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Sammanfattning  

 
Syfte Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som motiverar kvinnor 

till att ta sig in i prostitution. Dessutom vill vi ta reda anledningarna till 

varför de har valt att sig ut ur prostitution samt hur de har gått tillväga.  

 

Frågeställningar Vilka är de bakomliggande faktorerna till att kvinnorna valde att 

prostituerar sig? 

Hur gick kvinnorna tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad var 

orsaken till deras uppbrott?  

 

Metod Denna studie har utgått från den kvalitativa metoden i form av 

semistrukturerade intervjuer då vi vill få en djupare förståelse kring 

respondenternas uppfattning, åsikter och erfarenheter kring prostitution. 

 

Teori Studien baseras på tre olika teorier, sociala band, idealtyper samt 

exitprocessen.  

  

Slutsatser  En av studiens frågeställningar var att ta reda på de bakomliggande 

faktorerna till varför unga tjejer väljer att prostituera sig. Slutsatsen visar att 

unga tjejer som väljer att prostituera sig beror på att individen har haft svår 

uppväxt, separerade föräldrar, ekonomiska behov samt svag självkänsla.  

Den andra frågeställningen var att ta reda på hur kvinnorna gick tillväga för 

att ta sig ur prostitutionen och vad orsaken till deras utbrott var.  Det vi kom 

fram till är att en stark relation till omgivningen har en stor del av deras 

uppbrott ur prostitutionen. Stöd från terapi har också haft en betydelse för 

de före detta prostituerade då de lyckats ta sig ut ur sexhandeln med hjälp 

av terapi.  

 

 

 



 

 

Abstract  

 

Purpose                   The purpose of this study is to obtain an understanding of what motivates 

women to get involved with prostitution. In addition to the way into 

prostitution, the study also covers why and how they could break from it.  

 

Questions What are the causes for the women to prostitute themselves? 

 How did the women proceed and what measures do they make  to leave 

prostitution? Why did they stop?  

 

Method This study is based on a qualitative method with semi structured interviews 

in order to get a deeper understanding of respondent's apprehension, views 

and experience about prostitution. 

  

Theory Moreover the study is based on three different theories, the social bond 

theory, ideal type and the exit process. 

  

Conclusions One of the problems that the study covered was to find out why women 

young prostitutes themselves. The study concludes that young women who 

decides to prostitute themselves often has had a difficult childhood. This 

could be in the way of separated parents, financial needs and low self-

esteem. The other question was to find out how the women proceeded to 

leave prostitution. We concluded that a strong relationship to people close 

to them helped them break away from prostitution. Therapy support has also 

been of great influence for the former prostitutes to break out of the sex 

trade.  

 

  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Vår studie syftar till att undersöka vilka bakomliggande faktorer som finns till att kvinnor väljer 

att prostituera sig. En annan del av syftet var att undersöka varför och hur de gick tillväga för att 

ta sig ut ur prostitutionen. Undersökningen genomfördes med fem före detta prostituerade 

medelålders kvinnor. Med hjälp av relevanta tidigare forskning och teorier har vi fått en tydligare 

bild för de bakomliggande orsakerna till att kvinnor väljer att prostituera sig samt varför och hur 

de tagit sig ut ur prostitutionen. Studiens resultat visar att det är lättare att hamna i prostitution om 

individen har haft problematisk uppväxt i form av traumatiska händelser som sexuella övergrepp, 

dålig relation till familjen och splittringar av familjen. Det existerar även andra bakomliggande 

orsaker som boendebrist och behov av pengar. Även bekräftelse från omgivningen är en av 

orsakerna som ledde till prostitution. Resultatet visar att stöd från närstående och terapi har hjälpt 

de före detta prostituerade att ta sig ut ur sex branschen. Vi kom fram till att stark relation till 

omgivningen underlättar uppbrottet.  
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1. Introduktion 

Detta kapitel introduceras med bakgrund till prostitution och därefter förs diskussion kring ämnet. 

Utifrån detta formuleras studiens frågeställningar, syfte och avgränsning. Kapitlet avslutas med 

en presentation av studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Kvinnan i könshandeln har i visor, böcker och på film skildrats som frillan, horan, skökan eller 

glädjeflickan. Få har skildrat henne som människa. Vem är hon och hur ser hennes bakgrund ut? Vilka 

framtidsdrömmar har hon? (Östergren, 2000, s.46). 

 

Den första januari år 1999 trädde den svenska sexköpslagen i kraft som förbjöd köp av sexuella 

tjänster. Den lyder: ”Den som (…) skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms 

för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader” (SFS, 2005). Lagen klargör 

att den som köper sex av en prostituerad utför en brottslig handling, men den som däremot säljer 

tjänsten straffas inte för detta. Prostitution handlar om att det finns män som är ute efter att köpa 

andra kroppar, för att ha makt över dem. Därför fokuserar lagen på att straff lägga de som köper 

kroppar och inte de som säljer (Nyheter24, 2015). Den svenska sex lagstiftningen blir därmed unik 

i sitt slag (Göteborgsposten, 2007). Syftet med att Sverige införde lagen var att minska förekomsten 

av människohandel i Sverige som var för sexuellt ändamål (Regeringens proposition 

1997/98:55:104–105). 

 

Årligen utsätts mellan 600 000 och 2 miljoner människor i hela världen för människohandel och 

sexuellt utnyttjande (Nyheter24, 2014). Varje år blir flera miljoner människor tvingade till att bli 

en annan persons ägodel via hot, förtryck samt manipulation. Individer blir oftast behandlade som 

objekt, det vill säga som ett köttstycke. Dessa individer transporteras oftast i lastbilar där det sker 

en viss förhandling mellan en säljare och köpare i form av bland annat av sexuella tjänster mot 

pengar. Enligt människohjälp (2011) tvingas tjejer att sälja sina kroppar. Människohjälpen (2011) 

förklarar att denna typ av människohandel finns nästan överallt i världen och är ett skamlöst 

utnyttjande (Människohjälp, 2011).  
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Prostitution är ett laddat ord som ofta innefattar ett sexualiserat förtryck. Gatuprostitution, lyx 

bordeller, prostitution via webbplatser, bordellverksamheter med hallickar och horhus är olika 

typer av prostitution. Prostitution rankas som världens äldsta yrke och är ett stort dolt problem i 

samhället (Beewithus, 2015). Ibland anses prostitution som vilket yrke som helst, dock går det inte 

att likställa att sälja sex med att exempelvis jobba på ett café eftersom för vissa individer är 

prostitution inte ett frivilligt val (Nyheter24, 2015). Många blundar för detta problem och ser det 

som något oacceptabelt, utan att istället ställa sig frågan om varför kvinnor väljer att ta steget in i 

denna farliga bransch som oftast leder till att många individer dör i förtid (Beewithus, 2015). Oftast 

finns det olika bakomliggande faktorer som bidrar till att kvinnor väljer att prostituera sig, en del 

ser det som en snabb lösning till att få pengar för försörjning. Undersökningar som har gjorts inom 

detta ämne har kommit fram till att 90 procent av de prostituerade skulle vilja ta sig ut ur branschen 

men har inte kunnat göra det (Nyheter24, 2015). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Prostitution är ett ämne som länge har stått i fokus i samhällsdebatter (Aftonbladet, 2015; 

Göteborgs-Posten, 2015; SvtNyheter, 2013 ). Den svenska sex lagstiftningen kan vara både till 

för- och nackdel för de prostituerade. I och med införande av lagen har färre män köpt sex från 

kvinnor då de är medvetna om vilka konsekvenser detta medför.  De som frivilligt vill vara kvar i 

prostitution kan uppleva lagen som något dåligt eftersom det kan leda till att färre män väljer att 

köpa sex på grund av straffet. För de som däremot vill ta sig ut ur prostitutionen anses lagen vara 

till fördel då män som köper sexuella tjänster från kvinnor blir straffbelagda (Kvinnofronten, 

2013). 

 

Green och Boman (2004) konstaterar att tjejer i Sverige inte behöver sälja sexuella tjänster för att 

klara sig ekonomiskt. Vi vill därmed undersöka de bakomliggande orsakerna till att kvinnor tar sig 

in i prostitution. Det saknas även studier om hur kvinnor tar sig ut ur prostitution, som har varit en 

del av hennes vardag, samt varför de väljer att göra det. Detta är även intressant för oss att 

undersöka då vi ställer oss frågan om varför kvinnor väljer att ta sig ut ur denna bransch beror på 

att de har fått sina behov tillfredsställda. Att ta reda på varför och hur kvinnor som tidigare varit 

prostituerade tagit sig ur denna bransch är minst lika viktig att uppmärksamma som de 

bakomliggande orsakerna till att kvinnor väljer att ta sig in i prostitution. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som motiverar kvinnor till att ta sig in i 

prostitution. Dessutom vill vi ta reda anledningarna till varför de har valt att sig ut ur prostitution 

samt hur de har gått tillväga.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka är de bakomliggande faktorerna till att kvinnorna valde att prostituerar sig? 

 Hur gick kvinnorna tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad var orsaken till deras 

uppbrott?  

1.5 Avgränsning 

Vi anser att denna studie måste avgränsas eftersom fenomenet prostitution är ett brett område att 

studera. I denna studie kommer vi inte att undersöka bi- eller homosexuell prostitution utan 

huvudfokus ligger i att studera heterosexuella, där endast kvinnor säljer sex till män. Studien 

kommer även att avgränsa sig till gatuprostitution i Stockholm. 

 

1.6 Begreppsdefinition 

Prostitution 

’’Prostitution föreligger när minst två handlande parter under marknadsmässiga betingelser 

köper respektive säljer fysiskt tillträde till kropp eller andra sexuella handlingar. Den ena parten, 

köpare, köper sig tillträde till den andres kropp. Den andra parten, den prostituerade, säljer fysiskt 

tillträde till sin kropp under viss tid. Den transaktionen som prostitutionen innefattar betalas 

vanligen i pengar men även andra betalningsmedel kan förekomma’’ (Månsson, 1981, s.76). 

 

Heterosexuell 

’’En person som har förmågan att vara känslomässigt och/eller sexuellt intresserad av personer 

av annat kön än sitt eget’’ (Låsupp, 2015). 
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1.7 Disposition 

 

 

  

Kapitel 2-3. Tidigare forskning och teoretisk 
referensram- I det andra och tredje kapitlet presenteras 
tidigare studier kring prostitution och de utvalda 
teorierna som anses vara relevanta för studiens 
ämnesområde.

Kapitel 4. Metod- I det fjärde kapitlet presenteras studiens 
metodval som används för att besvara frågeställningarna 
och för att uppnå syftet.

Kapitel 5. Empiri.  I det femte kapitlet presenteras den 
insamalade data kring prostitution. 

Kapitel 6. Analys- I det sjätte kapitlet analyseras och 
diskuteras studiens insamlade data i relation till studiens 
tillvalda teorier.

Kapitel 7. Slutsat och vidare forskning. I det sjunde 
kapitlet besvaras studiens frågeställningar samt ges ett 
förslag för framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning för vägen in i och ut ur prostitution, som i sin tur 

kommer att kopplas längre fram i studien till den insamlade empirin och studiens utvalda teorier. 

 

2.1 Vägen in i prostitution 

2.1.1 Ekonomiska behov 

Andersson-Collins (1989) konstaterar att anledningen till att unga tjejer väljer att ta steget in i 

prostitution beror oftast på längtan och behov av pengar som de behöver för att kunna försörja sig. 

Dessa behov kallar Andersson-Collins (1989) för de primära behoven. Att sälja sexuella tjänster 

till män anses vara den snabbaste lösningen för tillfälliga och omedelbara problem eftersom man 

på kort tid kan få in pengar. Den bakomliggande orsaken för många prostituerade kvinnor handlar 

oftast om deras ekonomiska förhållanden, det vill säga att de vill kunna leva på ett bättre sätt och 

ha råd att köpa det de önskar. Detta leder till att kvinnor har lättare för att hamna i prostitution 

(Andersson-Collins, 1989; Chase & Statham, 2005; Cusick, 2002; Hedin & Månsson, 1998; 

Taylor-Browne et al, 2002). 

  

Även Hedin och Månsson (1998) menar att prostitution inträffar oftast vid kaosartade situationer 

då unga personer är i behov av pengar och ser detta som en snabb lösning till att få in pengar. Detta 

kan bero på att individen har dålig relation med omgivningen eller missbrukar alkohol eller droger. 

Det kan även handla om att individen lever med föräldrar som har kontinuerliga problem vilket 

oftast leder till att denne väljer att fly hemifrån. Deras studie tyder även på att risken är större att 

ta steget in i prostitution för de som väljer att fly hemifrån än för de som väljer att inte göra det 

(Hedin & Månsson, 1998). 

 

2.1.2 Psykiska problem 

Enligt Andersson-Collins (1989) är det inte enbart de primära behoven som kan leda till 

prostitution utan de sekundära behoven har också en del i detta. Sekundära behov är exempelvis 

på utlopp för nyfikenhet, desperation eller identitet. Både de primära och sekundära behoven ger i 

kombination en bild av varför individer väljer att prostituera sig (Andersson-Collins, 1989). 
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Tidigare fokuserade den internationella forskningen på orsakerna som mest motiverade individer 

att ta steget in i prostitution, men dagens forskning riktas studierna på enskilda faktorerna och 

patologi. Enligt Cusick (2002) finns det faktorer som låg IQ, dold homosexualitet, oidipal fixering, 

förvirring omkring sexuell identitet, utvecklingsstörning, svag självuppfattning samt 

känslomässiga störningar som kan leda till att människor hamnar i den här branschen. 

 

En studie som genomfördes av SOU (1995) har kommit fram till att tjejer med dåligt 

självförtroende och som saknar skydd samt stöd från den vuxna världen söker oftast stöd hos andra 

som erbjuder dem det skydd de är i behov av. Tjejer kan känna att de får detta stöd från män då 

dem upplevs som ett objekt eftersom uppmärksamheten ger dessa kvinnor en bekräftelse (SOU, 

1995). 

 

2.1.3 Social situation 

Cusick (2002) anser att forskarvärlden intresserar sig alltmer på faktorer av kontextuella och 

sociala slag. Bakom viljeinriktningen att ta steget in i prostitution upptäcker man att det är oftast 

sociala problem som ligger till grund vilket gör att tjejer beslutar sig att sälja sexuella tjänster till 

män. Exempel på sociala problem är sexuella övergrepp som individer upplevt i barndomen, 

bristfällig omsorg, sexuellt lösliga föräldrar, konflikter, dåliga familjeförhållanden det vill säga 

med upplösning av äktenskap med mera (Cusick, 2002). 

 

I en internationell studie beskrivs att ungefär 75 procent av de prostituerade i Los Angeles bestod 

av de som hade rymt hemifrån samt de som var hemlösa. Enligt Cusick (2002) tycks hemlöshet ha 

ett starkt samband med existensen av prostitution bland unga tjejer. Forskaren förklarar även att 

unga tjejer som har blivit placerade av samhället i olika institutioner anses oftast vara 

överrepresenterade inom prostitution branschen. Även institutionernas beskyddande har en stor del 

i individens liv då omhändertagandet tycks vara stigmatiserande, men detta är även en fara som 

leder till att man väljer att prostituera sig. Cusick (2002) menar att det är också viktigt att vara vid 

medvetande om de bakomliggande skälen som leder till beskyddandet. Vidare konstaterar han att 

de unga individerna som är placerade i institutioner presenterar varandra för sexmarknaden. I 

forskningen belyser man även att de unga som tidigare har varit omhändertagna av institutioner 

kan hamna i svåra situationer efter att de lämnat hemmet. Det kan gälla att de har ett sämre 
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emotionellt stöd då väldigt få av dessa ungdomar har fått grundkunskaper kring hur man klarar av 

att leva på egen hand utan att behöva stöd från andra människor.   

 

2.2 Vägen ut ur prostitution 

En studie som genomfördes av Taylor-Browne et al. (2002) upplyser att det finns flera olika 

anledningar som försvårar för ungdomarna att ta sig ut ur sex branschen. De har kommit fram till 

att orsakerna kan vara exempelvis ekonomiska problem, hemlöshet eller att man är skyldig några 

pengar. När man har arbetat en längre period inom sexhandeln kan det vara svårt att leva tillbaka 

efter sin tidigare livsstil. Det är både svårare och jobbigare för en prostituerad att ta sig ur denna 

bransch när de har en svag relation till sin familj eller sina vänner (Taylor-Brown et al. 2002).  

 

Cusick (2002) anser att prostitutionen bland ungdomarna inte bör uppmärksammas på individuell 

nivå, utan istället på problemställningarna gällande ekonomin för att på så sätt kunna sänka 

ungdomsprostitution (Cusick, 2002). Den prostituerades relation till sin omgivning har en stor 

påverkan för att komma ut ur prostitutionen, då stödet som kommer från familjen och vänner är 

precis på samma sätt som att få det från en socialarbetare (Hedin & Månsson, 1998). 

 

Hedin och Månsson (1998) konstaterar även att kvinnor som har blivit illa behandlade i sin 

barndom, såsom att föräldrarna har använt sig av sexuella övergrepp, har bidragit till att dessa 

kvinnor befinner sig i prostitutionen under en längre tid. Detta försvårar för de att ta sig ut ur 

prostitutionen (Hedin och Månsson, 1998). 

 

En prostituerad som försöker ta sig ut ur sex branschen behöver i efterhand ekonomiskt bistånd, 

vård samt hjälp från en psykolog. Forskningen tyder på att det behövs ett proffsigt synsätt för att 

hjälpa den prostituerades uppbrott och det betyder att det krävs särskilda lärdomar, tillräckligt med 

resurser samt smidighet (Hedin och Månsson, 1998). 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras teorier som anses vara relevanta för studiens ämnesområde. Kapitlet 

introduceras med teorin om sociala band. Därefter övergår kapitlet till att presentera Max Webers 

idealtyper och exitprocessen teori.  

 

3.1 Sociala band 

Vi valde att använda oss av sociala bandteorin då denna kan förklara för oss om det har existerat 

svaga band hos kvinnorna som valde att ta steget in i prostitution. Med hjälp av denna teori kan vi 

även få en upplysning om vad det är som hindrar en del individer från att avvika från normer. 

 

Travis Hirschis (1969) teori om sociala band tillhör kontrollteorierna och används i samband med 

ungdomsbrottslighet. Teorin är baserad på det sociala bandet och den förklarar stabiliteten men 

även förändringen i kriminaliteten över tid. Sociala bandteorin bygger på att individer som har 

svaga band till samhället har oftast brottsliga handlingar (Hirschi, 1969). 

 

Hirschis (1969) teori består av fyra olika former av band som är centrala för att förklara vad som 

hindrar en del individer från att avvika från normer. Dessa typer benämns som anknytning, 

åtaganden, delaktighet och övertygelse. Om dessa sociala band är svaga ökar risken att ungdomar 

väljer att begå brottsliga handlingar (Hirschi, 1969). 

 

Anknytning är den första typen och handlar om de sociala anknytningar en individ har med sina 

föräldrar, kamrater och skola. Om individen har en svag anknytning till sina föräldrar och 

samhället, ökar risken till att de bryter mot regler samt går emot andra individers önskningar och 

förväntningar. Den andra typen är åtaganden och handlar om människors satsningar på exempelvis 

utbildning och jobb. En individ som har strävat efter att uppnå sina mål, i form av utbildning eller 

arbete, avstår från att ta steget in i kriminalitet då denne inte vill avvika från normer. Hirschi (1969) 

förklarar även att allt fler individer avstår ifrån handlingar som är skiljaktiga då de inte vill förstöra 

ryktbarheten (Hirschi, 1969). 

 

Delaktighet är den tredje typen och bygger på att många individer är upptagna med engagemang 

som exempelvis arbete, möten, föreningar och skola, vilket resulterar i att risken minskar för att 

utföra kriminella handlingar då de är upptagna med annat. Den fjärde och sista typen av sociala 
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band är övertygelse som går ut på att alla människor måste följa samhällets skrivna och oskrivna 

regler. Hirschi (1969) anser att de individer som är mindre medvetna om samhällets normer desto 

större är risken att de väljer att begå ett brott eftersom många ungdomar ser lagar och regler som 

oviktiga, vilket i sin tur leder till att de har enklare för att bryta mot lagen (Hirschi, 1969). 

  

Även teoretikerna Sampson och Laub (1993) förklarar att det finns andra faktorer som kan utöva 

inflytande på den sociala kontrollen hos människan som exempelvis arbete och äktenskap. De tyder 

på att sociala band till både familj och arbete har en positiv effekt i individens liv då denne inte har 

mycket tid över för att utföra brottsliga handlingar, vilket leder till att brottsligheten förminskar 

(Sampson och Laub, 1993). 

 

3.2 Max Webers idealtyper 

Vi har valt att använda oss av Max Webers teori som beskriver fyra olika idealtyper eftersom vi 

anser att dessa kan hjälpa oss att förstå vilken typ av handlande de före detta prostituerade hade då 

de tog sig in och ut ur prostitutionen.  

 

Max Weber (1983) var en teoretiker som var intresserad av att förstå vilka faktorer som låg bakom 

individens handlade, det vill säga varför människor handlar som de gör. Med tanke på att det är 

individen i sig som kontrollerar samhället och detta görs på det sättet individer handlar och beter 

sig på. För att kunna forska om den sociala verkligheten och förstå varför individer handlar på ett 

visst sätt har Weber skapat fyra olika idealtyper. Idealtyperna består av värderationella, affektiva, 

traditionella samt målrationella handlande (Andersen och Kaspersen, 2007). 

 

Den första handlingstypen är traditionellt handlande som innebär att individen gör något av 

tradition eller gamla vanor som exempelvis att man äter pannkakor och soppa på torsdagar bara 

för att man alltid har gjort det. Affektuellt handlande handlar om att människan agerar utifrån sina 

känslor, som kan vara kärlek eller desperation, det vill säga att en person låter sina känslor styra. 

Den tredje är värderationellt handlande som innebär att man som person låter en del värderingar 

styra ens val. Ett sådant exempel kan vara att man inte ska döda någon då enligt religionens 

värderingar anses vara fel. Den sista handlingstypen kallas för målrationellt handlande och 

beskriver att individen agerar utifrån specifika mål. Man utför en handling för att uppfylla ett visst 
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mål som kan vara att man studerar för att hitta ett bättre jobb med högre lön eller att man bara går 

till jobbet endast för att få lön (Andersen och Kaspersen, 2007). 

Det finns en skillnad mellan affektuellt handlande och värderationellt handlande, och det är att 

värderationellt handlande innebär att man handlar medvetet, medan det affektuella handlandet 

kontrolleras av känslor. Det finns även en skillnad mellan det värderationella handlade och den 

målrationella då värderationellt kontrolleras av ett värde, det vill säga det är värdet i sig som avgör 

hur man ska handla. Den som däremot handlar målrationellt är medveten och kalkylerar kring det 

bästa för att komma åt sitt mål (Andersen & Kaspersen, 2007). 

Det affektuella och traditionella handlande är oftast uteslutna av det viktiga sociala beteendet. En 

person är inte alltid medveten över sina handlingar och dess samhörighet samt motivation som 

gömmer sig bakom den. Värde- och målrationellt handlande är däremot inte handlingar som är 

förnuftiga utan de kontrolleras av känslor samt tradition (Andersen & Kaspersen, 2007). 

 

Vår verklighet kan även vara en kombination av de fyra idealtyperna (Weber, 1983). 

Rationaliseringens utveckling bidrar till att en individ alltmer handlar målrationellt än traditionellt, 

affektivt och värderationellt. Individen har lärt sig att alltmer räkna ut det som är bäst för de och 

utnyttja medlet de har för att nå till sitt mål (Boglind, Eliaeson och Månson, 2003). 

 

3.3 Exitprocessen 

Helen Fuchs Ebaughs (1988) teori om exitprocessen handlar om olika typer av uppbrott där hon 

redogör för vägen ut ur varierande livsroller och utifrån det utvecklades denna teori. Ebaugh (1988) 

framställer exitprocessen som något som redogör för hur en individ lämnar ifrån sig sitt 

utanförskap och återvinner ett vanligt levnadssätt. Exitprocessen är uppdelat i fyra olika punkter 

som består av första tvivlen, söka efter alternativ, vändpunkten och slutligen bygga ut nytt 

(Ebaugh, 1988). 

 

Första tvivlen, handlar om att individen börjar i denna fas känna en känsla av ånger då personen 

börjar tvivla på om denne har hamnat i fel väg i livet. Processen inträffar stegvis då de antingen 

kan snabbt gå vidare till nästa fas eller att det kan ta flera år för individen att ta sig till nästa fas 

(Ebaugh, 1988). 
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Söka efter alternativ, individen börjar i denna fas fundera över andra alternativ. I denna fas handlar 

det om hitta andra utvägar till livet man genomgår nu samt den roll man har, här handlar det om 

att ställa fram för- och nackdelar kontra varandra. Individen kan även i andra fasen söka socialt 

stöd från sin omgivning. I denna fas inkluderas steget där man börjar anpassa sig till den alternativa 

rollen och till de värderingar, normer, förväntningar och attityder som har med den alternativa 

rollens omvärld att göra (Ebaugh, 1988). 

 

Vändpunkten, är den tredje fasen i exitprocessen och är stadiet då individen har fått nog av sin 

livsroll och väljer därför att göra ett uppbrott ur den rollen den befinner sig i. Det kan även vara 

att individen känner att åldern bara passerat iväg och känner därför en form av vändpunkt som 

tyder på att det är dags att lämna rollen man befinner sig i eftersom man inte vill gå miste om mer 

tid i denna roll (Ebaugh, 1988). 

 

Bygga ut nytt, är det sista steget i exitprocessen och handlar om att bygga ett nytt liv. I denna fas 

känner individen sig stabil och har bearbetat sin tidigare livsroll. Hjälp från omgivningen, 

föräldrar, jobb, nytt umgänge eller kanske nya intressen kan vara viktiga faktorer när det gäller 

uppbyggandet av det nya livet (Ebaugh, 1988). 
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4. Metod 

I följande kapitel redogörs en allmän översikt över studiens metodval som ska hjälpa oss att 

besvara studiens frågeställningar samt uppnå syftet. Kapitlet börjar med att ge en överblick till 

läsaren över studiens forskningsansats och går sedan över till forskningsmetoden, urval samt 

tillvägagångssätt för datainsamlingen. Därefter diskuteras de etiska aspekterna samt bearbetning 

av datainsamlingen. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

 

4.1 Vetenskapssyn 

Forskares främsta uppgift är att relatera empiri och teori. Ett arbete kan utföras genom abduktiva, 

deduktiva eller induktiva arbetsförfaranden. Om man kombinerar induktiv med deduktiv blir det 

en abduktiv forskning då forskaren här pendlar mellan teorin och empirin. 

Den induktiva ansatsen går ut på att man först samlar in empiri utan att ha studerat teorier och att 

sedan utifrån empirin formulera teorier. I den här studien har vi använt oss av den deduktiva 

forskningen då vi studerat teorier kring studiens ämne innan insamlingen av data för att på så sätt 

få en förförståelse. När man förhåller sig till den deduktiva ansatsen kan man på lättare sätt forma 

sina intervjufrågor efter de teorierna man har valt. Hur data tolkas, det insamlade data och 

redogörelsen av slutsatserna styrs vidare av teorierna som valts i studien. När alla förutsättningar 

grundas i forskningens valda teorier förstärks objektiviteten, vilket är det positiva med den 

deduktiva forskningsansatsen (Patel och Davidson, 2011). 

 

4.2 Val av metod 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att datainsamlingen består av ord och bilder som ska förstås 

samt förklaras, till skillnad från kvantitativa metoden som bygger på det insamlade data redogörs 

i siffror med hjälp av olika statistiska metoder för att finna samband och förklaringar (Christensen 

et al, 2010). Avsikten med kvalitativa intervjuer är att upptäcka exempelvis respondentens 

livsvärld åsikt om ett fenomen (Patel och Davidson 2011). Då studiens utgångspunkt är att förstå 

de bakomliggande orsakerna till att kvinnor väljer att prostituera sig samt varför och hur de tar sig 

ut ur denna bransch, baseras denna studie på kvalitativa metoder som lämnar utrymme för 
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respondenten till att tala om sina tankar och erfarenheter. Därför kan man inte i förväg formulera 

eller avgöra svarsalternativen för intervjupersonen (Patel och Davidson, 2011). 

I denna studie använder vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket betyder att intervjuaren 

använder sig av en så kallad intervjuguide som är en färdig lista med frågor inom ämnesområdet 

(Denscombe, 2009). Intervjuguiden underlättar för oss att jämföra respondenternas svar eftersom 

den standardiserar frågorna (Patel och Davidson, 2011). Respondenten har stor frihet att utforma 

svaren på sitt sätt utan att vara bunden till slutna svarsalternativ (Denscombe, 2009). Inom 

semistrukturerade intervjuer finns även möjligheten att ställa frågor som inte finns i 

intervjuguiden. I och med att denna intervjumetod möjliggör diskussioner och fördjupningar kan 

en djupare förståelse för ämnet skapas (Aspers, 2011). 

 

4.3 Urval 

Det finns två tillvägagångssätt för att välja ett urval ur undersökningspopulationen och det är 

antingen med hjälp av sannolikhets- eller icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 

urvalet inte väljs av forskaren utan valet sker slumpmässigt av populationen. Icke-

sannolikhetsurval bygger på att alla individer eller enheter i populationen inte har en och samma 

chans att bli utvalda i urvalet (Denscombe, 2011). 

 

Urvalsformen i undersökningen är ett snöbollsurval som är en form av icke-sannolikhetsurval. 

Denna form av urval innebär att forskaren skapar kontakt med intervjupersoner som anses vara 

relevanta för studien och använder sedan dessa för att nå ytterligare respondenter (Aspers, 2011). 

Snöbollsurval ansågs vara lämplig, dels eftersom det kan vara svårt att komma i kontakt med 

tidigare prostituerade då det finns en risk att det inte är många som vågar erkänna det, dels att det 

svårt att veta vart man kan få tag på tidigare prostituerade. Utan ett snöbollsurval hade vi eventuellt 

inte kunnat genomföra studien. Vi har med hjälp av en bekant lyckats kontakta fem så kallade före 

detta prostituerade. De utvalda intervjupersonerna har lämnat prostitutionen sedan flera år och 

detta har hjälpt oss att få en djupare förståelse för deras tidigare livsval och hur de lyckades ta sig 

ut ur sin situation. 
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4.4 Genomförande 

4.4.1 Primärdata 

Material och data som har samlats in av forskarna i sig för studiens ändamål, 

förstahandsrapportering, kallar för primärdata (Patel och Davidson, 2011). Studiens primära data 

är hämtade från intervjuer som studerade de bakomliggande orsakerna till att kvinnorna tar sig in 

i prostitution samt varför och hur de har tagit sig ut ur denna bransch. Vi genomförde fem 

semistrukturerade intervjuer med före detta prostituerade kvinnor. Att intervjua kvinnor med 

prostitutionserfarenhet ansåg vi var en bra idé eftersom de kan berätta om sina upplevelser, tankar 

och känslor kring detta. Innan intervjuerna påbörjades skickade vi ut intervjufrågorna via mejl, 

detta för att ge en inblick till respondenterna om studiens syfte. 

 

Studiens respondenter har benämnts som Anja, Katarina, Marina, Amanda samt Lina och dessa 

namn är fingerade, vilket innebär att vi i studien har bytt ut respondenternas riktiga namn till 

påhittade namn Kvale (1997). De två första intervjuerna med Anja och Katarina genomfördes den 

5/11- 15. Intervjun med Amanda ägde rum den 10/11- 15 och de två sista intervjuerna med Marina 

och Lina utfördes den 17/11- 15. Samtliga intervjuer pågick i ungefär 30-40 minuter. Intervjuerna 

ägde rum i en bibliotekslokal i Stockholm där kvinnorna intervjuades enskilt i grupprum. 

Motiveringen till att vi valde att intervjua respektive respondent enskilt var för att kvinnorna skulle 

kunna känna sig tryggare och inte påverkas av varandras svar. Detta skulle kunna resultera i att 

intervjusvaren hade blivit svåra att jämföra, och detta hade sin tur kunnat leda till en skev sanning. 

Vi ansåg att gruppintervjuer skulle innebära en stor risk att en respondent i gruppen inte känner 

sig bekväm vilken kan leda till att denne blir mindre aktiv än resterande. Därmed ansåg vi att det 

lämpligast var att undvika gruppintervjuer.    

 

4.4.2 Sekundärdata 

Det räcker inte enbart med att samla in material via primärdata för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och uppnå studiens syfte. All material som redan existerar och samlats in av någon 

annan med annan avsikt än studiens, kallas för sekundärdata. Fördelen med sekundärdata, till 

skillnad från primärdata, är att man sparar både tid och pengar eftersom forskaren använder sig av 
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befintligt material (Bryman och Bell, 2013). Studiens sekundärkällor består av vetenskapliga 

artiklar, litteratur och elektroniska källor. 

 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar kring ämnesområdet har vi använt oss av 

sökmotorerna Google Scholar och Söder Scholar. Studiens behandlade litteraturer har främst 

använts till de utvalda teorierna samt metoder och de elektroniska källorna bygger på debatter och 

diskussioner om prostitution.       

  

4.5 Etiska aspekter 

Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska övervägandena i en forskning för att skydda respondenten. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer består av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I denna undersökning har vi tagit hänsyn till informationskravet som innebär att vi har som 

skyldighet att informera intervjupersonerna om undersökningens syfte samt att det är frivilligt att 

delta i undersökningen. Vi var även tydliga med att de kunde avbryta intervjun om de skulle önska 

detta. Innan intervjun genomfördes var det av stor vikt att låta respondenterna själva välja om de 

ville delta i undersökningen eller inte. Därför var det viktigt att ta hänsyn till samtyckeskravet för 

att inhämta samtycke om medverkan. Vi ville även få respondenternas godkännande gällande 

ljudinspelning under varje intervjutillfälle. Detta för att möjliggöra transkribering. Samtliga 

intervjudeltagare gav sitt samtycke till att intervjuerna skulle spelas in. 

 

Eftersom intervjun eventuellt kunde innehålla känsliga frågor för vissa respondenter ansåg vi att 

det var viktigt att förhålla sig till konfidentialitetskravet. Kravet betyder att respondenternas 

personuppgifter skall förvaras på ett sätt då att obehöriga inte kan ta del av dem. På följande sätt 

skyddas respondenternas integritet från obehöriga Det innebär att det ska vara omöjligt för 

allmänheten och andra forskare att ta reda på vem som har sagt vad. Den sista etiska aspekten som 

beaktades i studien var nyttjandekravet, där vi tydligt utlovade respondenterna om att det empiriska 

materialet enbart skulle användas till studiens forskningsändamål.   
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4.6 Databearbetning 

Intervjuerna valdes att spelas in för att inte gå miste om detaljer som kan vara svåra att få med 

enbart via anteckningar. Efter inspelningen transkriberades materialet för att få en översikt över 

alla svar. Detta innebär att man som forskare skapar något nytt genom att omvandla inspelningarna 

till skriftlig form (Olsson och Sörensen, 2011). Transkriberingen genomfördes också för att kunna 

försäkra sig om att man inte har missat viktiga svar som sedan skall användas för undersökningens 

resultat och analys. Nackdelen med detta är att det är tidskrävande och om transkriberingen blir 

lång kan analysen försvåras. 

 

Som forskare bör man genomgå tre olika steg gällande det insamlade data. Det första steget är att 

forskaren eliminerar all material som inte anses vara relevant för undersökningen (Aspers, 2011). 

Vi måste ta ställning till materialet som är kvar, detta för att se hur hållbart det är. Slutligen bör 

forskaren använda sig av allt material som anses vara tillämplig för studien dock måste man även 

sätta dess hållbarhet i fråga (Aspers, 2011).   

 

Efter sammanställningen bearbetades svaren för att hitta gemensamma mönster och utifrån dessa 

valdes relevanta samt anmärkningsvärda citat som ansågs kunna besvara studiens frågeställningar 

och uppnå syftet. Slutligen presenterades teman som vi har fått fram av det insamlade data.  

 

4.7 Metodkritik 

Enligt Patel och Davidson (2011) bör en forskare ha en neutral syn under studiens gång vilket 

innebär att vi inte ska komma med egna åsikter i studien. Detta för att uppmärksamma att kvalitén 

på studien ska bli godkänd. Författarna konstaterar att generaliserbarheten av resultatet beror på 

vilken metod som används i studien. Den kvalitativa forskningsmetoden sägs vara metoden som 

berörs av forskarnas tankar som i sin tur kan leda till att studiens resultat grundas mer på 

författarnas åsikter än respondenternas (Bryman och Bell, 2013). Detta har vi haft i åtanke under 

hela studiens gång och därför har vi haft ett så neutralt synsätt som möjligt genom att ha mer öppna 

frågor där respondenternas svar inte kan styras. 

 

I den kvalitativa metoden är det svårare att generalisera resultatet än i kvantitativa metoder. 

Anledningen är oftast att den kvalitativa metoden bygger på intervjuer med få antal personer eller 

på observationer. Om vi genomförde studien med hjälp av den kvantitativa metoden och använt 
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enkäter skulle eventuellt urvalet varit större vilket i sin tur hade lett till en större mängd empiri. 

Detta hade förmodligen lett till att resultatet i studien skulle kunna generaliseras. Trots detta ansåg 

vi att studiens syfte inte skulle kunna besvaras med en enkätundersökning eftersom syftet är att få 

en förståelse kring varför kvinnor väljer att prostituera sig samt hur och varför de har tagit sig ut 

ur prostitution. 

 

I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa metoden där vi gjorde fem djupintervjuer med före 

detta prostituerade kvinnor vilket gör att det blir svårt att generalisera resultatet eftersom det var 

få personer som intervjuades (Bryman och Bell, 2005). 

 

En annan risk med kvalitativ metod kan vara när man transkriberar intervjusvaren man har fått 

fram så är risken stor att de också ändras i sina formuleringar, eftersom uttrycken går ifrån ett 

talesätt till skriftligt. Det kan även hända att respondenternas svar ändras med tanke på att deras 

ord bearbetas av intervjuaren och därmed förtydligas personligt. Därför anser författarna att det är 

viktigt för intervjuaren att vara noga med att ta upp respondenternas tankar och avsikter (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   
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5. Resultat 

I detta kapitel framställs studiens primära data som samlats in från intervjuer. Kapitlet inleds med 

en kort presentation av studiens respondenter. Vi kommer att benämna våra intervjudeltagare som 

Katarina, Amanda, Anja, Marina och Lina. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

Katarina är en 38 årig kvinna som bor inom Stockholmsområde. Hon är en ensamstående mamma 

till två barn. Hon var aktiv i prostitution branschen i ungefär sju år och fick hjälp av sin familj för 

att sluta med prostitution. Katarina har lämnat prostitutionen bakom sig för nio år sedan. 

   

Amanda är 45 år gammal och har en egen lägenhet i Stockholm. Hon är singel och har inga barn. 

Hon har jobbat som prostituerad i elva år och lyckades ta sig ut ur prostitutionen då hon gick i 

terapi i sex år. Amanda slutade med prostitutionen för 17 år sedan.  

  

Anja är 50 år gammal och bor inom Stockholmsområde. Hon har tre barn och lever tillsammans 

med sin sambo. Hon har jobbat inom sexhandeln i 13 år. Efter att ha lämnat sexhandeln bakom sig 

fick hon hjälp av terapeutiska behandlingar i tre år där hon fick möjligheten att stärka hennes 

självkänsla och starta ett nytt liv. Hon tog sig ut ur prostitutionen för 21 år sedan. 

  

Marina är 40 år gammal och bor i Stockholm. Hon är lyckligt gift och har inga barn. Hon har varit 

aktiv i prostitution i åtta år och hennes familj hjälpte henne att förstärka självkänslan och sluta med 

prostitution. Marina har lämnat prostitutionen bakom sig för 13 år sedan. 

 

Lina är 48 år gammal och bor i Stockholm. Hon är gift och har ett barn. Lina var aktiv i sexhandeln 

i nio år och har gått i terapi i två år då hon lyckades få kontroll över sitt liv och ta sig ut ur 

prostitutionen. Hon slutade med prostitutionen för 15 år sedan. 
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5.2 Vägen in i prostitution  

Den första respondenten, Katarina, beskriver att hennes ekonomiska situation krävde ett extra 

tillskott. Respondenten berättar att hon levde som ensamstående mamma med två barn och att hon 

jobbade som städerska. Vidare förklarar Katarina att ju äldre barnen blev, desto högre började 

utgifterna bli och lönen räckte bara till att betala månadshyran. Hon insåg att det började bli svårt 

att klara sig ekonomiskt och försörja barnen. Hon berättar vidare att hon letade efter ett extra jobb 

men hon lyckades inte hitta ett, vilket försvårade situationen ännu mer. Då hon hade svårt att klara 

sig ekonomiskt och erbjuda barnen samma möjligheter som andra barn har, såg hon prostitution 

som en utväg för att förbättra den socioekonomiska statusen. Respondenten säger att det som var 

utmärkande för henne var barnens framtid. 

  

Amanda, som är den andra respondenten, förklarar att hon redan i tidig ålder har haft en tuff och 

jobbig uppväxt. Hon berättar att hennes föräldrar gick skilda vägar vilket påverkade henne väldigt 

mycket. Amanda förklarar att hon hamnade i depression efter föräldrarnas separation vilket ledde 

till att hon valde att flytta hemifrån. Hon fortsätter med att berätta att hon kände sig besviken och 

övergiven av sina föräldrar då hon inte fick stöd och kärlek från dem. Respondenten förklarar att 

efter detta började hon använda droger för att kunna dämpa depressionen som föräldrarnas 

separation medförde. Detta ledde till att beroendet av droger ökade vilket slutade med att hon blev 

drogmissbrukare. För att köpa mer droger och samtidigt försörja sig behövde hon pengar och 

eftersom hon levde ett tufft liv och inte hade ett jobb ansåg hon att steget in i prostitution skulle 

vara en lösning att ta henne ut ur situationen hon befann sig i. 

  

Den tredje respondenten, Anja, beskriver att hon redan från barndomen har haft en jobbig uppväxt. 

Respondenten berättar att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin far. Vidare förklarar 

respondenten att hennes liv började förändras totalt när hennes mamma gick bort. Efter det började 

pappan missbruka alkohol konstant vilket ledde till att hans beteende mot henne förändrades 

drastiskt. Anja förklarar att han började använda sig av sexuella övergrepp och detta pågick i 

ungefär ett år. Vidare förklarar Anja att hon tröttnade på att jämt bli sexuellt utnyttjad vilket 

medförde att hon bestämde sig för att rymma hemifrån. Respondenten fortsätter med att beskriva 

att hon mådde riktigt dåligt, hon hade varken ett jobb eller ett hem att bo i vilket resulterade till att 

hon valde prostitution som det första alternativet då hon kunde tjäna snabba pengar för att kunna 

överleva. 
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Marina berättar att hon har haft en bra uppväxt. Respondenten beskriver att hon bodde med sina 

föräldrar och hade en bra relation med dem. Marina säger att hon varje månad fick ett belopp på 

ungefär 1000 kr om hon skötte sig bra i skolan vilket hon också gjorde. Vidare förklarar 

respondenten att vid 18 års ålder började hennes liv förändras totalt. Marina fortsätter med att 

berätta om att allt började på en fest som hon var bjuden på. Hon förklarar att den kvällen träffade 

hon nya vänner som var berusade vilket resulterade till att hon också blev alkoholpåverkad. Marina 

säger att sedan denna kväll började hon gå på fester varje helg. Respondenten förklarar att hon 

blev beroende av festandet och alkoholen. Hon ville leva livet precis på samma sätt som hennes 

vänner. Vidare fortsätter Marina att berätta att om hon inte hade jobbat vid sidan om då hon 

prioriterade skolan i första hand, vilket också föräldrarna var överens om att hon enbart skulle 

studera. Hon säger att föräldrarna ansvarade för alla kostnader så som mat, kläder och 

kurslitteratur.  Marina berättar dock att summan hon fick ifrån sina föräldrar inte räckte till 

alkoholen då hon var på fest varje helg och spenderade mer än hon hade räknat med. Vidare 

förklarar Marina att hon inte vågade be föräldrarna om extra pengar då de skulle undra vad hon 

använde pengarna till, därför ville hon hålla det hemligt för dem. Hon försökte hitta en lösning hur 

hon skulle kunna få tag på snabba pengar och då fick hon idén att prostitution skulle kunna vara 

ett sätt att tjäna extra pengar samtidigt som hon skulle kunna hålla det hemligt. Respondenten säger 

att när man är ung, tänker man inte långsiktigt. Marina säger att hon bestämde sig att leva livet 

som en prostituerad utan att ens tänka på konsekvenserna detta yrke kunde medföra. Hon avslutar 

med att säga att prostitution just under denna tidpunkt kändes som den snabbaste och enklaste 

lösningen för henne.   

 

Den sista respondenten, Lina, börjar med att berätta om att hon har haft en jobbig uppväxt då 

hennes föräldrar separerades. Lina säger att hon kände sig övergiven efter föräldrarnas skilsmässa 

vilket resulterade i att även relationen mellan henne och föräldrarna försämrades. Efter det 

förklarar respondenten att hon bestämde sig att flytta hemifrån. I början bodde hon hos en väninna 

då hon varken hade pengar eller jobb. Lina beskriver att föräldrarnas separation påverkade henne 

väldigt mycket och att hon mådde riktigt dåligt vilket slutade med att hon fick dåligt 

självförtroende. Hon säger att hon kände sig ensam och det enda hon ville var att känna sig älskad 

av någon. Lina fortsätter med att beskriva hur hennes steg in i prostitution tog fart då hon en dag 

vaknade och berättar att hennes liv började förändrades helt. Hon förklarar att allt började via nätet 

när hon började kommunicera med en äldre man där kommunikationen mellan de pågick i flera 
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timmar säger respondenten. Lina säger att den äldre mannen krävde att hon skulle skicka intima 

bilder på henne vilket hon också gjorde, respondenten säger att hon fick komplimanger och började 

känna sig annorlunda och mer accepterad. Vidare fortsätter hon att berätta om att hennes dåliga 

självförtroende började bli starkare och detta tack vare mannen som gav henne fina komplimanger 

vilket gjorde att hon kände sig snygg och speciell. Lina säger att hon inte kände sig längre ensam 

och övergiven då hon till slut hittade någon som gillade henne. Respondenten förklarar att efter en 

tid planerades en träff vilket hon var medveten om vad träffen skulle leda till. Båda parterna hade 

en överenskommelse om att träffen skulle handla om att köpa/sälja sexuella tjänster. Detta 

resulterade till att respondenten såg detta yrke som en lösning till hennes problem då hon kunde 

tjäna extra pengar samtidigt som hon kände sig accepterad och älskad av någon. 

 

5.3 Vägen ut ur prostitution 

Samtliga respondenter upplevde svårigheter med uppbrottet ur prostitutionen eftersom alla fem 

hade detta yrke under en längre period. Kvinnorna konstaterade att de blev beroende av detta yrke 

vilket gjorde att det blev svårare att ta sig ut ur prostitutionen. Respondenterna anser att ju längre 

individen stannar kvar i prostitutionsbranschen desto svårare blir det att ta sig ur den. Vidare 

förklarar respondenterna att ännu svårare blir det för dessa kvinnor som har förlorat kontakten med 

familj och vänner att sluta med prostitution. Flera av våra respondenter förklarar att uppbrottet ur 

prostitution var tack vare familjens- och vännernas stöd medan för andra var terapin till stor hjälp. 

Utan familjens, vännernas och terapins hjälp hade respondenterna aldrig lyckats ta sig ur denna 

bransch. Samtliga respondenter förklarar att de har slutat med prostitutionen sedan flera år tillbaka.  

 

Katarina berättar att anledningen till att hon bestämde sig för att lämna prostitutionen bakom sig 

var främst för barnens bästa. Eftersom hon strävade efter att ge barnen en bra framtid ansåg hon 

att prostitutionsyrket inte var det bästa yrket för att kunna erbjuda barnen de möjligheter som andra 

barn hade. En dag bestämde sig Katarina för att berätta sin livshistoria till hennes föräldrar. 

Respondenten förklarar att det var jättesvårt att berätta till föräldrarna att deras dotter jobbar som 

prostituerad och att hon behöver hjälp för att ta sig ur denna situation. Katarina berättar att 

föräldrarna fick den största chocken och att deras reaktion var obeskrivlig. Katarinas mamma 

ringde och erbjöd henne hjälp och stöd till skillnad från den dagen då hon berättade sin livshistoria. 

Katarina berättar att föräldrarna stod henne ännu närmare då hon hade två barn och visste hur 
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jobbigt hon hade det. Respondenten säger tack vare familjens hjälp och stöd hon fick ifrån de 

lyckades hon lämna prostitutionen bakom sig. Utan föräldrarnas hjälp hade hon aldrig lyckats 

förbättra sitt liv säger respondenten. Katarina avslutar sin intervju med att berätta att hon lever ett 

normalt liv idag och har ett bra jobb som hon trivs med. 

 

Amanda förklarar att relationen till en nära anhörig är viktig och eftersom hon hade en dålig 

relation till sina föräldrar sedan deras separation ville hon inte heller berätta för de om hennes liv 

och inte heller be om deras hjälp. Respondenten var en drogmissbrukare innan hon gav sig in i 

prostitutionen. Amanda förklarar att hon också blev beroende av prostitutionen, det var pengarna 

som lockade henne till att fortsätta med det. Hon berättar att det var svårt för henne att sluta 

prostituera sig tills hon träffade en tidigare prostituerad kvinna som försökte hjälpa henne att 

komma ut ur prostitutionen. Respondenten berättar att kvinnan lyckades till slut övertala henne att 

man inte behöver skada sig varken fysiskt eller psykiskt för att få in pengar. Då hon såg att Amanda 

inte mådde särskilt bra eller trivdes i den situationen hon befann sig i hjälpte hon även henne till 

att söka vård. Amanda säger att om hon inte hade träffat kvinnan som övertalade henne att söka 

vård hade hon än till idag varit en av de prostituerade. Amanda berättar att hon gick i terapi i sex 

år för att lämna både sitt drogmissbruk samt beroendet av prostitutionen. 

 

Anja berättar att redan från tidig ålder utsattes hon för sexuella övergrepp och misshandel som 

sedan slutade med att hon valde att sälja sin kropp. Anja förklarar att hon kunde få in snabba pengar 

och blev beroende då hon var i behov av pengar för att kunna överleva. Vidare berättar Anja att 

hon tröttnade på det liv hon levde och kände att hon inte hade någon självrespekt kvar då hon 

bestämde sig att på egen hand ta sig ur sexbranschen som hon kallar för den dåliga världen. Hon 

sökte en terapeut och enligt överenskommelse med terapeuten började Anja gå i individualterapi. 

Hon förklarar att terapin hjälpte henne att må bättre, förändrade hennes beteende samt att hon 

kände att hon fick tillbaka sin respekt. Terapin gjorde att hon återfann sig. 

 

Marina förklarar att hon förändrades och prioriterade annat än skolan. Detta pågick under en 

längre period utan att föräldrarna märkte av detta, tills de en dag fick ett samtal från skolan som 

tydde på att Marinas frånvaro var hög och att hon inte presterade på samma sätt som tidigare. Hon 

berättar vidare att hennes föräldrar tog tag i henne en dag och undrade vad det var som pågick. Då 

var hon tvungen att berätta som det var eftersom hon senaste tiden hade velat ta sig ur detta men 
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inte kunde eftersom ingen visste om hennes situation. Marina förklarar att reaktionen hon fick av 

sina föräldrar var väldigt bra, hon förklarar att känslan av att få en så bra reaktion är obeskrivlig. 

De stod vid hennes sida under hela uppbrottet och hjälpte henne att starta ett nytt liv. 

 

Lina beskriver att det är viktigt att ha en anhörigs stöd för att lyckas bryta upp ur prostitutionen 

vilket hon saknade då hennes föräldrar var skilda och relationen mellan dem var svag. Hon 

förklarar att det dåliga självförtroendet hon hade gjorde det svårare för henne att sluta med 

prostitutionen, då hon var i behov av någon typ av bekräftelse från männens sida. Lina berättar att 

det inte var så lätt att sluta med prostitutionen då hon har jobbat i denna bransch i ett antal år och 

tanken av att leva ensam kändes jobbig då hon fortfarande ville känna sig älskad av någon. 

Uppbrottet inträffade först när hon träffade en man som inte kände till hennes bakgrund. De 

började träffas och med tiden blev känslor involverade. Respondenten förklarar att efter en tid 

började hennes åsikt ändras kring prostitutionen. Vidare förklarar Lina att hon berättade sanningen 

om hennes situation vilket mannen accepterade då han även ville hjälpa henne att lämna yrket 

bakom sig. Mannen motiverade Lina till att söka terapi och för att bearbeta sin självkänsla. Lina 

avslutar intervjun med att berätta att terapin samt hennes nuvarande man, som då var den som 

tidigare hade stöttat henne, var de som hjälpte henne med uppbrottet. Idag är hon lyckligt gift och 

har ett barn.  
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6. Analys 

I följande kapitel analyseras respondenternas svar i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning som studien har behandlat. Avsikten med kapitlet är att 

upptäcka förklaringar som kan besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte. 

 

6.1 Bakomliggande orsaker till prostitution 

Enligt Månsson (1981) definieras prostitution som en förhandling mellan två parter där den ena 

köper och den andra säljer tillträde till sin kropp eller andra sexuella handlingar. I detta fall har 

män köpt tillträde till kvinnornas kroppar. Det finns en hel del olika bakomliggande faktorer till 

varför individer väljer att ta sig in i prostitution. En tidigare studie som genomfördes av Andersson-

Collin (1989) tyder på att tjejer väljer att ge sig in i en sådan bransch eftersom de är i behov av 

pengar, och detta kallar de för primära behov. 

 

Det som har uppmärksammats i respondenternas svar är att fyra av fem har valt att ge sig in i 

prostitution på grund av ekonomiska skäl, dock har alla haft behov till pengar av olika anledningar. 

Anja var tvungen att fly hemifrån på grund av att hon utsattes för sexuella övergrepp och 

misshandlades av sin far. Detta ledde till att hon var i behov av pengar eftersom hon behövde hitta 

ett boende och försörja sig. Anledningen till att Anja valde denna väg berodde på ekonomiska skäl 

men det som även kan diskuteras i detta fall är att det hon gick igenom hemma försvagade 

relationen till hennes far och tvingade henne att fly. Detta går att koppla till Hedin och Månsson 

(1998) som konstaterar att risken för att bli prostituerad är större för de som flyr hemifrån. Det är 

för att man oftast måste försörja sig på egen hand och det medför en del konsekvenser då man är i 

behov av snabba lösningar.  

 

Anja är den enda bland respondenterna som hade en svår barndom eftersom hon blev utsatt för 

sexuella övergrepp och misshandel. Enligt Cusick (2002) är detta en form av sociala problem. Man 

skulle kunna tro att Anja har fått en form av trauma efter en sådan uppväxt, men valet hon tog 

under det tillfället var möjligen det enda alternativet hon hade för att på snabbaste sätt få in pengar 

för boende i och med att hon flydde hemifrån. Det kan även ha varit så att Anja har känt att hon 

inte kan vara med om värre situationer, och detta kan ha eventuellt låtit henne tro att prostitution 

yrket är som vilket annat yrke som helst. 
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Marina var en annan respondent som var i behov av pengar, dock behövde hon pengarna till annat 

än vad Anja behövde. Marinas livssituation förändrades när hon var 18 år då hon träffade nya 

vänner på en fest. Hon började umgås med de och de prioriterade att dricka och festa istället för 

att fokusera på skolan så som Marina gjorde tidigare. Hirschis (1969) teori om sociala band nämner 

att individer som är delaktiga i skolan, möten är risken mindre att de hamnar i kriminella 

handlingar.  Detta kan man ha sett hos Marina då hon hade full fokus på skolan och inte hade tid 

att tänka på annat. Festen som hon gick på kan ha varit en ny upplevelse som gjort henne nyfiken 

till att testa på något nytt. Hon bodde fortfarande kvar hemma men var ändå i behov av pengar då 

hon också började dricka och festa varje helg. Prostitution var ett sätt för henne att få in snabba 

pengar som skulle räcka till alkoholen, och detta går även att koppla ihop med det Hedin och 

Månsson (1998) samt Andersson-Collins (1989) påpekar, det vill säga att individer prostituerar sig 

för att lösa ekonomiska problem som man har i en situation. 

  

Katarinas historia avviker helt från Anjas och Marinas historia om vägen in i prostitution. Katarina 

var en ensamstående kvinna. Anledningen var ju att hon var i behov av pengar, dock inte till 

alkohol eller boende. Hon ville kunna försörja sina barn då hon var ensamstående mamma och 

månadslönen räckte inte till. I detta fall kan äktenskapet ha haft en inverkan, för hade Katarina inte 

varit ensamstående mamma hade eventuellt hennes och makens lön räckt till för att försörja 

hushållet. Men i och med att Katarina är ensamstående kan detta har varit det enda valet för henne 

att få in pengar på efter att hon sökt många jobb utan att få något. Detta hade möjligtvis inte varit 

ett självklart val för henne om situationen hon befann sig i såg annorlunda ut. Hon hade ett mål 

med valet och det är det som Andersen och Kaspersen (2007) beskriver som målrationellt 

handlande. Målet hos Katarina var att försörja barnen och kunna ge de samma möjligheter som 

andra barn, säkra deras framtid. 

  

Amanda, som blev en drogmissbrukare efter föräldrarnas separation, var i behov av pengar 

eftersom hon hade både boende och droger att betala. Hon kände sig övergiven då det saknades 

både kärlek och stöd från dem. Detta kan ha berott på att föräldrarna kan ha varit för upptagna med 

separationen och problemen de hade under den tiden, vilket medförde att Amanda inte längre 

prioriterades då fokusen låg på annat. Att Amanda hamna i depression och började använda droger 

för att dämpa detta, kan vara ett affektuellt handlande då hon lät hennes depression styra henne. 
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Dessa fyra respondenter hade något gemensamt, de valde att ta steget in i prostitution på grund av 

ekonomiska skäl, detta går att koppla till Andersson-Collins (1989), Chase och Statham (2005) 

Cusick (2002) Hedin och Månsson (1998) samt Taylor-Browne et al. (2002) studier då samtliga 

forskare kommit fram till att sexhandeln anses vara en övergående lösning på kvinnors problem. 

Anja, Amanda, Marina, liksom Katarina, kan anses ha haft ett målrationellt handlande eftersom de 

i slutändan valde alla att ta sig in i prostitution för att de hade ett mål och målet var att kunna lösa 

den ekonomiska krisen de hamnade i. Det som skiljer respondenterna emellan är att alla var i behov 

av pengar dock på grund av olika anledningar. 

 

Utifrån Hirschis (1969) sociala bandteori kan vi även se att brist på god anknytning till sin 

omgivning kan vara en orsak till att individer hamnar i brottslighet. I intervjusvaren finner vi att 

Amanda och Lina hade svag anknytning till sina föräldrar på grund av föräldrarnas separation. En 

dålig anknytning kan leda till att man inte kan skilja på vad som är rätt och fel då man inte får en 

vägledning av exempelvis sina föräldrar. Många kan känna sig övergivna och det gör att man väljer 

andra vägar där man känner sig omhändertagen. Föräldrarna har en viktig del i barnens liv och 

måstet hela tiden finnas där för dem, visa kärlek och vägleda dem men det vi kan se i Linas, liksom 

Amandas svar, är att i deras uppväxt var föräldrarna upptagna med att lösa sina problem, vilket 

gjorde att föräldrarna inte fanns där för barnen. 

  

Lina hade redan i tidig ålder dåligt självförtroende och i och med att hennes föräldrar skilde sig 

valde hon att varken bo hos mamman eller pappan, detta försämrade relationen till dem. Tidigare 

forskning har kommit fram till att faktorer som exempelvis känslomässiga störningar, dålig 

självkänsla och förvirring kan vara orsaker till att unga kvinnor väljer att sälja sexuella tjänster 

(Cusick, 2002). SOU (1995) kom fram till att flickor med dåligt självförtroende söker till sig 

bekräftelse av pojkar och män. Eftersom Lina hade redan som liten en svag självkänsla, kopplas 

detta till Webers (1983) teori om affektuellt handlande. Att ha en dålig självkänsla är något som 

en person känner och det är lätthänt att känslorna styr individens handlingar. Detta kan man se i 

Linas beteende då hon började kommunicera via webbfunktionen med äldre män och genom detta 

kan hon ha fått en starkare självkänsla eftersom hon möjligtvis kan ha tagit emot olika 

komplimanger som gjort att hon känt sig omtyckt och omhändertagen. Även detta kan ha motiverat 

henne till att prostituera sig.  
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6.2 Uppbrottet 

Marina är en av respondenterna som själv insåg att hon måste lämna livsrollen hon levde i men i 

och med att ingen i hennes omgivning kände till hennes situation blev det svårt för henne att tala 

med någon som kunde hjälpa henne till att lämna branschen. Detta kan ha medfört en form av 

ångest eftersom hon behövde under en tid acceptera den situationen hon befann sig i även om hon 

ville ta sig ut ur situationen. Hon kunde inte tala med hennes omgivning vilket gjorde att hon 

varken kunde få stöd eller råd. När en individ känner att denne inte kan tala med någon om sina 

bekymmer är det lätthänt att man känner sig hjälplös. Taylor-Browne et al. (2002) kom fram till 

att svag relation till familj och vänner kan göra det svårare att ta sig ut ur branschen. Det är tydligt 

att studien stämmer eftersom Marina kan ha känt att hon kunde berätta sanningen till sina föräldrar 

då hon växte upp med god anknytning till sin familj, vilket kan ha underlättat uppbrottet. Det som 

kan uppmärksammas är att så fort Marinas föräldrar undrade vad det var som pågick berättade hon 

sanningen, vilket tyder på att det finns en god relation mellan henne och föräldrarna. Detta kan ha 

varit en lättnad för henne då hon tidigare velat berätta men inte kunde. Det går även att diskutera 

om Marinas beteende går ihop med Webers (1983) teori om målrationellt handlande. I och med att 

Marina valde att berätta så fort hon fick frågan kan tyda på att hon hade ett mål. Målet var att få 

stöd för att ta sig ut ur sexbranschen då hon inte kunde göra det på egen hand. 

  

Två andra respondenter som även kan anses ha haft målrationellt handlande är Anja och Katarina. 

Anja, flydde hemifrån på grund av sexuella angrepp från hennes far. Anledningen till varför Anja 

valde att ta sig ut ur prostitutionen var att hon kände att hon inte hade någon självrespekt kvar. 

Målet hos henne blev att gå ut ur denna bransch för att få tillbaka självrespekten. Hur Anjas 

uppbrott gick till skiljde sig helt från resterande. Hon valde att inte tala med omgivningen om 

hennes situation, utan hon bestämde sig för att på egen hand söka hjälp. Detta lyckades hon med 

då hon idag inte befinner sig i sexbranschen. Anjas uppbrott avviker från Hedin och Månssons 

(1998) studie som tyder på att stöd från omgivningen är viktig för att ta sig ut ur prostitutionen, då 

Anja aldrig sökte stöd från omgivningen. Det vi kan se är att Anja är den som befann sig längst i 

prostitution yrket. Enligt Hedin och Månsson (1998) har människor som har utsatts för sexuella 

övergrepp blivit mer indragna i prostitutionen och på grund av detta kan uppbrottet ha försenats.  

 

Katarina som var ensamstående mamma till två barn valde att ta sig ut ur sexbranschen då hon 

började överväga för- och nackdelar av hennes frånvaro från barnen. Hon hade ett mål när hon gav 
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sig in i prostitution men när barnen började växa insåg hon att det inte lönade sig att vara 

frånvarande längre, vilket gjorde att hennes mål förändrades. Målet nu var att ta sig ut ur branschen. 

Även i vägen ut ur prostitutionen kan Katarinas beteende kopplas till Webers (1983) målrationella 

handlande då målet hos henne var att lämna prostitutionen för att både finnas där för barnen samt 

för att det inte skulle bli försent innan barnen skulle förstå vad det var som pågick. Katarina kan 

ha möjligtvis insett att det kan leda till allvarliga konsekvenser för både henne och barnen om hon 

skulle fortsätta i samma bransch. Även Katarina valde att berätta för sina föräldrar för att få hjälp. 

  

Linas situation skiljer sig från Marina, men vi kan konstatera att även Lina kan ha upplevt en känsla 

av ånger när hon började träffa en man som inte kände till hennes bakgrund och när känslor blev 

involverade. Anledningen till att hon valde att undvika att berätta sanningen för honom från början 

kan bero på att hon dels inte visste hur han skulle reagera, dels om hon skulle förlora någon hon 

var intresserad av. Utifrån Linas svar kan vi se att hon i slutändan hade ett affektuellt handlande 

eftersom man tydligt kan se att hon agerade utifrån sina känslor. Att hålla något hemligt från någon 

man verkligen gillar kan vara svårt. Men i och med att känslorna var ömsesidiga från båda parterna 

kan Lina ha valt att berätta sanningen för att bli accepterad för den situationen hon befann sig i, 

och för att på något sätt kunna få hjälp eftersom hon inte längre skulle kunna vara prostituerad när 

hon befann sig i ett förhållande. När mannen fick reda på hennes situation valde han att hjälpa 

henne för att ta sig ut ur sexbranschen, och det vi kan se idag är att hon lyckats med uppbrottet och 

är idag gift med mannen. Detta tyder på att en närståendes stöd har en stor påverkan för att ta sig 

ut ur prostitution, precis vad Hedin och Månsson (1998) hade kommit fram till. 

  

Enligt tidigare forskning och teorier är relationen till familj och vänner viktiga eftersom deras hjälp 

anses vara densamma som från en socialarbetare (Hedin och Månsson, 1998; Hirschi, 1969). Dock 

behöver detta inte gälla i alla fall. Anledningen till att Amanda valde att ta sig ut ur prostitutionen 

var för att hon träffade en tidigare prostituerad kvinna som fick henne att tänka till då hon själv var 

erfaren. Kvinnan kan i detta fall ses som familj eftersom hon försökte hjälpa Amanda inse att det 

finns andra möjligheter att försörja sig på. Kvinnan såg till att Amanda började gå på terapi för att 

både lämna sitt drogmissbruk och prostitutionen. 

  

Olika studier talar om att det finns olika anledningar till att unga har svårt att ta sig ut ur sexhandeln 

och dessa faktorer kan bland annat vara hemlöshet, ekonomiska problem eller att man är skyldig 
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andra pengar som behöver betalas tillbaka (Taylor-Browne et al. 2002). Detta går ihop med 

respondenters svar då majoriteten av dem var i behov av pengar till boende och försörjning. Det 

som avviker från Taylor-Browne et al. (2002) tidigare forskning är att efter att respondenterna fick 

boende och pengar från prostitutionen för att kunna försörja sig, fortsatte de ändå inom denna 

bransch. Detta kan ha berott på att det har varit svårt att ta sig ut ur prostitutionen utan hjälp och 

stöd från närstående eller terapi. Deras studie tyder även på att det är svårare att ta sig ur denna 

bransch när man har befunnit sig i den under en längre tid samt om man har dålig anknytning till 

sina föräldrar. Alla har befunnit sig inom sexbranschen i minst sju år vilket kan ha försvårat 

uppbrottet, men för de som har haft dålig anknytning till sin omgivning har haft det svårare, vilket 

man kan se hos Amanda, Anja och Lina. 

  

Vägen ut ur prostitution är en form av uppbrott då Ebaughs (1988) teori om exitprocessen handlar 

om hur individer lämnar olika livsroller för att hitta ett nytt levnadssätt. Ebaugh (1988) delar in 

exitprocessen i fyra olika faser. 

 

Första fasen bygger på individen börjar känna en form av tvivel. Det vi har uppmärksammat i 

denna studie är att Anja, Lina, Katarina och Marina började ifrågasätta sin livssituation då man i 

deras svar kan se att alla valde att talade om detta för sin omgivning. Orsaken till att kvinnorna 

började tvivla skiljer sig emellan. Anja och Marina tänkte efter på egen hand och bestämde sig en 

dag för att ta sig ut ur branschen, medan Katarina började tvivla på grund av hennes barn. Linas 

anledning till att sluta med prostitution var på grund av mannen hon träffade. Den femte 

respondenten, Amanda, var den enda som inte funderade på att ta sig ur, förrän än en tidigare 

prostituerad övertalade henne, vilket avviker från det teorin säger. 

  

Det som även kan konstateras är att Anja, Lina, Katarina och Marina kan ha jämfört sitt tidigare 

liv innan prostitution med livet under prostitutionen. För att verkligen bestämma sig att ta sig ut 

måste de ha övervägt för- och nackdelar och insett att detta inte kommer gynna de i längden. 

Eftersom de bestämde sig för att hitta andra alternativ genom att ta hjälp från omgivningen, anses 

detta vara den andra fasen i exitprocessen. Amanda började inte överväga förrän kvinnan talade 

med henne, men i slutändan insåg Amanda att det fanns andra alternativ för att försörja sig. 

  

Den tredje fasen handlar om kvinnornas vändpunkt, vilket är när man kommer till en punkt som 

gör att man har fått nog av livssituationen man lever i. Vändpunkten för samtliga kvinnor var när 
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de valde att förändra sitt liv genom att söka hjälp på olika sätt. Anja, Amanda och Lina tog hjälp 

av terapin, medan Katarina och Marina fick hjälp av sin familj. 

  

Det vi kan se är att det sista steget i exitprocessen teori stämmer överens med respondenternas svar 

då alla har lämnat prostitutionsyrket, gått vidare och byggt ett nytt liv. Det räcker inte enbart med 

att ta sig ut ur branschen, utan man måste gå vidare, antingen genom att bilda en familj, hitta nytt 

jobb, nya vänner och nya intressen. Kvinnorna har stabiliserat sig då tre av dem lever med en 

partner varav två av dem har barn. Den fjärde är ensamstående mamma till två barn och den sista 

är den enda som varken har en partner eller barn. Alla har fått hjälp på olika sätt och från olika 

personer, därmed har omgivningen haft en viktig roll i individens liv som ville gå vidare och lämna 

livsrollen de levt i. Kvinnorna är idag upptagna med sina familjer och har möjligtvis inte tid för att 

tänka på annat vilket även kan ses som det Hirschi (1969) kallar för delaktighet i sociala bandteorin.  
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7. Slutsats 

Studiens slutsatser som framkommit från de genomförda intervjuerna i förhållande till studiens 

teorier och tidigare forskning, presenteras i detta kapitel. Genom att besvara studiens 

frågeställningar uppfylls även studiens syfte. 

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som motiverar kvinnor till att ta sig in i 

prostitution. Dessutom vill vi ta reda anledningarna till varför de har valt att sig ut ur prostitution 

samt hur de har gått tillväga. För att uppnå syftet består studien av två frågeställningar. 

 

Vilka är de bakomliggande faktorerna till att kvinnor väljer att prostituerar sig? 

Utifrån denna frågeställning kan vi dra slutsatsen att respondenternas största anledning till varför 

de valde att prostituera sig var främst på grund av de primära behoven, som boende, dock har 

behovet till pengarna berott på olika anledningar. Behovet till pengarna har till största del berott 

på att flera av respondenterna hade en svår uppväxt med separerade föräldrar som resulterade i att 

respondenterna valde att flytta ut hemifrån samt att de i sin barndom upplevde barndom sexuella 

övergrepp. Det har även framkommit att respondenterna inte enbart valt att prostituera sig på grund 

av de primära behoven.  Sekundära behoven har även haft en betydelse för deras val, då vi har 

kommit fram till att de med svag självkänsla har lättare att hamna i prostitutionen eftersom man i 

en sådan situation söker bekräftelse från omgivningen. Andra sekundära behov har varit narkotika 

och alkohol. Kvinnorna i studien såg prostitutionen som den enklaste och snabbaste vägen till att 

få in pengar för att kunna tillfredsställa sina behov för att överleva. Därmed kan vi dra en slutsats 

om att det är att flera bakomliggande faktorer som har betydelse för kvinnors beslut att ta steget in 

i prostitution. 

 

Hur gick kvinnorna tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad var orsaken till deras 

uppbrott?  

I relation till studiens andra frågeställning, har vi kommit fram till att tillvägagångssättet för 

uppbrottet har varit olika hos respondenterna. En del har inte kunnat själva inse att det finns andra 

möjligheter att tillfredsställa de primära samt sekundära behoven än enbart genom prostitution, 

medan andra har insett det själva. Respondenterna som inte kunnat inse detta själva har med hjälp 

av omgivningen, både när- som utomstående, begripit situationen och sökt terapi för att ta sig ut 
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ur prostitution. De som däremot har insett detta på egen hand har själva tagit initiativet till att 

berätta för sin omgivning och sedan med hjälp av dem fått stöd till att söka terapi. Slutsatsen vi 

även kan dra är att det inte är säkert att man tar hjälp av någon terapi för att ta sig ut ur 

prostitutionen då vi kommit till att det finns kvinnor som klarar av att göra och bearbeta det på 

egen hand. 

 

Varför kvinnorna valde att ta sig ut ur branschen skiljer sig emellan då orsakerna till detta berodde 

på kärlek, få självrespekt, för sina barns skull samt att det finns andra möjligheter att försörja sig 

på än genom att skada sig psykiskt och fysiskt.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

I detta kapitel presenteras förslag till vidare forskning inom studiens ämnesområde. 

  

Arbetet med den här studien har väckt intressen och många frågor till framtida forskning som 

skulle kunna vara att man jämför prostitution mellan genus. Med detta menar vi att man skulle 

kunna studera manliga och kvinnliga prostituerade och jämföra dessa med varandra. Den framtida 

forskningen skulle kunna utgå från samma frågeställningar som vår studie men att istället se det 

från de båda perspektiven än från kvinnors perspektiv. Det skulle vara intressant att se om männens 

bakomliggande faktorer till att prostituera sig är desamma som kvinnornas orsaker.  
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9. Bilaga 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

1. Vad vill du att ditt anonyma namn skall vara under intervjun? 

2. Ålder?  

Intervjufrågor:  

3. Hur gammal var du när du först började med prostitution?  

4. Varför valde du att prostituera dig just vid den åldern?  

5. Hur gick processen till?  

6. Hur längesen var det du lämnade prostitution bakom dig?  

7. Hur svårt var det att ta detta beslut?  

8.  Hur fick du första gången tag på kunder och var det sedan fasta kunder eller olika för varje 

dag som gick?  

9. Hur gick förhandlingen till mellan dig och köparen? 

10.  Har din prostitutionserfarenhet haft någon betydelse för ditt liv idag gällande kärlekslivet och 

sociala relationerna? 

11.  Hur såg du på dig själv som prostituerad och hur ser du på dig själv idag? 

12. Var du öppen med ditt jobb som prostitution? Är du öppen med din prostitutionserfarenhet 

idag?  

13. Hur såg dina nära och kära på dig när du delade med dig av din situation? 

14.  Vilka var de bakomliggande faktorerna till att du slutade med det? Och är det något du idag 

ångrar? 

15. Vad har detta betytt för dig?  

16. Hur ser din livssituation ut idag? 

 


