

hon lever i (ibid.). Kvinnan övertar mannens förväntningar och krav på sig själv, och 

framförallt synen på att våldet är hennes eget fel (ibid.). Detta kan handla om att kvinnor i 

prostitution kan anse att våld är något som tillhör yrket och är normalt. Dessa kvinnor anser 

att de får motta våldet på grund av vilka de är och vad de jobbar med.  

 

3.3. Sexuellt självskadebeteende  

Ett relativt nytt fenomen är sexuellt självskadebeteende där det råder avsaknad av forskning 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 9). Andra former av självskadebeteenden är 

betydligt mer utforskade. Ett självskadebeteende karaktäriseras av att en individ begår olika 

slags destruktiva handlingar mot sin egen kropp, där att skära eller bränna sig är de vanligaste 

formerna för självskadebeteende (ibid.).  

 

Det finns många förklaringar till varför framförallt ungdomar skadar sig själva, men de två 

mest förekommande förklaringarna är affektreglering och interpersonell funktion (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff). Det förstnämnda innebär en reglering av känslor, där 

självskadebeteendet antingen fungerar som positiv förstärkning eller bestraffning (ibid.). 

Genom att skada sig själv kan individer som har starka, känslomässiga reaktioner och 

svårigheter att reglera känslor uppleva en tillfällig lättnad, men på längre sikt leder detta dock 

till negativa konsekvenser (ibid.). Interpersonell funktion innebär istället att individen 

kommunicerar till andra att denne mår dåligt genom sitt självskadebeteende (ibid.).  

 

Det förekommer många likheter mellan självskadebeteende och sexuellt sådant, där den 

främsta likheten är att individer skadar sig själva för att dämpa känslan av ångest (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012, ss. 14ff). Den största skillnaden är dock att sexuellt 

självskadebeteende innebär att individen använder sig av en eller flera andra individer, och 

lämnar över kontrollen till dessa, för att skada sig själv (ibid.). En förklaring till detta är att 

individen har ont på insidan, känner smärta och ångest, och genom att ha våldsamt, farligt 

och/eller förnedrande sex dämpar dessa känslor. Vissa drivs även av ett stort bekräftelsebehov 
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där de via sexuella kontakter får positiva kommentarer om sin kropp och bekräftelse om att de 

duger att ha sex med (ibid.).  

 

Vidare innebär sexuellt självskadebeteende ett mönster hos individen att söka sig till sexuella 

förbindelser som innebär att man fysiskt och psykiskt skadar sig själv (Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012, s. 19). Detta kan bland annat vara den misshandel som individen utsätts för 

under sexakten eller en känsla av skam och ångest efteråt. Individerna upplever ett behov av 

att känna smärta och förödmjukelse genom att bli förnedrad, blir kallad för ”hora” och få 

bekräftat av andra att man är mindre värd. Denna behandling fungerar som ångestdämpande 

hos individerna i fråga (ibid.).  

 

Prostitution är en form av sexuellt självskadebeteende, där ersättningen inte är väsentlig för 

många kvinnor som prostituerar sig (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 30ff). Istället 

handlar det om ett stort behov av bekräftelse och uppmärksamhet vilket hör samman med ett 

stort förakt mot sig själv och sin egen kropp, så kallad degradering av sig själv (ibid.). Vidare 

råder det en stark känsla av ensamhet hos dessa kvinnor som bidragit till att de söker upp män 

för att prostituera sig. Detta leder till att individen utsätter sig för livsfarliga situationer och 

dessutom har en oförmåga att identifiera vad som utgör en fara och risk (ibid.).  

 

3.4. Viktimisering enligt livsstilsteorin  

Livsstilsteorin förklarar varför vissa individer utsätts för viktimisering och inte andra, där 

individens livsstil ligger i fokus (Hindelang et al. 1978, ss. 241ff). Vissa livsstilar eller 

beteenden leder till att individer hamnar i situationer där det är högst troligt att viktimisering 

uppstår (ibid.). Sysselsättning har ett stort inflytande på om viktimisering uppstår för en 

individ, enligt denna teori, vilket beror på olika faktorer såsom vart, var och med vem tid 

spenderas (ibid.). Faktorer som påverkar risken för viktimisering är vilka människor en 

individ omger sig med, om denne jobbar utanför hemmet eller inte samt vilka fritidsaktiviteter 

en individ sysselsätter sig med. För en individ som arbetar utanför hemmet, omger sig med 

kriminella individer och deltar i nattliga aktiviteter (såsom att gå ut på en bar) ökar risken att 

utsättas för personlig viktimisering än andra (ibid.). För kvinnor verksamma i “on-street” 

prostitution innebär det exempelvis att de spenderar mycket tid utanför deras hem, framförallt 

på gatan och de är i kontakt med många främmande personer.  
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Fortsättningsvis nämner Hindelang et al. (1978, ss. 256f) principle of homogamy som 

ytterligare förklarar varför risken för viktimisering är högre för vissa individer än andra. Detta 

innebär att ju oftare en individ kommer i kontakt med potentiella förövare desto troligare är 

det att denne blir utsatt för viktimisering (ibid.). Exempelvis är det mer troligt att män blir 

kriminella förövare än kvinnor (Daigle 2012, ss. 29ff). Samtidigt löper män större risk att bli 

utsatta för viktimisering då de mer troligt spenderar mer tid tillsammans med andra män 

(ibid.). Sammanfattningsvis innebär det att om en individ, via sin livsstil eller sitt beteende, 

kommer i kontakt med potentiella förövare skapas tillfällen för att viktimisering uppstår 

(ibid.). För prostituerade kvinnor innebär detta att de i större utsträckning riskerar att 

viktimiseras då de spenderar mer tid med manliga sexköpare. 

 

4. Metod 
I följande kapitel presenteras metod vilket presenteras under rubrikerna; förförståelse, 

material och urval, metodval, metodologi, studiens kvalitét och tillförlitlighet samt etiska 

överväganden. Detta följs av en metoddiskussion.  

 

4.1. Förförståelse  

Sedan tidigare har båda uppsatsskrivarna en förförståelse kring ämnet prostitution där båda är 

medvetna om att detta försiggår i Sverige och runt om i världen. Dessutom har båda även läst 

många självbiografier och biografier som behandlar ämnet prostitution. Därmed fanns en 

förförståelse med att prostituerade kvinnor befinner sig i en utsatt position i samhället där de 

får erfara mycket våld från olika aktörer. En av uppsatsskrivarna skrev även sin B-uppsats 

gällande ämnet prostitution där vägen in och vägen ur behandlades, vilket grundade sig på en 

livsberättelseintervju på en ung kvinnas berättelse om hennes erfarenheter gällande 

prostitution. För denna uppsatsskrivare väcktes där ett intresse att fördjupa sig mer i det våld 

som prostituerade kvinnor får erfara från sexköpare.  

 



17 
 

4.2. Material och urval 

4.2.1. Material 
14 år till salu (2008) och “Skamfläck” (2011) är böcker skrivna av den svenska journalisten 

Caroline Engvall. Engvall har genom sitt yrke varit i kontakt med ungdomar som prostituerar 

sig. Dessa böcker har valts som material i denna studie då de återberättar ungdomarnas egna 

berättelser samt att ungdomarna har fått vara med i framställningen av dessa.  

 

Skuggans lag (2016) och Nattstad (2017) är skrivna av kriminalinspektören Simon 

Häggström. Häggström är chef för Prostitutionsgruppen inom Stockholmspolisen. Dagligen 

möter han prostituerade kvinnor i deras vardag. I dessa böcker skriver Häggström om det han 

dagligen får erfara i sitt jobb. Böckerna handlar om de prostituerade kvinnorna som han möter 

i sitt yrke där kvinnornas egna ord och berättelser framkommer i dem, därför har dessa valts 

till att utgöra studiens material.  

 

Jonas Trolle, kriminalkommissarie vid Länskriminalens spaningsrotel i Stockholm har skrivit 

boken Jakten på kapten klänning (2014). Boken baseras på Trolles spaningsarbete på rektorn 

på Polishögskolan som misstänks för sexköp. I boken skildas även de prostituerade 

kvinnornas egna berättelser varav denna har framtagits till att utgöra studiens material.  

 

Blondie (2010) är skriven av Birgitta Andersson, vilket skildrar hennes liv i fattigdom, 

utsatthet och prostitution. Denna bok har använts som material i denna studie eftersom den 

lyfter fram Blondies egna tankar och berättelser.  

 

4.2.2. Urval 
Syftet med denna studie är att göra en jämförande undersökning av den utsatthet för våld av 

sexköpare som kvinnor verksamma i “off-street” respektive “on-street” prostitution upplever. 

Urvalet i denna studie har gjorts utifrån studiens nämnda avgränsningar. Detta innebär att 

endast prostituerade kvinnor har studerats i biografierna, där de beskriver sina möten med 

sexköpare. Därefter är alla biografier svenska, detta då alla biografier gällande ämnet 

prostitution vore ett alltför omfattande och stort urval. Dessutom är denna studie avgränsad 

till att endast studera prostitution i Sverige. Svenska biografier används som urval i denna 

studie då de prostituerade kvinnornas röster och berättelser framgår i dessa. Uppsatsskrivarnas 
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förförståelse har även bidragit till urvalet på sådant sätt att detta har underlättat sökprocessen 

efter relevanta biografier.  

 

Sökprocessen efter svenska biografier har tett sig på sådant sätt att sökning har skett i 

Stockholms Stadsbiblioteks litteratursökning efter böcker som behandlar ämnet prostitution. 

Därefter har de böcker som inte är biografier eller skrivna på svenska samt inte utspelat sig i 

Sverige uteslutits. Uppsatsskrivarna har därefter studerat de kvarstående biografiernas 

beskrivningar gällande vad de innehåller och om de anses relevanta. På detta sätt har de ovan 

presenterade biografierna valts ut, då de ansetts mest relevanta för studiens syfte samt mest 

omfattande.  

 

4.3. Metodval 

Syftet med denna undersökning är att göra en jämförande studie av den utsatthet för våld av 

sexköpare som kvinnor verksamma i ”off-street” respektive ”on-street” prostitution upplever. 

Detta genom att studera hur kvinnorna beskriver mötet med sexköpare i svenska biografier. 

Syftet i en undersökning och dess frågeställningar bör vara vägledande gällande val av 

metodansats samt om studien ska utgå från en kvalitativ eller kvantitativ ansats (Trost 2010, 

ss. 31ff). Då intresset för denna studie ligger i att söka förståelse av kvinnornas subjektiva 

upplevelser och deras sätt att se på den verklighet de befinner sig i (ibid.), innehar denna 

undersökning en kvalitativ ansats. Vidare är denna undersökning en teoretisk studie då 

materialet som ska tolkas består av texter som andra författat (Trost 2014, s. 25).  

 

4.4. Metodologi 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utgår denna undersökning från en kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod. Detta eftersom innehållsanalys anses lämpligt då materialet 

utgörs av biografier (Danielson 2012, s. 334).  

 

Studien utgår från Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Inledningsvis är det viktigt att identifiera studiens analysenhet som i detta fall 

utgörs av svenska biografier om prostitution. Därefter bestäms studiens domän, vilket är det 

analysområde som är av intresse att analysera (ibid., ss. 190f). Domänen utgörs i denna studie 
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av alla möten med sexköpare som de prostituerade kvinnorna beskriver. Möten som inte 

beskrivits som direkt våldsamma har också studerats med syfte att undersöka kvinnornas 

upplevelser och tankar. Detta för att få en fördjupad uppfattning av kvinnornas utsatthet för 

våld i mötet med sexköpare.  

 

Analysprocessen påbörjas med en uppdelning där fem delar ska identifieras; meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, kategori samt tema (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 

ss. 190f). Meningsenheter innebär meningsbärande delar av texten som bildas av ord, 

meningar eller textstycken. Kontexten är det viktiga i denna del (ibid.). I studien har 

uppsatsskrivarna identifierat allt från enstaka meningar till hela kapitel där kontexten har varit 

av stor vikt för syftet med denna undersökning. Vidare har meningsenheterna kondenserats, 

vilket innebär att meningsbärande delar har kortats ner till det mest väsentliga för att bli mer 

lätthanterliga (ibid.). Hela kapitel har kondenserats till korta meningar, vilka utgör de mest 

betydelsefulla delarna. För att möjliggöra kodning av materialet etiketteras de kondenserade 

meningsenheterna till något mer abstrakt, vilka har skapats med hänsyn till den kontext 

meningsenheterna befinner sig i (ibid.). Varje kod har fått en mer allmän betydelse, 

exempelvis har “hon kände sig rädd” fått koden “känsla av rädsla” i denna studie (Bilaga 1). 

Koder med liknande innehåll har därefter sammanslagits till en kategori som exempelvis 

namngivits “rädsla” (ibid.). All data som svarat på undersökningens syfte har tagits med och 

därmed inte uteslutits för att det saknats en användbar kategori (ibid.). Slutligen har teman 

framtagits, vilket i denna studie utgjorts av fysiskt-, psykiskt-, sexuellt- och ekonomiskt våld. 

Temana har fungerat som en röd tråd som binder samman alla kategorier där textens 

underliggande innehåll har tolkats. Med hjälp av temana beskrivs den analyserade textens 

innebörd på ett övergripande sätt (ibid.). 

 

Då syftet med denna undersökning är att göra en jämförande studie av den utsatthet för våld 

av sexköpare kvinnor verksamma i ”off-street” respektive ”on-street” prostitution upplever, är 

ytterligare steg i innehållsanalysen relevanta (Jacobsens 2012, ss. 150ff). Detta genomförs 

med grund i Jacobsens (2012, ss. 150ff) förklaring i hur man jämför och söker förklaringar till 

skillnader, anpassat till studiens två grupper: kvinnor verksamma i ”off-street” och ”on-street” 

prostitution. De kategorier och teman som är framtagna studeras utifrån likheter, vilka som 

framkommer i båda grupperna, samt skillnader, vilka som endast framkommer i den ena 

gruppen (ibid.). Detta för att besvara studiens första frågeställning. För att sedan kunna 

besvara undersökningens andra frågeställning har ett jämförande steg skett i analysen för att 
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söka förklaringar till de skillnader som identifierats. Detta har gjorts genom att ställa frågor 

såsom varför ett visst tema mer frekvent förekommer i den ena gruppen än den andra (ibid.). 

På detta sätt har de teoretiska utgångspunkterna framtagits.  

 

4.5. Studiens kvalitet och tillförlitlighet 

I sin forskning måste forskare förhålla sig till viktiga kriterier för att bedöma undersökningens 

kvalitet, dessa är reliabilitet och validitet (Bryman 2011, s. 351). Dessa kriterier är främst 

förknippade med kvantitativ forskning, men oavsett inriktning är det viktigt att förhålla sig till 

dessa (ibid.). Denna studie har en kvalitativ ansats och kommer därför istället utgå från 

Brymans (2011, ss. 351ff) kriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. Dessa ingår i begreppet tillförlitlighet som motsvarar kvantitativa 

inriktningens reliabilitet och validitet (ibid.).  

 

För att åstadkomma trovärdighet i en undersökning ska den dels ha utförts i enlighet med de 

regler som finns för forskning, dels att resultatet har återkopplats till de individer som är den 

del av den sociala verklighet som studerats, i detta fall prostitution (Bryman 2011, ss. 351ff). 

Den sociala verklighet som beskrivits måste säkerställas att den uppfattats på ett korrekt sätt 

(ibid.). För att stärka studiens trovärdighet har prostituerade kvinnors egna beskrivningar 

tagits fram och ordagrant citerats i resultatet. De delar som använts från biografierna har varit 

där kvinnornas egna ord, tankar och känslor om sina upplevelser framgått. Det andra 

delkriteriet överförbarhet innebär huruvida resultatet är överförbart till en annan kontext eller 

tidpunkt (ibid.). Detta bland annat genom hur tydligt resultatet av en studie presenteras (ibid.). 

I enlighet med tidigare forskning uppfattas resultatet applicerbart på andra kontexter. Detta då 

den tidigare forskningen utförts i andra länder, där det råder andra lagstiftningar än i Sverige, 

samt andra verksamhetsområden. Vidare är inte syftet att generalisera till en hel population 

utan att utföra en jämförande studie. Trovärdighet och överförbarhet motsvarar kvantitativa 

validitetskriteriet (ibid.). 

 

För att uppfylla reliabilitetskriteriets motsvarighet pålitlighet måste forskaren tydligt redovisa 

forskningsprocessen (Bryman 2011, ss. 355ff). Redovisningen av forskningsprocessens alla 

faser ska möjliggöra för andra forskare att granska undersökningens pålitlighet (ibid.). För att 

stärka studiens pålitlighet har uppsatsskrivarna motiverat och redogjort förklaringar för varje 
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val som gjorts i varje del, från början till slut. Avslutningsvis måste delkriteriet möjlighet att 

styrka och konfirmera uppfyllas för att åstadkomma tillförlitlighet i sin undersökning (ibid.). 

Det ska vara tydligt för läsaren att forskningsprocessens utförande och att de framkomna 

slutsatserna inte har styrts av forskarens egna värderingar. I största möjliga mån ska forskaren 

ha varit objektiv under forskningsprocessen samt agerat i god tro (ibid.). Uppsatsskrivarna har 

utefter sin förmåga förhållit sig objektiva under forskningsprocessens gång, framförallt under 

studerandet av materialet då empirin ska föregå teorin. Genomgående i studien har kritiska 

diskussioner kring information och tolkning förts mellan uppsatsskrivarna samt dess 

handledare, samt hela tiden återkopplat till om studiens syfte följs. Ytterligare har 

uppsatsskrivarnas förförståelser presenterats i studien, detta för att läsaren ska vara medveten 

om dessa. 

 

4.6. Etiska överväganden 

För forskare är det viktigt att reflektera över etiska aspekter som har med sin forskning att 

göra från början till slut (Vetenskapsrådet 2017). Vetenskapsrådet (2002) har framtagit 

forskningsetiska principer som är väsentliga i genomförandet av en undersökning vilka 

fungerar som skydd för individen. Den grundläggande principen är individskyddskravet som 

förtydligats i fyra allmänna principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid., ss. 6ff). Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om studiens syfte och vilka villkor som 

gäller för dess deltagande i forskningen. Exempelvis genom att informera om att deltagandet 

är frivilligt samt att de kan avbryta när de vill (ibid.). Samtyckeskravet, i sin tur, innebär att 

undersökningsdeltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien samt även 

lämnar ett samtycke gällande deras medverkan (ibid.). Då detta är en studie där 

undersökningsdeltagarna inte är aktivt deltagande och det intressanta för undersökningen är 

inhämtat utifrån biografier, har bedömningen gjorts att information till respondenterna inte 

ska ges. En anledning till denna bedömning är att biografierna redan är allmänt publicerade. I 

de flesta fall är dessa även framställda tillsammans med de kvinnor som berörts och de har 

gett sitt samtycke om att deras berättelser får framgå. Vidare är kvinnorna i biografierna 

anonyma och det anses vara svårt att komma i kontakt med dem. 
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Fortsättningsvis innebär konfidentialitetskravet att undersökningsdeltagarnas personuppgifter 

ska skyddas så obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, ss. 11ff). De 

insamlade uppgifterna ska avrapporteras och lagras på sådant sätt att utomstående inte kan 

identifiera enskilda personer. Detta innebär att undersökningspersonerna ska förbli anonyma 

(ibid.). Nyttjandekravet, å andra sidan, handlar om att de insamlade uppgifterna om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (ibid.). I de biografier som utgör studiens 

material är kvinnorna redan försedda med fiktiva namn för att bibehålla deras anonymitet. 

Därutöver är områden avrapporterade på sådant sätt att personerna i fråga inte ska kunna 

identifieras från utomstående. Denna studie kommer använda sig av samma namn på 

kvinnorna som de tilldelats i biografierna. Därav anses det att konfidentialitetskravet bibehålls 

i denna studie. Gällande nyttjandekravet kommer, som tidigare nämnts, det insamlade 

materialet från biografier, där undersökningsdeltagarna inte aktivt medverkat i studien. Det 

finns därför inga personliga uppgifter om enskilda individer som kan delas vidare av 

uppsatsskrivarna, då dessa personer är anonyma sedan tidigare. Övervägandena i denna 

undersökning är därför att det finns minimala risker att resultaten kommer att utnyttjas 

felaktigt, därför anses nyttjandekravet vara uppnått. 

 

4.7. Metoddiskussion 

Denna studie har en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 190f). Det finns både begränsningar och styrkor med denna 

analysmetod. Den primära begränsningen med denna analysmetod är att det finns en tendens 

att enheterna lyfts ur från sin ursprungliga kontext (Denscombe 2009, ss. 308f). Vidare finns 

det en svårighet med att hantera textens underförstådda meningar. Med andra ord är 

innehållsanalys ett relativt outvecklat redskap för att hantera texter som uttrycker mening på 

ett knappt märkbart och invecklat sätt. Detta bidrar till att innehållsanalys är mest 

tillämpningsbar på texter som tenderar att vara enkla, direkta samt påtagliga (ibid.). Den 

främsta styrkan med innehållsanalys anses däremot vara dess möjlighet att avslöja många 

gömda sidor av det som sägs i texten. Det råder en föreställning om att texten innehåller 

ledtrådar till ett djupare och ett eventuellt oavsiktligt budskap än det som tydligt uttrycks i 

texten. Detta innebär att analysen inte behöver basera på vad författaren trodde att texten 

uttryckte vid framställning av den, utan istället kan fokusera på det oavsiktliga budskapet 

(ibid.).  
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De biografier som utgör studiens material får alla fram kvinnornas egna röster och berättelser 

om deras upplevelser om livet i prostitution. I flertalet av dessa har även kvinnorna varit med 

huvudförfattarna i framställningen av biografierna. Det har därför ansetts av uppsatsskrivarna 

att dessa biografier är relevanta och trovärdiga som material. Biografierna har även valts 

utifrån de etiska övervägandena. Prostitution som ämne anses av många som känsligt då 

prostitution medför problematik på många olika nivåer, och det är en population som är svår 

att nå ut till. Intervjuer kan antas ha varit ett troligt val som datainsamlingsmetod, men detta 

medför stora etiska problem och för att i största möjligaste mån få med kvinnornas egna 

beskrivningar valdes biografier. En annan viktig aspekt i förhållande till de etiska 

övervägande är tankar kring hur kvinnorna som varit med i biografierna skulle uppfatta att 

läsa denna uppsats. Därmed har uppsatsskrivarna varit noga med att välja ut de citat där 

kvinnornas egna berättelser tydligt framkommer, det kan handla om förhör med polisen, deras 

egna brev eller där det tydligt framkommit att det är kvinnan som sagt detta.  

 

5. Resultat och analys 
Resultat och analys presenteras i följande avsnitt, där det inledningsvis sammanfattas vilka 

skillnader som har framkommit gällande det våld kvinnorna beskrivit att de erfarit av 

sexköpare. Därefter presenteras studiens första frågeställning Varför finns det skillnader i det 

våld som erfars i “off-street” respektive “on-street” prostitution? uppdelat i “Off-street” och 

“On-street” där våldet de erfarit presenteras i underrubriker uppdelat på studiens teman 

Fysiskt våld, Psykiskt våld, Sexuellt våld och Ekonomiskt våld. Därefter presenteras studiens 

andra frågeställning Hur återspeglas de prostituerade kvinnornas upplevelser i biografierna? 

under rubrikerna Sexuellt självskadebeteende, Normaliseringsprocessen och Viktimisering 

enligt livsstilsteorin.  

 

Utifrån kvinnornas berättelser i biografierna gällande möten med sexköpare har det 

framkommit att de alla har erfarit någon form av våld enligt studiens begreppsdefinition. Detta 

innebär att alla kategorier av våld förekommer både inom “off-street” och “on-street” 

prostitution. Det har dock uppenbarats att frekvensen av de olika våldsformerna skiljer sig åt 

beroende på kvinnornas verksamhetsområde. För kvinnor i “off-street” visar resultatet på att 
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frekvensen av psykiskt- och sexuellt våld var betydligt högre än för kvinnor verksamma “on-

street”. Detta är i likhet med vad som framkommit i forskning inom “off-street” prostitution 

(O’Doherty 2011; Ślęzak 2017). Däremot visar resultatet på att kvinnor verksamma “on-

street” i större utsträckning fått erfara fysiskt- och ekonomiskt våld under sina möten med 

sexköpare. Även detta resultat överensstämmer med vad forskning inom “on-street” 

prostitution visat på (Williamson & Folaron 2001; Armstrong 2014).  

 

5.1. Vilka skillnader som finns 

5.1.1. “Off-street” 
Resultatet visar på att psykiskt våld i form av hot och utmanande hot var det som kvinnorna 

verksamma “off-street” mest blev utsatta för (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014), 

vilket överensstämmer med forskning inom samma verksamhetsområde (O’Doherty 2011, ss. 

950f; Ślęzak 2017, ss. 242ff). Att kvinnor verksamma “off-street” i större utsträckning fått 

utstå psykiskt våld har av resultatet visat sig bero på att de kommunicerar med sexköpare på 

ett annat sätt än kvinnor i “on-street” (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 

2016; Häggström 2017). Detta innebär att kvinnorna ofta har lagt ut en annons på internet där 

de först kommer i kontakt med sexköpare. Därefter kan de prostituerade kvinnorna välja att 

neka sexköparen eller inte. Väljer kvinnorna att fortsätta kontakten utbyts telefonnummer för 

vidare kontakt där de bestämmer när och vart mötet ska ske, vilka sexuella handlingar som 

ska utföras samt vilken ersättning som ska erhållas (ibid.). Med detta betyder det att de 

prostituerade kvinnorna hamnar i en mer utsatt position då de har kontakt med sexköparen 

både innan och efter mötet, vilket leder till att de får utstå mer hot via telefon (Engvall 2008; 

Engvall 2011; Trolle 2014). Utöver detta har det även förekommit att kvinnor verksamma i 

“off-street” prostitution allt oftare har stamkunder, vilka de träffar mer regelbundet 

(Häggström 2016, s. 18). Många gånger råder det även en vetskap hos både prostituerade 

kvinnan och sexköparen om vem den andra parten är sedan tidigare då de bor i samma stad 

(Engvall 2008; Engvall 2011). Detta medför att sexköparen har kunskap om vilka som är 

kvinnans närmaste anhöriga samt vart hon bor. Detta bidrar också till att deras utsatthet att 

erfara mer psykiskt våld i form av hot från sexköpare (ibid.).  

 

Det sexuella våldet som framkom utifrån kvinnornas beskrivningar om mötet med sexköpare 

var främst att dessa kvinnor träffar sexköpare med utstickande sexuella önskemål såsom 
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gruppsex, användning av sexredskap samt sadomasochistiska önskemål (Engvall 2008; 

Engvall 2011; Trolle 2014, Häggström 2017). Det har i resultatet visat sig att de sexredskap 

som kvinnorna beskriver att sexköpare använt många gånger inte kan tolkas som vanliga 

sexredskap då dessa bland annat varit tomflaskor, galgar och trasiga glasflaskor (Engvall 

2008, ss. 15ff). Därefter visade resultatet på att dessa kvinnor beskrev att sexköpare har gjort 

försök till sexuella handlingar som kvinnorna inte har godkänt och därmed försökt tvinga sig 

till dessa sexuella akter från kvinnorna (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 

2016; Häggström 2017). Även detta resultat överensstämmer med vad som framkommit i 

forskning gällande “off-street” prostitution (Ślęzak 2017, ss. 242ff).  

  

5.1.2. “On-street” 
Gällande “on-street” prostitution har det utifrån kvinnornas beskrivningar om mötet med 

sexköpare framkommit att de i högre grad blir utsatta för fysiskt våld, vilket uppfattats vara av 

grövre och livshotande karaktär (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017). Detta 

resultat är i enlighet med vad forskning på området “on-street” visar på (Williamson & 

Folaron 2001; Armstrong 2014). Kvinnorna beskriver i biografierna bland annat hur de fått 

sina kroppar brända med cigaretter, blivit torterade samt haft nära-döden-upplevelser 

(Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017). De prostituerade kvinnorna berättar 

hur de blivit nerdragna i källarlokaler och införda djupt in i skogen av sexköpare (ibid.). De 

beskriver även att de träffat på sexköpare som är alkohol- och drogpåverkade, där det även 

varit vapen inblandat (Häggström 2016, s. 303). En påtaglig skillnad mellan “off-street” och 

“on-street” prostitution är att de kvinnor verksamma inom “on-street” beskriver att de sällan 

har några stamkunder. Detta innebär att alla sexköpare de möter är för dem främmande män 

(ibid.). Den enda vetskap de har av dessa män är deras utseende, vad de är villiga att betala i 

ersättning samt vilka sexuella handlingar som önskas.  

 

Framträdande i resultatet gällande det ekonomiska våld kvinnorna verksamma “on-street” fått 

erfara är att det råder en maktlöshet på grund av ersättningen från sexköpare (Andersson 

2010; Häggström 2016; Häggström 2017). Detta då kvinnorna beskriver att de upplever att 

sexköpare anser sig få göra vad de vill med kvinnornas kroppar så länge de betalar för det 

(ibid.). Detta antagande är även något som framkommit i forskning (Ślęzak 2017). Utifrån 

kvinnornas beskrivningar om mötet med sexköpare visar resultatet även på att kvinnor 

verksamma “on-street” har ett stort behov av ersättning (Andersson 2010; Häggström 2016; 
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Häggström 2017). Detta behov av ersättning leder till att det råder en rädsla hos kvinnorna 

“on-street” att bli av med den ersättning de erhållit. Dessa kvinnor bär ofta med sig stora 

summor kontanter och riskerar därmed att bli rånade, framförallt från sexköpare under deras 

möten (Häggström 2016, s. 106). Vidare visar resultatet på att endast kvinnor verksamma 

“on-street” har blivit utsatta för sexköpare som återtar sin betalning från kvinnorna efter den 

sexuella aktiviteten (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017). Dessa kvinnor har 

därmed träffat på sexköpare involverade i “yanking” (Williamson & Folaron 2001, s. 468).   

 

5.2. Varför det finns skillnader 

Sammanfattningsvis påvisar resultatet att fysiskt-, psykiskt-, sexuellt- och ekonomiskt våld är 

något som prostituerade kvinnor har upplevt oavsett om de är verksamma “off-street” eller 

“on-street”. Ett återkommande konstaterande de prostituerade kvinnorna gjort i biografierna 

är att oavsett deras verksamhetsområde, så säljer de sex till män som de annars aldrig skulle 

ha sex med (Engvall 2008; Andersson 2010; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016; 

Häggström 2017). Resultatet visar dock på att det föreligger en skillnad i varför de ändå har 

sex med dessa män.  

 

5.2.1. “Off-street” 

Sexuellt våld 

I denna studie har det framkommit att kvinnorna verksamma “off-street” skadar sig själva 

med sex vilket resulterar i att kvinnorna träffar sexköpare som de annars inte skulle vilja träffa 

och ha sex med (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016). På så sätt har 

det teoretiska begreppet sexuellt självskadebeteende i likhet med Jonsson och Lundström 

Mattsson (2012) uppdagats i resultatet. Av resultatet har det uppmärksammats att prostitution 

för kvinnorna fungerar som ångestdämpande vilket är affektreglering som är den vanligaste 

förklaringen till varför individer innehar ett sexuellt självskadebeteende. Kvinnorna vänder 

sig till andra individer, i detta fall sexköpare, för att kunna skada sig själva (ibid., ss. 14ff). 

Tessan beskriver behovet av att skada sig själv på följande sätt: “Jag hade nog lika gärna 

kunnat skära mig själv eller göra något annat. Nu råkade det bli prostitution istället” (Engvall 

2008, s. 42). Ytterligare en kvinna beskriver sitt behov av att dämpa ångest: “Jag hade sex 

med dem och de betalade mig. Äntligen hade jag hittat min medicin. Äntligen fick jag bukt på 

min ångest” (Häggström 2016, s. 221).  
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Vidare menar Jonsson och Lundström Mattsson (2012, ss. 24ff) att affektreglering antingen 

kan fungera som positiv förstärkning eller bestraffning. Detta har synliggjorts i resultatet där 

exempelvis kvinnorna ovan beskriver att de via prostitution känner att de kan reglera känslan 

av ångest, de upplever en tillfällig lättnad (Engvall 2008, s. 42; Häggström 2016, s. 221). 

Ytterligare en positiv förstärkning kan vara att kvinnorna upplever att de blir bekräftade på så 

sätt att de duger till att ha sex med. Detta uppmärksammas exempelvis då Tessan beskriver att 

hon upplevde att hon var bra på något och att hon faktiskt var någon när hon sålde sex till 

sexköpare (Engvall 2008, s. 110). Gällande att affektreglering fungerar som bestraffning 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff) har även uppdagats i kvinnornas 

beskrivningar om mötet med sexköpare. Sandra beskriver: “Jag hade mått dåligt en tid och 

kände mig värdelös och behövde någon som kunde bekräfta för mig just hur värdelös jag var. 

Så att jag liksom fick rätt i det … “ (Engvall 2011, s. 41). Detta visar på att bestraffningen 

fungerar på sådant sätt att kvinnorna inte ansåg sig själva vara mer värda än att bli utsatta för 

våld och förnedring av sexköpare. Genom att prostituera sig och vända sig till sexköpare som 

på olika sätt förnedrar dem får kvinnorna bekräftat för sig att deras tankegångar är korrekta 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff).  

 

Sexuellt självskadebeteende innebär även ett mönster hos individen där hon söker sig till 

sexuella förbindelser som bidrar till att man fysiskt och psykiskt skadar sig själv (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012, s. 19). Detta uppmärksammades i resultatet då kvinnorna i “off-

street” allt oftare träffade sexköpare med utstickande sexuella önskemål samt sexköpare som 

försökte tvinga till sig sexuella handlingar som kvinnorna inte godkände (Engvall 2008; 

Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016; Häggström 2017). I kvinnornas sexuella 

självskadebeteende vänder de sig därmed till sexköpare som de vet med sig utsätter dem för 

fysisk smärta under sex (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 19). Detta tydliggörs i 

Sandras beskrivning av hennes känslor gällande en sexköpare: “Han var min kniv mot min 

handled, den jag använde när jag hade riktigt mycket ångest. Jag ville att han skulle göra mig 

illa” (Engvall 2011, s. 168). Denna tankegång är något som även delas av de andra kvinnorna 

verksamma “off-street” (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016; 

Häggström 2017). Utifrån kvinnornas beskrivningar har det framkommit att sexköpare varit 

våldsamma mot dem under sexakterna (ibid.). Då kvinnorna i “off-street” prostitution har 

stamkunder kan detta tolkas som att de fortsätter träffa de män som tidigare varit våldsamma 

under möten. Detta är något som medföljer ett sexuellt självskadebeteende där kvinnorna 
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utsätter sig för livsfarliga situationer i mötet med sexköpare samt innehar en oförmåga att 

identifiera vad som utgör fara och risk för de själva (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 

30ff). Således kan sexuellt självskadebeteende förklara varför det råder en skillnad i det 

sexuella våld prostituerade kvinnor får erfara, där självskadebeteendet hos kvinnorna i “off-

street” bidrar till utsattheten att erfara sexuellt våld från sexköpare.  

 

Psykiskt våld 

Som framkommit i resultatet får kvinnorna i “off-street” prostitution erfara mer psykiskt våld 

av sexköpare än kvinnorna verksamma “on-street”. Kvinnorna har framförallt beskrivit hur de 

av sexköparna fått utstå olika former av skällsord däribland hora, slampa, slyna och horunge 

(Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016; Häggström 2017). I kvinnornas 

beskrivningar har det även framkommit att de i och med dessa skällsord upplevt att de blir 

bekräftade att deras tankar om sig själva är sanna. Följande citat illustrerar detta: “Jag var 

inget annat än en äcklig hora. Precis som de sa” (Engvall 2008, s. 91). Det uppmärksammas 

även här att detta handlar om ett sexuellt självskadebeteende, då kvinnorna har ett behov av 

att bli förnedrade av sexköpare genom att få bekräftat att de är mindre värda (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012, s. 19). Det sexuella självskadebeteendet fungerar då som 

bestraffning för kvinnorna. Detta blir tydligt då dessa kvinnor söker sig till de sexköpare som 

förnedrar dem med skällsord (ibid.).  

 

Vidare har det psykiska våldet i form av skällsord som kvinnor i “off-street” fått erfara av 

sexköpare uppfattats som ett sätt att förminska kvinnorna för att utplåna och förflytta deras 

gränser. Detta är den första fasen i normaliseringsprocessen (Lundgren 2004, ss. 41ff). 

Kvinnornas självupplevda värde förminskas genom att de blir tilldelade olika oönskade 

attribut, såsom äcklig hora, slyna och slampa (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; 

Häggström 2016; Häggström 2017). Därmed har deras egna satta gränser på vad som är 

tillåtet förskjutits till sexköparens förmån (Lundgren 2004, ss. 41ff). Detta sker även genom 

att sexköparen bestämmer vilka sexuella aktiviteter kvinnan ska gilla (ibid.). De prostituerade 

kvinnorna beskriver att sexköpare berättat vad kvinnorna ska gilla och hur de ska vara som 

prostituerade. Detta exemplifieras då Tessan fått höra att sexköparen vet “ … att alla horor 

vill ha ha flera samtidigt” (Engvall 2008, s. 14). Även Sandra har fått höra av en sexköpare 

hur hon ska bete sig:  
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Du vet väl att ni horor inte får visa känslor. Ni ska vara neutrala till oss som äger er, ni ska inte visa 

upp ett enda ansiktsuttryck. Det trodde jag att du hade lärt dig vid det här laget. (Engvall 2011, s. 

40) 

 

Fortsättningsvis har det framkommit att kvinnorna utsätts för isolering genom att de frekvent 

fått erfara verbala hot från sexköpare (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 

2016; Häggström 2017). Isolering är den andra fasen i normaliseringsprocessen där 

sexköparen tar kontroll över kvinnans känsloliv (Lundgren 2004, ss. 41ff). Kvinnorna isoleras 

mentalt eftersom hon inte vågar gå emot sexköparen och/eller fruktar för sitt liv (ibid.). Detta 

har uppdagats i exempelvis Tessans beskrivning av hur hon avskydde en sexköpare men ändå 

inte vågade säga emot när han krävde henne (Engvall 2008, s. 176). Att hon inte vågar säga 

emot grundar sig i att hon flertalet gånger fått utstå verbala hot om hur han ska skära av 

hennes hals om hon inte ställer upp samt att han ska leta upp och döda henne (ibid.).  

 

Kvinnorna verksamma “off-street” beskriver hur sexköpare pendlat mellan att vara snälla och 

trevliga till att sedan vara våldsamma mot dem, vilket kan ha skett under ett och samma möte 

eller under flera möten (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016; 

Häggström 2017). Växling mellan våld och värme utgör den tredje fasen i 

normaliseringsprocessen vilket innebär att våldet från sexköparen förstärks av perioder då han 

är snäll och kvinnan skapar en tillgivenhet till honom (Lundgren 2004, ss. 41ff). Detta har 

framförallt uppmärksammats i Karins beskrivning av en sexköpare:  

 
Han kunde vara trevlig, komma med komplimanger och vara allmänt behaglig innan de hade sex. 

Under själva sexualakten blev han grov i munnen, aggressiv och hårdhänt. När sexet sedan var 

över återgick han till sitt första jag. (Trolle 2014, s. 181)  

 

Även Tessan har berättat om en sexköpare där hon aldrig kunde veta om han skulle vara 

våldsam och skada henne eller inte inför varje möte: “Jag kunde inte förbereda mig på vad 

som skulle hända, eftersom jag inte riktigt visste vad han skulle vara på för humör” (Engvall 

2008, s. 105). Här framkommer det att det råder en ovisshet beträffande vilken version av 

sexköparen den prostituerade kvinnan kommer möta, samtidigt som det visar på att det är 

sexköparen som bestämmer när och hur våld ska brukas. Detta innebär därmed att sexköparna 

utsätter kvinnorna för psykiskt våld genom den rådande ovissheten hos kvinnorna, vilket är 

det som karaktäriserat den tredje fasen i normaliseringsprocessen utifrån resultatet (Lundgren 

2004, ss. 41ff).  
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Flera av de kvinnor verksamma “off-street” beskriver hur de ansett att det varit deras eget fel 

att de fått erfara våld av sexköpare. Det har via dessa beskrivningar från kvinnorna uppdagats 

att de börjat internalisera den våldsverklighet de lever i genom att de övertagit sexköparnas 

förväntningar och krav på dem (Lundgren 2004, ss. 41ff). Detta har framförallt 

uppmärksammats i hur kvinnorna själva menat på att de är “äckliga horor” och att “ … man är 

den som initierat något, man bad om det [man fick skylla sig själv; vår anm.]” (Engvall 2011, 

s. 7). Denna självbild som kvinnorna skapat är något som uppfattats som att de genomgått 

normaliseringsprocessens alla faser (Lundgren 2004, ss. 41ff), vilket innebär att detta är en 

följd av vad sexköpare sagt och gjort mot dem. På detta sätt har kvinnorna verksamma “off-

street” normaliserat det psykiska våld de utsatts för av sexköparna (ibid.). En normalisering av 

det psykiska våldet kan förklara varför kvinnor verksamma “off-street” får utstå mer psykiskt 

våld än “on-street” genom att de har stamkunder som de mer eller mindre träffar regelbundet. 

På detta sätt möjliggörs en normaliseringsprocess för dessa kvinnor gällande det psykiska 

våldet då deras gränser förskjuts och förflyttas (ibid.). Detta leder då till att karaktären på det 

psykiska våldet kan bli grövre. I och med normaliseringen så fortsätter ändå dessa kvinnor att 

träffa våldsamma sexköpare som utsätter dem för hot och förnedring (ibid.).  

 

5.2.2. “On-street”  

Ekonomiskt våld 

Resultatet i denna studie har visat att kvinnorna verksamma “off-street” haft ett sexuellt 

självskadebeteende och genomgått en normaliseringsprocess, medan det uppdagats att 

kvinnorna verksamma “on-street” haft ett behov av ersättning (Andersson 2010; Häggström 

2016; Häggström 2017). Williamson och Folaron (2001, ss. 463ff) menar på att kvinnornas 

behov av ersättning motiverar dem till att fortsätta prostituera sig samtidigt som de upplever 

en ständig risk för att utsättas för våld och övergrepp av sexköpare. Detta resulterar därmed i 

att de säljer sin kropp till sexköpare de annars aldrig skulle vilja ha kontakt med. Detta 

illustreras exempelvis när Blondie, i behov av bensinpengar, säljer sex till en sexköpare som 

hon beskriver som “… en läskig typ som jag tidigare inte skulle ha tagit i med tång” 

(Andersson 2010, s. 150). 

  

Utifrån kvinnornas beskrivningar har det framkommit att det råder en rädsla hos dem att bli av 

med sina pengar då de ofta hanterar stora summor kontanter (Häggström 2016, s. 106). 
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Samtidigt visade resultatet i denna studie på att kvinnorna verksamma “on-street” mer 

frekvent blev utsatta för ekonomiskt våld av sexköpare än kvinnorna verksamma “off-street” 

(Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017). Det som framförallt framkommit 

gällande det ekonomiska våldet de fått erfara är att dessa kvinnor träffat sexköpare 

involverade i ”yanking”, vilket innebär att sexköpare återtar sin betalning efter de erhållit den 

sexuella tjänsten (Williamson & Folaron 2001, s. 468). Sexköpare involverade i ”yanking” 

har endast påträffats i ”on-street” i denna studie (Andersson 2010; Häggström 2016; 

Häggström 2017), vilket kan vara en förklaring till varför dessa kvinnor fått utstå mer 

ekonomiskt våld av sexköpare. Ett möte med en sexköpare involverad i “yanking” 

exemplifieras i Natalias beskrivning om ett sådant möte:  

  
När hon stod vänd mot honom gick allt väldigt fort. … med ett kraftigt knytnävsslag träffade han 

henne rakt i magen. Natalia tappade andan och sjönk ihop. I ögonvrån såg hon mannen ta upp 

hennes handväska och ta ut de sedlar som han tidigare betalat henne. Natalia fick tag i handväskan 

med ena handen, och försökte dra till sig den men mannen var starkare och slet åt sig den. 

(Häggström 2016, s. 125) 
 

Många av kvinnorna verksamma “on-street” har berättat hur de blivit av med sina pengar 

samt blivit lurade på ersättning av sexköpare (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 

2017). Detta kan uppfattas som att de träffat på sexköpare som antagits vara intresserade av 

ett genuint byte men som i slutändan tagit tillbaka sin betalning. Att detta förekommer mer 

inom “on-street” prostitution än “off-street” uppfattas vara kopplat till att kvinnornas behov i 

ett möte med en sexköpare är att erhålla ersättning (ibid.). Då ersättningen är det väsentliga 

uppfattas ett ekonomiskt våld vara mer påtagligt för kvinnorna inom “on-street”. Som citatet 

ovan illustrerar så tilltar sexköparen våld för att kunna återta sin betalning (Häggström 2016, 

s. 125). Detta är något som karaktäriserar en sexköpare involverad i “yanking” då de ofta 

använder våld för att återta betalningen (Williamson & Folaron 2001, s. 468).  

 

Fysiskt våld 

Som framkommit i resultatet gällande kvinnorna verksamma “on-street” så har de mer 

frekvent utstått fysiskt våld av sexköpare (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 

2017). Även detta kan förklaras med att de träffar sexköpare involverade i “yanking” då dessa 

män tilltar våld för att återta sin betalning (Williamson & Folaron 2001, s. 468). Sexköparna 

utsätter därmed de prostituerade kvinnorna för slag och andra former av våld för att kunna ta 
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tillbaka betalningen. Dessa två våldsformer går därmed hand i hand, där kvinnorna blir utsatta 

för både fysiskt- och ekonomiskt våld under en och samma gång (ibid.).  

 

Det ovannämnda behovet av ersättning som återfinns hos kvinnorna verksamma “on-street” 

(Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017) har uppfattats vara bidragande till att 

de ignorerar den så kallade “dangerous-date”-profilen. Mannen bakom denna profil 

kännetecknas av olika fysiska egenskaper samt oftast framkallar en obehagskänsla hos de 

prostituerade kvinnorna (Williamson & Folaron 2001, s. 468). Om dessa kännetecken 

ignoreras av kvinnorna ökar deras risk för att bli utsatta för fysiskt våld där denna man ofta 

misshandlar, knivhugger eller biter sina offer (ibid.). Detta kan vara förklaringen till varför 

kvinnorna verksamma “on-street” i större utsträckning fått erfara fysiskt våld av grövre 

karaktär än kvinnor i “off-street”. Mannen bakom “dangerous-date”-profilen antas vara ute 

efter ett ärligt utbyte samt ha planerat sina våldshandlingar mot prostituerade kvinnor i förväg 

(ibid.) vilket även tydliggörs i resultatet i denna studie. Exempelvis beskriver Blondie om hur 

hon träffade på en påstådd sexköpare (Andersson 2010, s. 73). Denna man ledde henne sedan 

allt djupare in i skogen för att misshandla henne brutalt så hon var tvungen att spela död för 

att mannen skulle ge sig av (ibid.). Att detta våld som åsamkas av “dangerous-date”-profilen 

är av grövre karaktär anses vara för att mannen är ute efter att orsaka sina offer smärta istället 

för att uppnå sexuell njutning (Williamson & Folaron 2001, s. 468). Istället för att kvinnorna 

lyssnar till sina instinkter och magkänsla gällande sexköpare så går det ekonomiska behovet 

före och därmed missar de känslor av obehag och rädsla som vissa män väcker (Andersson 

2010; Häggström 2016; Häggström 2017). Detta leder då till att de hamnar i livsfarliga 

situationer med sexköpare som utsätter dem för grova fysiska handlingar.  

 

Kvinnor verksamma “on-street” träffar på många olika män som skiljer sig åt från varandra 

där vissa utsätter dem för fysiskt våld medan andra inte (Andersson 2010; Häggström 2016; 

Häggström 2017). I resultatet har det fysiska våldet som kvinnorna verksamma “on-street” 

fått erfara av sexköpare uppfattats som en konsekvens av normaliseringsprocessen (Lundgren 

2004, s. 41ff). Till skillnad från “off-street” där stamkunder förekommer och där en sexköpare 

varit bidragande till normalisering av våldet, så har det istället varit ett flertal män som varit 

bidragande till normalisering av våldet för kvinnorna verksamma “on-street”. Det fysiska 

våldet kvinnorna fått erfara av sexköpare har därmed normaliserats allteftersom våldet 

upprepats (Lundgren 2004, ss. 13ff). I resultatet har det uppfattats som att kvinnorna i “on-

street” blivit vana med att utsättas för fysiskt våld. Våldet blev något normalt som tillhörde 
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deras yrke (ibid.). Detta har uppdagats i kvinnornas beskrivningar om hur det fysiska våldet 

de fått erfara blivit något som tillhör deras vardag (Andersson 2010; Häggström 2016; 

Häggström 2017). Detta uppmärksammas i Ninas beskrivning:  

 
Frågan är inte om man kommer att träffa fel torsk. Frågan är när man kommer att göra det. Och den 

dagen man gör det kan man alltid hoppas att någon saknar en. (Häggström 2016, s. 113) 
 

Livsstilsteorin om viktimisering (Hindelang et al. 1978) har även uppmärksammats utifrån 

kvinnornas beskrivningar av att de blivit utsatta för fysiskt våld av sexköpare. Detta har 

uppdagats då det i kvinnornas beskrivningar om deras upplevelser finns med viktiga faktorer 

som är bidragande till personlig viktimisering (ibid.). I varje våldshändelse som dessa kvinnor 

har utsatts för har det funnits beskrivet om vart de var, vilken tid på dygnet samt med vem de 

spenderade tid med som uppfattats av uppsatsskrivarna som viktiga faktorer till varför de 

utsatts för våld av sexköpare. På detta sätt har viktimisering enligt livsstilsteorin framkommit 

utifrån kvinnornas beskrivningar. Kvinnornas risk att utsättas för viktimisering i form av 

fysiskt våld påverkas av olika faktorer som har med deras livsstil att göra där sysselsättning är 

i fokus (ibid.). Bidragande faktorer uppdagats är att deras verksamhetsområde utgörs av gatan, 

vilket innebär att de spenderar mycket tid utanför hemmet samt att deras arbete enligt 

beskrivningarna oftast sker under nattetid. Detta uppmärksammas bland andra av en kvinna 

som beskriver sina tankar efter att en sexköpare gjort ett närmande för att köpa sex av henne: 

“Om hon sitter kvar och väntar kan hon säkert ta ett högre pris från någon annan snubbe, men 

klockan är mycket och hon är desperat efter pengar och någonstans att sova” (Häggström 

2017, ss. 22f).  

 

Ytterligare en faktor som uppfattats vara bidragande till dessa kvinnors viktimisering är med 

vem tid spenderas, vilket även enligt livsstilsteorin är en viktig faktor (Hindelang et al. 1978, 

ss. 241ff). Att omge sig med främmande och/eller kriminella personer ökar risken för att 

utsättas för viktimisering (ibid.) vilket har framkommit i resultatet att kvinnor verksamma 

“on-street” gör. Detta då de sällan har stamkunder vilket innebär att sexköpare är främmande 

män för dem som de omger sig med (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017). 

Dessutom är sexköp i Sverige enligt lag en kriminell handling (SFS 1962:700) vilket innebär 

att sexköpare kan tolkas som kriminella individer. Därutöver råder det även en ökad utsatthet 

för viktimisering gällande hur ofta dessa kvinnor kommer i kontakt med potentiella förövare, 

vilket enligt livsstilsteorin kallas för principle of homogamy (Hindelang et al. 1978, ss. 241ff). 
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Daigle (2012, ss. 29ff) menar på att män mer troligt blir kriminella förövare. 

Sammanfattningsvis innebär detta för kvinnorna verksamma “on-street” att de omger sig med 

både främmande och kriminella individer samt ofta är i kontakt med potentiella förövare 

(Hindelang et al. 1978, ss. 241ff; Daigle 2012, ss. 29ff). Dessa faktorer tillhörande kvinnornas 

sysselsättning har därmed uppdagats vara bidragande till ökad personlig viktimisering (ibid.). 

På så sätt har livsstilsteorin framkommit i resultatet som även kan förklara varför kvinnor 

verksamma i “on-street” är mer utsatta för att erfara fysiskt våld i mötet med sexköpare.  

 

5.3. Hur kvinnornas upplevelser återspeglas 
5.3.1. Sexuellt självskadebeteende  
I biografierna gällande ”off-street” återspeglas det i kvinnornas berättelser att det våld de får 

erfara från sexköpare uppfyller en tillfällig lättnad där det känns bra för stunden (Engvall 

2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016). Detta tydliggörs i Tessans beskrivning: 

  
Jag trodde att sex hjälpte mot ångesten. Ibland var det faktiskt någon form av lättnad just under 

tiden. Bekräftelse. Att jag dög till att ha sex med i alla fall. … Efteråt kändes det bara värre. 

Smutsigt och äckligt. Ångest för att jag själv hade kontaktat dem. Jag kände mig äcklig som bjöd ut 

mig och lät andra använda mig. …  Jag ville göra mig själv illa, jag tyckte att jag förtjänade det, att 

jag inte var värd mer. … Då var det bra med de män som var mer våldsamma. (Engvall 2008, s. 

115) 

  

Detta kan kopplas till kvinnornas sexuella självskadebeteende som framkommit som vanligt 

inom “off-street” (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016). I kvinnornas 

beskrivningar återspeglas det att de överlåter kontrollen att skada sig själva till andra genom 

att sälja sin kropp till sexköpare (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff). I 

ovanstående citat återspeglas Tessans upplevelser som affektreglering av både positiv 

förstärkning samt bestraffning (Engvall 2008, s. 115). Detta är något som sexuellt 

självskadebeteende karaktäriseras av (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff). Att det 

fungerar som affektreglering är även något som framkommit från andra kvinnor verksamma 

”off-street” i deras beskrivningar (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 

2016). Den positiva förstärkningen återspeglas på sådant sätt där de upplever en känsla av att 

räcka till och att de duger till något (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff). I Tessans 

återberättelse urskiljs hennes behov av att göra sig själv illa och att hon förtjänar att bli illa 
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behandlad (Engvall 2008, s. 115). Hon har återspeglat sina upplevelser på detta sätt då hon 

upplevt ett behov att bekräftas som värdelös, vilket är hur affektreglering fungerar som 

bestraffning (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff). 

  

I Tessans beskrivning återspeglar hon hur hon under sina möten med sexköpare upplevde en 

tillfällig lättnad men att allt kändes värre efteråt (Engvall 2008, s. 115). I denna återspegling 

framkommer de negativa konsekvenserna som medföljer ett sexuellt självskadebeteende, där 

känslan av ångest blir ännu starkare efteråt (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, ss. 24ff). 

Av hur kvinnorna återspeglar sina upplevelser har deras sexuella självskadebeteende 

uppfattats medföra att känslan av ångest eskalerar och blir allt starkare. I samband med att 

deras mående försämras, förstärks deras självskadebeteende vilket leder till de upplever ett 

beroende av sexköparna. Detta återspeglas av Sandra på följande sätt: 

  
Just då kändes det bra, men efteråt så himla fel. Fast jag tror aldrig att jag kommer kunna sluta. Jag 

är beroende. Jag är beroende av männen, jag är beroende av deras ord, jag är beroende av att de gör 

mig illa. (Engvall 2011, s. 63) 

  

Kvinnornas beskrivningar återspeglar ett stort behov av bekräftelse och uppmärksamhet, 

vilket i sin tur hänger samman med degradering av sig själv (Jonsson & Lundström Mattsson 

2012, ss. 30ff). Detta framkommer bland annat i Nadjas återspegling gällande hur hon ser på 

sig själv: “Det gjorde så ont inuti. Jag lät handen glida ner på sidan, över höften och kände 

bullen av fett bukta ut. Så ful. Äcklig. Att jag inte kunde sluta äta. Att jag inte kunde hejda 

mig själv” (Engvall 2011, s. 59). Degraderingen och självföraktet leder till att kvinnorna 

prostituerar sig och söker sig till våldsamma sexköpare för att skada sig själva (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012, ss. 30ff).  

 

Ytterligare något som återspeglas i beskrivningar av kvinnorna verksamma “off-street” är att 

erhållandet av ersättning inte är det väsentliga i mötet med sexköpare (Engvall 2008; Engvall 

2011; Trolle 2014; Häggström 2016). Detta synliggörs i Nadjas beskrivning: “Petteri betalade 

bra och jag tog emot pengarna trots att jag egentligen inte ville ha dem (Engvall 2011, s. 81). 

Även detta kan tydliggöra att kvinnorna besitter ett sexuellt självskadebeteende då 

ersättningen inte är det huvudsakliga syftet med att prostituera sig (Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012, ss. 30ff). I dessa beskrivningar av kvinnorna återspeglas det hur de upplever 

det våld de fått erfara från sexköpare. De upplever att männen gör dem illa, är våldsamma och 
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skadar dem (Engvall 2008; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016). Kvinnorna uppger 

att de hatar männen för det de utsätter dem för, samtidigt som de i sitt sexuella 

självskadebeteende anser sig behöva att sexköpare gör dem illa på olika sätt (ibid.).  

 

5.3.2. Normaliseringsprocessen 
Ida som är verksam “off-street” får i sitt förhör med polisen frågan om hon blivit utsatt för hot 

och våld av en sexköpare (Trolle 2014, ss. 167f). Att detta skulle ha hänt förnekar hon 

samtidigt som hon återberättar sina upplevelser med sexköparen, där hon faktiskt blivit utsatt 

för hot och våld. Hon beskriver flera händelser där sexköparen hotat att avslöja henne som 

prostituerad om hon inte höll tyst om deras möten. Vidare berättar hon om sexakter där 

sexköparen haft ett verbalt och fysiskt övertag över henne och förmått henne att göra nästan 

vad som helst samtidigt som han haft ett vulgärt och nedsättande språk mot henne. 

Fortsättningsvis berättar Ida om hur sexköparen genomfört en regelrätt misshandel av henne 

med en hästpiska, vilket gjorde så ont att hon började gråta och skrika (ibid.). Ytterligare en 

våldshandling som Ida utsatts för av sexköparen var att han aldrig använde kondom under 

sexuella aktiviteter. Trots det Ida återberättar uppfattar hon inte dessa upplevelser som att hon 

utsatts för våld och hot av sexköparen (ibid.). Ida har under en period med flera möten utsatts 

för fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld av en och samma sexköpare (ibid.). 

 

Denna återspegling av hennes upplevelser som framkommit i biografin visar på att hon 

genomgått en normaliseringsprocess och att det våld hon utsatts för av sexköparen har 

normaliserats (Lundgren 2004, ss. 13ff). Våldsutövning handlar om kontroll där syftet är att 

upprätthålla en maktordning. Med detta tydliggörs en normalisering av våldet som återspeglas 

i Idas upplevelser då sexköparen haft både makt och kontroll över henne. Utöver detta har 

våldet mot Ida upprepats, vilket är nödvändigt för att en normalisering ska vara möjlig där 

kvinnan vänjer sig vid denna behandling (ibid.). Att Ida inte uppfattar sina upplevelser som 

våld kan förstås som ett resultat av normaliseringsprocessen. Ida har blivit verbalt förnedrad 

och förmåtts till diverse sexuella aktiviteter som hon aldrig skulle gått med på. På så sätt har 

sexköparen utplånat och förflyttat hennes gränser (ibid.). Vidare kan de hot som återspeglats i 

Idas upplevelser förklaras som tillhörande andra fasen i normaliseringsprocessen. Sexköparen 

har isolerat Ida mentalt genom psykiska hot som lett till att hon inte vågar gå emot honom 

(ibid.). Fortsättningsvis har sexköparen beskrivits som snäll och våldsam, att han växlat 

mellan värme och våld (Trolle 2014). Detta växlande förklarar hur Idas tillgivenhet till 
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sexköparen har utvecklats och varför hon förnekar till att ha utsatts för hot (Lundgren 2004, 

ss. 41ff). Till sist har Ida internaliserat sexköparens förväntningar och krav på henne, vilket 

lett till att hon börjat definiera sig själv via den våldsverklighet hon lever i (ibid.). 

Återspeglingen av Idas upplevelser indikerar på att hon genomgått normaliseringsprocessens 

fyra faser, vilket resulterat i att hon blivit van vid det våld hon får erfara av sexköparen. Detta 

är förklaringen till varför Ida inte definierar sina erfarenheter av sexköparen som våld, fast 

hon tydligt talar om olika våldshandlingar hon fått erfara från mannen i fråga (ibid.).  

 

“Fler än en gång har jag varit nära att jag själv blivit mördad” beskriver Blondie, verksam 

“on-street”, gällande sina upplevelser om mötet med sexköpare (Andersson 2010, s. 73). 

Denna återspegling av Blondies upplevelser visar att det funnits en risk för fara i hennes 

möten med sexköpare. Vidare beskriver Blondie att hon inte kunde se den risken under tiden 

som hon var verksam inom prostitution (ibid.). Även denna beskrivning av sina upplevelser 

återspeglar en normalisering av det våld hon fått erfara (Lundgren 2004, ss. 13ff). Utifrån 

Blondies beskrivning kan normaliseringen förklaras på sådant sätt att hon upprepade gånger 

fått erfara våld från sexköpare. Detta har därmed bidragit till att hon vant sig vid att bli utsatt 

för våld från sexköpare då hon prostituerar sig (ibid.). Det förekommande våldet har på detta 

sätt blivit normalt för Blondie, vilket i sin tur leder till att våldet uppfattas som tillhörande 

hennes yrke och att hon anser att det våld hon får utstå är den del av hennes vardag (ibid.).  

 

5.3.3. Viktimisering enligt livsstilsteorin 
Det som framkommit från beskrivningarna av kvinnorna verksamma “on-street” är att de 

träffar många sexköpare som för dem är främmande (Andersson 2010; Häggström 2016; 

Häggström 2017). Vidare framkommer det att deras verksamhetsområde utgörs av att stå på 

gatan där de blir upplockade av sexköpare samt att de främst utför sitt arbete nattetid. 

Gemensamt för dessa kvinnor är att deras möte med sexköpare främst sker nattetid, där de blir 

upplockade på gatan av en främmande man. I många av dessa beskrivningar framkommer det 

även att det är vid dessa tillfällen som de har blivit utsatta för olika våldshandlingar av 

sexköpare (ibid.). Exempelvis berättar Natalia hur hon en kväll på gatan träffar en sexköpare 

och hur de tillsammans går iväg på en avlägsen plats där mötet slutar med att hon blir 

våldtagen och rånad (Häggström 2016, s. 119). Även Milana möter upp en främmande 

sexköpare på gatan en kväll och följer med honom i hans bil där hon väl i bilen upptäcker att 

mannen är alkohol- och drogpåverkad samt har tillgång till en kniv (ibid., ss. 303ff).  
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Det som återspeglas i det ovanstående beskrivningarna av kvinnornas upplevelser i mötet med 

sexköpare är deras utsatthet för viktimisering i enlighet med livsstilsteorin (Hindelang et al. 

1978, ss. 241ff). Detta då det som återspeglas i beskrivningarna uppfyller de faktorer som 

enligt livsstilsteorin ökar risken för att bli utsatt för viktimisering (ibid.). I deras 

verksamhetsområde (“on-street”) återfinns faktorer som ökar risken för att utsättas för 

viktimisering, där de arbetar utanför hemmet och nattetid. Utöver detta påträffas andra 

faktorer som bidrar till utsattheten för viktimisering i deras sysselsättning (prostitution) där de 

spenderar tid med främmande kriminella män (sexköpare) (ibid.). Vidare kan man utifrån 

kvinnornas beskrivningar urskilja principle of homogamy då dessa kvinnor ideligen kommer i 

kontakt med potentiella förövare genom att de omger sig av många män (Daigle 2012, ss. 

29ff). Kvinnornas beskrivningar av deras upplevelser återspeglar därmed att deras livsstil 

bidrar till en utsatt position att utsättas för personlig viktimisering från sexköpare (Hindelang 

et al. 1978, ss. 241ff). Livsstilsteorin kan förklara varför kvinnornas upplevelser återspeglas 

som de gör då de nämner de viktiga faktorerna som bidrar till en ökad risk för att utsättas för 

personlig viktimisering (ibid.). I beskrivningarna poängteras dessa faktorer och det kan 

därmed tolkas av uppsatsskrivarna att det råder en medvetenhet hos kvinnorna att dessa 

faktorer är bidragande till det våld de blir utsatta för av sexköpare.  

 

6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel framförs slutsatser och en diskussion kring studiens viktigaste resultat som 

framkommit. Avslutande presenteras förslag på vidare forskning. 

 

6.1. Slutsatser 

I denna studie det utifrån kvinnornas berättelser i biografierna om deras möten med sexköpare 

framkommit att alla har erfarit någon form av våld utifrån studiens begreppsdefinition 

(Engvall 2008; Andersson 2010; Engvall 2011; Trolle 2014; Häggström 2016; Häggström 

2017). Detta innebär att fysiskt-, psykiskt-, sexuellt- och ekonomiskt våld kunnat urskiljas 

både inom “off-street” och “on-street” prostitution. Dock visar resultatet på att frekvensen av 

de olika våldsformerna skiljer sig åt beroende på kvinnornas verksamhetsområde. Utifrån 
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beskrivningarna framkommer det att kvinnorna verksamma ”off-street” mer frekvent utsätts 

för psykiskt- och sexuellt våld än kvinnor verksamma “on-street” (ibid.). I beskrivningarna 

från kvinnorna verksamma “on-street” framkom det att dessa i större utsträckning utsätts för 

fysiskt- och ekonomiskt våld av sexköpare (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 

2017). 

 

Våra slutsatser är att det föreligger ett sexuellt självskadebeteende hos kvinnorna verksamma 

“off-street” vilket kan förklara varför de i högre utsträckning blir utsatta för sexuellt- och 

psykiskt våld av sexköpare (Jonsson & Lundström Mattsson 2012). Vidare är slutsatsen att 

kvinnorna genomgått en normaliseringsprocess gällande det psykiska våldet de fått erfara, 

vilket kan förklara varför de mer frekvent blivit utsatta för psykiskt våld av sexköpare jämfört 

med kvinnorna verksamma “on-street” (Lundgren 2004).  

 

Gällande kvinnorna verksamma “on-street” är slutsatserna att de träffar sexköpare som är 

involverade i “yanking” och därmed blir av med sin ersättning (Williamson & Folaron 2001). 

Vidare är slutsatsen att dessa kvinnor har ett större behov av ersättning vilket resulterat i att de 

blivit utsatt för våld av sexköpare (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017). Det 

ekonomiska behovet som föreligger kan därmed förklaras med att de ignorerar “dangerous-

date”-profilen vilket vidare kan förklara varför kvinnor verksamma “on-street” blir mer 

utsatta för fysiskt våld (Williamson & Folaron 2001). Utifrån kvinnornas beskrivningar har 

det framkommit att deras livsstil bidrar till en utsatthet för viktimisering (Hindelang et al. 

1978; Daigle 2012).  

 

6.2. Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att göra en jämförande studie av den utsatthet för våld av 

sexköpare som kvinnor verksamma i “off-street” respektive “on-street” prostitution upplever. 

Syftet har uppnåtts genom en innehållsanalys av svenska biografier om prostitution, där vi 

studerat alla möten med sexköparna som beskrivits av kvinnorna. Vidare jämförde vi 

beskrivningarna av kvinnorna verksamma “off-street” respektive “on-street”. De två 

frågeställningarna varför finns det skillnader i det våld som erfars i “off-street” respektive 

“on-street” prostitution? och hur återspeglas de prostituerade kvinnornas upplevelser i 

biografierna? formulerades för att vägleda oss i studien. Med hjälp av frågeställningarna 
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kunde skillnader urskiljas om det upplevda våldet. Vi fann även mönster i kvinnornas olika 

beskrivningar som kunde förklara varför skillnad i det upplevda våldet. Dessa mönster som 

kunde urskiljas bidrog till att de teoretiska utgångspunkterna kunde framtas till studien. De 

teoretiska utgångspunkterna, tillsammans med kvinnornas beskrivningar, möjliggjorde ett 

jämförande av utsattheten att erfara våld av sexköpare som kvinnorna verksamma “off-street” 

respektive “on-street” upplevde. 

 

I denna studie har det framkommit att prostituerade kvinnor inom respektive 

verksamhetsområde har erfarit alla våldsformer enligt studiens begreppsdefinition. Däremot 

har vi funnit en skillnad mellan “off-street” och “on-street” prostitution gällande 

utsträckningen för att utsättas för de olika våldsformerna. Det var mer vanligt att kvinnorna 

som var verksamma “off-street” blev utsatta för psykiskt- och sexuellt våld, medan kvinnorna 

“on-street” i större utsträckning utsattes för fysiskt- och ekonomiskt våld av sexköpare. Vårt 

resultat är i likhet med vad tidigare forskning gällande respektive verksamhetsområde har 

påvisat (Williamson & Folaron 2001; O’Doherty 2011; Armstrong 2014; Ślęzak 2017).  

 

Frågor som vi ställt oss under arbetets gång är om dessa skillnader kan ha berott på vart 

sexköpet äger rum. Om kvinnorna i “on-street” främst har utsatts för fysiskt- och ekonomiskt 

våld för att sexköpet ägt rum utomhus där sexköparen lätt kunnat ta sig ifrån platsen. 

Exempelvis har “yanking” i vår studie endast förekommit bland kvinnorna verksamma “on-

street” (Andersson 2010; Häggström 2016; Häggström 2017) vilket vi tolkar som att denna 

handling är lättare att utföra då deras möte tagit plats utomhus. Det kan således tolkas som att 

det är lättare för sexköpare att återta sin betalning och därefter fly sin väg då detta har skett på 

öppna platser. Vi har också funderat kring om det kan vara så att kvinnorna verksamma “off-

street” främst blivit utsatta för psykiskt- och sexuellt våld för att sexköpet tagit plats bakom 

stängda dörrar. Vi menar på att detta då skulle kunna möjliggöra för sexköpare att ostört 

kunna utsätta kvinnorna för dessa våldsformer. Vi anser att en bidragande faktor till det 

psykiska våld kvinnor verksamma “off-street” fått erfara av sexköpare är deras sätt att 

kommunicera. Båda parternas kommunikation med varandra sker mer kontinuerligt via 

telefon och internet vilket förenklar för sexköparen att nå fram till kvinnan med sina hot och 

skällsord.  

 

Sverige var det första landet i världen som kriminaliserade köp av sexuella tjänster med 

inställningen att alla former av prostitution var mäns våld mot kvinnor (SFS 1962:700). Detta 
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är än idag kriminaliserat enligt svensk lagstiftning (SFS 1962:700). Trots detta visar denna 

studie på att prostituerade kvinnor får utstå mycket våld i sin yrkesutövning, framförallt av 

sexköpare, även fast lagen finns till för att skydda dessa kvinnor. Utöver detta är en liten 

mängd svensk forskning gällande området utfört och det råder därför lite kunskap i samhället 

gällande fenomenet prostitution. Därmed behövs kunskapsluckorna fyllas ut för att dessa 

kvinnor ska få rätt till samma privilegier och skydd i samhället. Därefter krävs det att rätt 

åtgärder och skydd erbjuds till dessa kvinnor. Det som vårt resultat visat på är att beroende på 

vilket verksamhetsområde prostituerade kvinnor har varierar våldet och hur våldet de blir 

utsatta för uppfattas är individuellt från person till person. Därför krävs det att de åtgärder 

som finns till för att hjälpa kvinnor i prostitution inte är universella, utan dessa måste anpassas 

utifrån kvinnans egna behov baserat på hennes erfarenheter och upplevelser. Vidare är det av 

ytterst vikt att de individer som i sin yrkesutövning möter kvinnor i prostitution har en 

kunskap om den verklighet dessa kvinnor lever samt har en förståelse till varför de 

prostituerar sig. En yrkesgrupp som möter dessa kvinnor är socialarbetare som på olika sätt 

kommer i kontakt med dem, det är därför av betydande roll att individer inom socialt arbete 

innehar denna kunskap. Vår ambition har varit att ge läsaren en inblick i det våld som 

medföljer prostitution och synliggöra den överhängande risken att utsättas för våld oavsett 

verksamhetsområde. Detta för att kunna bemöta dessa kvinnor på ett genuint sätt och därmed 

kunna erbjuda dem rätt form av stöd och skydd där det är viktigt att lyssna till individens 

berättelser samt hur dessa återspeglas för att skapa en förståelse.  

 

6.3. Vidare forskning 

För att skapa en utökad förståelse och kunskap kring denna grupp i samhället anser vi att det 

krävs mer forskning inom området. Med hänsyn till resultatet där det uppdagats ett sexuellt 

självskadebeteende hos kvinnor verksamma “off-street” föreslår vi att det förs vidare 

forskning kring detta fenomen. Framförallt då sexuellt självskadebeteende kopplat 

prostitution är ett relativt outforskat område. Vi anser även att det skulle vara intressant att 

forska vidare i syfte att jämföra “off-street” och “on-street” prostitution. Ett förslag är att 

studera varför sexköpare köper sex i respektive verksamhetsområde för att utöka förståelse för 

de skillnader som uppdagats i vårt resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 1. Exempel på hur innehållsanalys använts i denna studie. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Mitt ringa 

människovärde 

begrep jag till fullo en 

kväll när ett av 

“svinen” efter det att 

han fått utlösning 

ställde sig upp och 

pinkade på mig där 

jag låg på parksoffan. 

Begrep mitt ringa 

människovärde när 

han pinkade på 

mig där jag låg på 

parksoffan 

Kissad på i följd av 

lågt människovärde 

Fysisk kränkning Fysiskt 

Jag var rädd hela 

tiden men jag stängde 

nästan alltid av  

Jag var rädd hela 

tiden 

Känsla av rädsla Rädsla Psykiskt 

När de var hårdhänta 

drog de i mig, tryckte 

in den långt ner i 

halsen så att jag 

knappt kunde andas 

och körde så tills det 

var klart. Jag började 

nästan gråta varje 

gång de tog tag i mig. 

Hårda tag om mitt 

huvud och armar, de 

tryckte in mig i 

väggen för att sedan 

spruta mig i ansiktet, 

det var så äckligt och 

förnedrande. Jag 

kände mig så 

värdelös.  

Jag började nästan 

gråta när de var 

hårdhänta och 

tryckte in den i 

halsen så jag 

knappt kunde 

andas 

Sexköpare 

hårdhänta mot 

hennes vilja under 

sex 

Sexuellt tvång Sexuellt 

Han var väldigt 

fixerad och väldigt 

Han ville att jag 

skulle säga att jag 

Lockas till 

utförande av 

Ekonomiskt 

underläge 

Ekonomis

kt 
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fokuserad på att jag 

skulle vara oskuld, … 

det var inte jag 

liksom, men jag sa ju 

det, jag ville ju ha 

dom här pengarna 

liksom, det var inget 

snack om saken. Ja, 

så fortsatte jag med 

det, men han var helt 

“obsessed” vid det 

liksom, att jag skulle 

vara oskuld …  

var oskuld och var 

helt besatt av det. 

Jag ville ju ha dom 

där pengarna så det 

var inget snack om 

saken 

utstickande sexuella 

handlingar 

 

 
  

 

 


