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Abstract

Titel: “Du betalade inte för att jag skulle le” En kvalitativ studie om erfarenheter
av våld, motstånd och sociala responser bland personer som säljer sex.

Författare: Andrea T.R. Nymoen och Astrid Gustafsson

2017 gjorde personer som säljer sex ett upprop, #intedinhora, för att vittna om det
våld de upplevt och upplever i prostitution. Att personer som säljer sex utsätts för
våld är väl beforskat. Samtidigt finns det delade meningar i Sverige huruvida
prostitution innebär en våldsutsatthet eller inte. Hur samhället, omgivningen,
professionella och myndigheter responderar på våldsutsattheten har sociala och
materiella konsekvenser. Vi har tagit utgångspunkt i att motstånd finns där våld
finns. Ett osynliggörande av våld leder till ett osynliggörande av motstånd och
vice versa. Studiens syfte är därför att undersöka och lyfta hur personer som säljer
eller har sålt sex beskriver våldets dynamiker och sociala responser på våld, för att
förstå på vilka olika sätt personer som säljer sex gör motstånd. Vi har gjort en
dokumentstudie med tematisk analys av berättelser från personer som säljer sex
postade på #intedinhoras instagram. Vi använde en teoretisk ram för språk och
diskurser av till exempel Butler och Foucault, motståndsteori av Wade samt olika
perspektiv på våld, särskilt Žižeks. Våldet i prostitution beskrevs huvudsakligen
utifrån samhälleliga orättvisor, vilket även präglade motståndsstrategierna. Våldet
sexköparna utövade beskrevs som avsiktligt och planerat. Studiens resultat visade
på en mängd kreativa motståndsstrategier, som att skådespela eller att “stänga av
och försvinna”. De sociala responserna var mestadels negativa, huvudsakligen för
att personer som säljer sex konstrueras som antingen “hjälplösa offer” eller
“ogiltiga offer” och därför utesluts från möjligheten till återupprättelse.

Nyckelord: Prostitution, våld, motstånd, sociala responser, offerkonstruktioner
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1. Inledning
Understanding marginality as position and place of resistance is crucial for

oppressed, exploited, colonized people. If we only view the margin as a

sign, marking the conditions of our pain and deprivation, then a certain

hopelessness and despair, a deep nihilism penetrates in a destructive way

the very ground of our being. It is there in that space of collective despair

that one's creativity, one's imagination is at risk, there that one's mind is

fully colonized, there that the freedom one longs for is lost. (bell hooks

1990:343)

Sedan 1 januari 1999 har Sverige haft en sexköpslag som innebär att köp av

sexuella tjänster är förbjudet, men inte försäljning av sexuella tjänster. Lagen var

en del av Kvinnofridspropositionen och definierar prostitution som en del av mäns

våld mot kvinnor och en effekt av ett ojämlikt samhälle (Utredningen om

utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst 2010). Trots att prostitution

enligt lagen definieras som en del av mäns våld mot kvinnor finns det delade

meningar om ifall prostitution är en våldsutsatthet. Det betyder att personer som

säljer sex befinner sig i ett gränsland av synsätt, mellan att ses som offer eller

frivilliga. Att personer som säljer sex utsätts för våld är dock väl beforskat

(Deering et al. 2014; Farley et al. 2004). I Jämställdhetsmyndighetens

kartläggning om prostitution och människohandel (2021) uppgav över 80 % av de

som svarade att de hade blivit utsatta för påtryckningar eller brott i samband med

att de sålt sex, samt att de hade erfarenheter av gränsförskjutningar, tvång och

olika typer av våld. Kartläggningen indikerar även att personer som säljer sex ofta

har dåliga erfarenheter av bemötande från myndigheter (de Cabo Y Moreda &

Hall 2021). En del berättar att de inte ses som våldsutsatta, medan andra vänder

sig emot att ses som passiva offer (ibid.).

Utifrån Wades (1997) teori om motstånd finns dock inga passiva offer.

Motstånd finns alltid där våldet finns men motståndets vägar bestäms av

situationen och dess specifika förutsättningar (Wade 1997). Därför blev vi nyfikna

på att undersöka motståndets kreativa former i kontexten av prostitution. Olika

former av motstånd hos personer som säljer sex har Hulusjö (2013) undersökt i

The multiplicities of prostitution experience, där ett kapitel fokuserar på olika
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strategier och taktiker personer som säljer sex använder för att förhålla sig till våld

(Hulusjö 2013:297). Hulusjös (2013) studie diskuterar även diskrepansen mellan

samhällets syn på personer som säljer sex som offer och deltagarnas erfarenheter

av att ses som skyldiga till våldet de utsatts för. Enligt Wade (1997) är

omgivningens sociala responser avgörande för ifall våldet kan fortgå eller

upphöra. Våld, motstånd och sociala responser påverkar därför varandra, vilket

manifesteras i en mängd olika uttryck och konsekvenser.

1.1 Problemformulering
Personer som säljer sex som förvägras offerstatus riskerar att fortsatt inte få sina

behov av exempelvis skydd och traumabehandling tillgodosedda (de Cabo Y

Moreda & Hall 2021). Jämställdhetsmyndigheten (2021) skriver att svenska

myndigheter behöver stärka kunskapen kring prostitution som en våldsutsatthet

och inkludera detta i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi vill med hjälp av

rösterna från personer som säljer sex lyfta deras olika beskrivningar av våldets

dynamiker, motstånd och sociala responser för att analysera vad som bryter eller

upprätthåller våldet samt bidra med ett alternativt perspektiv på offerrollen som

aktiv aktör. Det finns en risk att våld mot personer som säljer sex betraktas som

något inneboende i prostitution som hör till vardagen och därmed osynliggörs. Då

vår teoretiska utgångspunkt är att det i varje berättelse om våld finns en parallell

berättelse om motstånd, ser vi att även motståndet riskerar att osynliggöras. Med

våldets dynamiker menar vi hur olika former och aspekter av våld hänger ihop

med makt i relationen mellan offer och förövare. Med sociala responser syftar vi

på de responser personer som säljer sex får av sin omgivning (exempelvis partner,

vänner eller familj) och från professionella som personerna kommer i kontakt med

i samband med att sälja sex (exempelvis hälso- sjukvården, socialtjänsten eller

polis) (Hydén, Gadd & Grund 2020).
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syfte

Syftet med studien är att undersöka och lyfta hur personer som säljer eller har sålt

sex beskriver våld och sociala responser på våld, för att förstå på vilka olika sätt

personer som säljer sex gör motstånd.

Frågeställningar

- Hur beskriver personer som säljer sex våldets dynamiker i samband med

sexköp?

- På vilka sätt gör personer som säljer sex motstånd?

- Hur beskriver personer som säljer sex sociala responser på våld?

1.3 Relevans för socialt arbete
Som flera rapporter har visat (ex. Child 10, Inte Din Hora & Ellencentret 2020; de

Cabo Y Moreda & Hall 2021), saknas kunskap för att ge det stöd och den hjälp

personer som säljer sex har rätt till och som socialtjänsten är skyldig att ge enligt

5 kap. 11 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vårt fokus på motstånd är högst

relevant för socialt arbete eftersom detta fokus, enligt Wade (1997), är centralt för

att våldsutsatta ska nå återupprättelse. Vi anser att kunskap om hur personer som

säljer sex förhåller sig till våld och vad som upprätthåller våld är viktig kunskap

för oss i egenskap av vår framtida yrkesroll. Som socialarbetare kommer vi möta

personer som säljer sex som är i behov av insatser, därför är det viktigt att förstå

våldsutsatthet i kontexten av att sälja sex.

Detta kritiska synsätt på offerrollen som en person i motståndsposition till

både samhällsstrukturer och enskilda förövare lyfts inte på socionomprogrammet.

1.4 Förförståelse
Vi är av uppfattningen att forskare inte kan vara objektiva eftersom det inte går att

kliva ur exempelvis sina personliga erfarenheter, sin socioekonomiska bakgrund

och ideologiska position. Det betyder att dessa faktorer har en inverkan på

författandet av denna studie, därför redogör vi i detta avsnitt för våra

förförståelser. Vi har båda ett intresse för livsvillkoren och rättigheterna kopplade
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till personer som säljer sex. Nymoen arbetar på en kvinnojour där det är vanligt att

kvinnorna som bor säljer sex. I arbetet upplever hon att socialtjänsten och andra

myndigheter inte tar våld mot kvinnorna på allvar eller lyssnar på deras önskemål.

Gustafsson har arbetat ideellt med målgruppen och tagit emot flera berättelser om

att våldet de utsätts för inte räknas, att de har sig själva att skylla och att de därför

inte fått stöd och skydd vid behov.

Vi betraktar prostitution som en form av våldsutsatthet. Vi anser att våldet

riktas mot de grupper som är allra mest drabbade av samhälleliga orättvisor,

uteslutna från sociala skyddsnät och exkluderade från välfärdsstaten. Detta då vi

anser att sexhandeln förkroppsligar flera av de ojämlikheter som finns - rika köper

fattiga, gamla köper unga, vita köper svarta, män köper kvinnor och så vidare.

Därmed förstår vi personer som säljer sex som personer i motståndsposition till

både strukturellt och interpersonellt våld.

1.5 Avgränsning
Då denna studie baseras på berättelser skrivna av personer på föreningen

#intedinhoras instagram har vi inte kunnat styra över representation bland de som

skickat in sina berättelser. Även om migranter enligt Jämställdhetsmyndigheten

(2021) utgör majoriteten av de som säljer sex i Sverige och därmed är högst

relevanta för vår studie, finns det hinder och svårigheter att nå dessa särskilt

utsatta individer som säljer sex, vilket återspeglar sig i de berättelser som

publicerats på #intedinhoras instagramkonto (Mujaj & Netscher 2015).
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1.6 Begrepp
Vilka begrepp som är lämpliga för att beskriva fenomenet vi vill undersöka och

dess aktörer råder det olika uppfattningar om. Trots att det inte är unikt för vårt

forskningsområde är prostitution och sexarbete ett politiserat fält där varje

begrepp har en ideologisk koppling. “Prostitution” är ett begrepp som flitigt

används av myndigheter, men som redan i Prostitutionsutredningen 1993 ansågs

syfta enbart på den säljande parten och därmed beskriva företeelsen på ett orättvist

sätt (Siring 2008). “Sexarbete” är nära förknippat med politiska och ekonomiska

intressegrupper som vill att sex ska erkännas som ett arbete. “Kommersiell sexuell

exploatering” omfattar även människohandel och trafficking. Begreppen

“sexhandel” och “sex mot ersättning” brukar kritiseras utifrån att ordet “sex”

syftar på ömsesidighet och innefattar samtycke.

Vi kommer inte beskriva den säljande parten med något specifikt begrepp.

Att inte reducera människor till att de är det de gör tycker vi är en självklarhet. Vi

har valt att använda det könsneutrala ordet “personer”, som i personer som säljer

sex, trots att vi vet att de flesta utsatta i prostitution är kvinnor (Månsson 2018). Vi

använder ordet “personer” eftersom även transpersoner, icke-binära och män

säljer sex samt är representerade i vårt urval. “Säljer sex” uppfattar vi syftar på

den avsedda produkten, det vill säga som att det beskriver varan men inte

nödvändigtvis aktiviteten som sex. Vi har valt att kalla de personer som köper sex

för sexköpare i enlighet med sexköpslagen, även om detta könsneutrala begrepp

inte framför att den absoluta majoritet av gruppen är män (Månsson 2018).

Sexköpare kallas även för “torskar” av författarna i vår empiri. I de fall en person

beskriver att hen säljs av en annan, har vi valt att använda begreppet hallick för att

beskriva denna tredje part. Vi använder oss av orden offer och förövare när vi

beskriver vem som är offer och förövare i en specifik kontext. Vi har valt att

skriva prostitution istället för till exempel “sex mot ersättning”, för att vi inte vill

beskriva själva aktiviteten som sex i en våldskontext. Vi är dock medvetna om att

de orden vi valt kan ses som ett ideologiskt ställningstagande (de Cabo Y Moreda,

Holmström & Kuosmanen 2021).
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2. Fördjupning i ämnets kontext
Vi vill undersöka hur personer som säljer sex beskriver sina erfarenheter av våld

och sociala responser på våld, för att förstå på vilka olika sätt personer som säljer

sex gör motstånd. I det här kapitlet kommer vi att presentera en

bakgrundsinformation som placerar vår studie i en kontext. Vi redogör nedan för

vilka diskurser det finns om att köpa och sälja sex, hur synen på våld mot personer

som säljer sex ser ut i Sverige samt hur denna syn förändrats över tid och vilka

konsekvenser det har haft. Vi anser att denna bakgrund utgör en grundläggande

förståelse för hur personer som säljer sex betraktas och behandlas.

2.1 Prostitutionsdiskursen och sexarbetardiskursen
I boken Prostitution - aktörerna, relationerna och omvärlden beskriver Månsson

(2018) förändringar i synen på prostitution under 1900-talets senare hälft. Den

sexuella revolutionen som slog igenom i Sverige under 1960-talet innebar

kvinnans frigörelse genom aborträtt, p-piller och ökat självbestämmande, samt en

förändrad syn på homosexualitet och sexuella relationer överlag (ibid.). När

pornografin släpptes fri som en del i den sexuella frigörelsen ökade antalet

porrklubbar förekomsten av sexhandeln och då kom kritik från politisk höger och

vänster (ibid.). Den kommersiella sexualiteten kritiserades av högerkonservativa

och kristna utifrån dålig sexualmoral och upplösta normer (ibid.). Vänster- och

kvinnorörelsens kritik var att den kommersiella sexualiteten öppnade dörren för

exploatörer och profitörer och det sågs som en fortsättning på ofriheten (ibid.).

Men vänster- och kvinnorörelsen har ingen enad front mot porr och

prostitution, tvärtom är porr och prostitution frågor som länge diskuterats inom

feminismen, där det finns flera olika ideologiska perspektiv på vad som är frihet.

Det beror på att feminism inte är ett homogent ideologiskt perspektiv utan präglas

av positioneringar och maktkamp mellan grupper (de Los Reyes, Molina &

Mulinari 2005). De olika perspektiven på vad sexuell frihet är delar in synen på

prostitution i två läger och utgör skillnaden mellan de två diskurserna, som kallas

prostitutionsdiskursen och sexarbetardiskursen (de Cabo Y Moreda 2021:246).

Inom prostitutionsdiskursen ses prostitution som ett förtryck men inom

sexarbetardiskursen förstås prostitution som ett eget val och kallas istället för
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sexarbete (Scoular 2004; Siring 2008). Att prostitution förstås som en form av

förtryck kommer från en radikalfeministisk tanketradition där prostitution

definieras som en del av mäns våld mot kvinnor (Scoular 2004). Parterna ses inte

som jämlika då de anses befinna sig i en kontext av maktstrukturer som skapar

positioner av över- och underordning. Inom det radikalfeministiska perspektivet

finns ett abolitionistiskt förhållningssätt till prostitution, vilket betyder att målet är

frihet från prostitution och att avskaffa detta system av förtryck.

Inom sexarbetardiskursen ses att sälja sex ses som ett arbete av fri vilja,

vilket kommer från ett liberalt synsätt (Carson & Edwards 2011:66). Ett sexköp

förstås som en affärsuppgörelse mellan två fria individer på en marknad, där en

tjänst köps och säljs. Enligt denna diskurs bör sexhandeln avkriminaliseras eller

legaliseras, normaliseras samt regleras i likhet med andra arbeten (Siring 2008).

Inom sexarbetardiskursen finns även en stark tro på att normalisering av sexarbete

minskar det skadliga stigmat kopplat till att sälja sex. Idén om att sex är ett arbete

kan kopplas dels till den sexuella frigörelsen, där självbestämmande och valfrihet

är centrala värden, och dels till kommersialiseringen av sex (Månsson 2018:32).

Utifrån det liberala perspektivet finns en målsättning att uppnå frihet att sälja sex

genom att sexarbete erkänns som ett arbete bland andra arbeten.

Diskurserna om prostitution innebär därmed en ideologisk motsättning i

syn på frihet, där det finns en stark polarisering mellan frihet från att sälja sex och

frihet att sälja sex. Författaren och aktivisten Andrea Dworkin (1993) menar att

kärnan i prostitution är att män betalar för att göra vad de vill med kvinnors

kroppar, medan antropologen Don Kulick (2005:97) menar att sexköparna

placeras ”utanför svenskhetens moraliska universum” för att de bryter mot normer

om kärlek och sex. De två diskurserna om prostitution problematiseras från flera

håll utifrån de båda perspektivens otillräckliga förmåga att beskriva den

heterogena verkligheten för personer som säljer sex (Scoular 2004). Inom

sexarbetardiskursen konstrueras säljaren som en frivillig agent i sitt eget liv,

medan säljaren inom prostitutionsdiskursen förstås som ett offer för mäns våld (de

Cabo Y Moreda 2021). Inom prostitutionsdiskursen ses sexköp som ett övergrepp,

då samtycke utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv inte kan köpas (Dworkin

1993). Utifrån sexarbetardiskursen anses både personer som köper och säljer sex

handla av fri vilja och ömsesidig förståelse, vilket innebär att sexköp ses som en
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affärsmässig överenskommelse. Det finns därför olika uppfattningar om ifall

personer som säljer sex är offer eller aktörer.

Socialantropologen Petra Östergren har i sin bok Porr, horor och

feminister (2006) intervjuat 12 kvinnor som säljer sex och debatterat för att en del

säljer sex av fri vilja. Hennes poäng är bland annat att kvinnorna inte vill ses som

offer. Journalisten Kajsa Ekis Ekman har skrivit boken Varat och varan (2010) om

prostitution och surrogatmödraskap, där hon menar att sexarbetardiskursen

relativiserar våld mot kvinnor och att “offer” inom den liberala diskursen ses som

en form av brist eller ett personlighetsdrag. Även bland personer som själva säljer

sex går uppfattningarna om prostitution och dess aktörer isär. Svenska exempel på

självorganisering av personer som säljer sex är Red Umbrella Sweden (RUS) och

#intedinhora (IDH), där RUS representerar sexarbetarperspektivet och IDH

beskriver prostitution som våld och övergrepp.

2.2 Prostitution som våldsutsatthet
Den svenska staten betraktar personer som säljer sex som offer för mäns våld mot

kvinnor, men inte som brottsoffer. Eftersom försäljning av sexuella tjänster

generellt förutsätter en överenskommelse har tingsrätten bedömt att samtycket

saknar betydelse (Arbetsmarknadsdepartementet 1997/98). Det har lett till en

efterföljande praxis där den som säljer sexuella tjänster tilldelas vittnesstatus och

sexköp betraktas som ett brott mot allmän ordning (Könshandelsutredningen

1995). Personer som säljer sex behöver förhålla sig till en förhöjd risk att utsättas

för våld, samtidigt som de saknar brottsofferstatus.

Månsson (2018) beskriver våld mot personer som säljer sex som komplext

då det handlar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som ofta utövas i

kombinationer. Det finns även en lång historia av institutionellt våld mot personer

som säljer sex, med inslag av påtvingade gynekologiska undersökningar,

kriminalisering och patologisering enligt rasbiologiska “vetenskaper” (Månsson

2018). Kvinnor som säljer sex har historiskt konstruerats som de andra, dåliga och

mindre värda kvinnorna. Christie (1986) menar att föreställningar om ideala offer

riskerar att ogiltiggöra det våld personer som inte anses befinna sig i respektabla

sammanhang utsätts för. Ett brottsoffer som säljer sex kan därmed uppleva

svårigheter med att ses som ett giltigt offer. Så sent som 1992 skriver utredaren
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Svendenius att våldtäkt för en kvinna som säljer sex inte innebär en så allvarlig

kränkning av människovärdet som för kvinnor i allmänhet (Komitteén för ideell

skada 1992).

I rapporten Ingen hörde ropen på hjälp beskriver personer som säljer sex

att omgivningen signalerar att deras våldsutsatthet inte är prioriterad eller anses

allvarlig nog (Child 10, Inte Din Hora & Ellencentret 2020). Många uppgav att

myndigheterna ansåg att deras problem var självförvållade. Enbart 7% av

deltagarna i studien uppgav att de blivit bemötta som brottsoffer. Socialstyrelsen

(2008) skriver i Interventioner mot prostitution och människohandel att

distinktionen mellan offer och frivillig tenderar att av myndigheter översättas till

skyldiga och oskyldiga offer (Socialstyrelsen 2008).

Enligt Nationellt Center för Kvinnofrids (NCK) kartläggning från 2014

finns det en stark koppling mellan att bli utsatt för våld och fysisk och psykisk

ohälsa. Socialstyrelsen (2016) beskriver att våld kan ge sociala och ekonomiska

konsekvenser för den utsatta. Bland annat nämns tillitsproblem, isolering, akuta

bostadsproblem och skuldsatthet (Socialstyrelsen 2016). En förutsättning för att

personer som utsätts för våld ska få rätt hjälp är att våldsutsattheten upptäcks

(ibid.). Därför spelar omgivningen en viktig roll i att upprätthålla våldet eller att

möjliggöra att det upphör.

Många personer som varit utsatta för våld berättar att bemötandet varit

viktigt när de valde att berätta om sin situation (ibid.). Det kan finnas en stor oro

för att inte bli trodd och det är angeläget att bekräfta allvaret i den våldsutsattas

berättelse (Socialstyrelsen 2016). När en person berättar om våld för en

professionell eller myndighet finns det en förväntan på att få stöd och hjälp. Att

bekräfta allvaret i den våldsutsattas berättelse är en central del i att underlätta för

personen att kunna lämna den våldsamma situationen. Att lägga skuld, skam eller

ansvar för våldet på den utsatta kan förlänga både lidandet och våldet mot

personen. Känslor av skuld och skam och en rädsla för att inte bli trodd hindrar

också våldsutsatta personer från att berätta om sin situation (ibid.).
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3. Tidigare forskning
Vi vill förstå hur personer som säljer sex gör motstånd genom att undersöka vad

de berättar om våld och sociala responser, vilket innebär att vår studie kan anses

höra hemma i flera större forskningsområden. Vår studies frågeställningar knyter

an till motståndsforskning, prostitutionsforskning och forskning utifrån en

feministisk våldsförståelse. Därför kommer vi i detta avsnitt redogöra för några

betydande studier från de olika forskningsfälten vår studie relaterar till. Vi har

mestadels använt Göteborgs Universitetsbiblioteks sökmotor “Supersök”, samt

följt hänvisningar från studier vi ansåg relevanta. Vi har sökt på både

“prostitution” och “sex work” samt “violence”, “interpersonal violence”, “tactics”,

“domestic violence”, “sexual abuse”, “abuse”, “social response”, “social network”

och “resistance” i olika kombinationer, på svenska och engelska, och hittade

hundratals relevanta forskningsartiklar för vår studie. Valet av forskningsartiklar

har varit en process där vi sökt både brett och specifikt för att få en överblick och

kunna koppla till de koder som framkom i materialet.

3.1 Kunskapsläget
Det finns en stor mängd forskning som fokuserar på diskurser om prostitution och

skillnader mellan olika länders lagar och policies. En del av forskningen handlar

om social och ekonomisk utsatthet hos personer som säljer sex. Vi har hittat

forskning om psykisk ohälsa, droganvändning och dödligt våld kopplat till

prostitution. Viss forskning fokuserar på institutionellt våld mot personer som

säljer sex. Vilka källor, problem och behov som framhävs skiljer sig åt och

forskningen om prostitution är influerad av den diskursiva kampen om hur

fenomenet och dess aktörer ska förstås.

3.2 Exempel på tidigare forskning
Nedan presenterar vi tidigare forskning som vi anser är mest relevant för vår

uppsats. Den tidigare forskningen vi valt utgör viktiga källor och referenser för

oss och är en del av vår förförståelse samt visar att vår studie är förankrad i

forskning om prostitution i relation till våld, motstånd och sociala responser.
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3.2.1 Våld i prostitution

Thaller och Cimino (2017) gjorde en kunskapsöversikt av 59 forskningsartiklar

om våld i nära relationer och prostitution för att visa att uppdelningen fenomenen

emellan begränsar forskares förståelse av könsbaserat våld samt riskerar ställa

offer mot varandra i kampen för legitimitet. De menade att fysiskt, känslomässigt

och sexuellt våld förekommer både i prostitution och våld i nära relationer samt

att kvinnans agens ofta är direkt kopplat till ekonomiskt beroende av mannen när

det kommer till att lämna den våldsamma situationen.

Deering et al. (2014) granskade 41 forskningsartiklar från 17 olika länder

för att undersöka förekomsten av sexuellt och fysiskt våld mot personer som säljer

sex. Enligt studien blir mellan 45-75% personer som säljer sex utsatta för våld

någon gång under sin livstid, och under det senaste året varierade förekomsten av

våld mellan 32% till 55%. Farley et al. (2004) intervjuade 854 personer som sålde

sex i nio olika länder. I denna studie framkom det att 64% hade blivit hotade med

vapen, 73-80% hade blivit fysiskt överfallna i prostitution och 68% av de

intervjuade hade PTSD. Farley et. al. (2004) argumenterar för att statistik för

våldtäkt i prostitution är svårt, då personer som säljer sex uppfattar detta på olika

sätt. Vissa beskriver våldtäkt som något som enbart kan hända om en inte får

betalt, och att det kan vara stressande och farligt att erkänna att en utsätts för

våldtäkt när man fortfarande är i prostitution (ibid.).

Det finns även studier som visar att hot från sexköpare och hallickar utgör

en stor del av vardagen och våldet riktat mot personer som säljer sex. I Ulibarri et

al.s (2009) studie, om våldserfarenhet och stressymptom bland kvinnor som säljer

sex i två städer på gränsen mellan Mexico och USA, uppgav 80% av de 916

intervjuade kvinnorna som sålde sex att de hade erfarenhet av psykiskt våld,

främst i form av hot från sexköpare och hallickar.

de Cabo Y Moreda och Hall (2021) gjorde en webbaserad enkät riktat till

personer som säljer och köper sex i Sverige, varav 176 personer som säljer sex

svarade. I studien uppgav 80% av respondenterna att de hade blivit utsatta för

påtryckningar eller brott i samband med att de sålt sex, samt hade erfarenheter av

gränsförskjutningar, tvång och olika typer av våld. Risken att utsättas för våld

ansågs vara ännu högre för migranter som säljer sex, en grupp som av

professionella beskrevs leva i en extrem utsatthet och sakna tillgång till
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välfärdstjänster samt sakna kännedom om sina rättigheter (de Cabo Y Moreda &

Hall 2021).

Horan och Beauregard (2018) undersökte huruvida förövare väljer

personer som säljer sex som offer utifrån att de tillhör en marginaliserad grupp.

De utförde semistrukturerade intervjuer med 229 män fängslade för dödliga

sexualbrott och jämförde skillnaden i användandet av våld gentemot

marginaliserade och icke-marginaliserade grupper. De kom fram till att de som

utövar våld mot personer som säljer sex ser dessa offer som mindre värda,

använder tortyrmetoder och planerar våldet i högre grad än gentemot personer

som inte säljer sex. De kom också fram till att förövare oftare rättfärdigar våld

mot personer som säljer sex än mot personer som inte säljer sex, samt oftare

använder tvång mot personer som säljer sex när dem gör motstånd.

3.2.2 Motståndsforskning

Olika former av motstånd hos personer som säljer sex har Hulusjö (2013)

undersökt genom djupintervjuer med 20 kvinnor som säljer sex i Sverige. De

beskriver taktiker och strategier de använder sig av för att hantera den

överhängande risken för våld. En taktik flera kvinnor använde sig av var att skapa

ett alter ego, en separat prostitutionsidentitet med ett eget namn och en egen röst.

Hulusjö (2013) använder sig av begreppet “respektabel” från Skeggs (2000)

etnografiska studie. Skeggs (2000) studerade arbetarklasskvinnor i England under

tolv års tid, utifrån hur de förhöll sig till respektabilitet och klasstillhörighet.

Skeggs (2000) menar att några kvinnor försökte avidentifiera sig med begreppet

arbetarklass genom att göra sig respektabla, eller som hon skriver, “göra klass”.

Utifrån detta beskriver Hulusjö (2013) hur deltagarna försökte avidentifiera sig

med den "prostituerade" genom att bli respektabel och ”göra klass”. I situationer

av dominans användes taktiker som att skådespela vänlig och undergiven för att

förhindra ytterligare våld samt taktiken att slå tillbaka. En annan taktik som

användes var att separera sig själv från sin kropp och mer eller mindre lämna den,

vilket inom psykologin kallas för dissociation (Nationalencyklopedin 2022).
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3.2.3 Sociala responser

Bellotti, Boethius, Åkerström och Hydén (2021) intervjuade 19 våldsutsatta

kvinnor i Sverige och analyserade deras redogörelser för responser från sina

personliga nätverk under och efter övergreppen. Relationerna i kvinnornas nätverk

kunde antingen verka stödjande eller underminera kvinnorna i processen att lämna

den våldsamma relationen. Enligt Hydén, Gadd och Grunds narrativa studie

(2020) av en ung svensk kvinnas uppbrottsprocess kan responser på

interpersonellt våld både låsa fast en person i en våldsam relation eller möjliggöra

att personen undkommer. När en person utsätts för våld och blir skuldbelagd kan

våldet fortsätta, men när personen får stöd och sina styrkor erkända kan våldet

upphöra (ibid.).

Även sociala responser från olika myndigheter är beforskat. Coates och

Wade (2004) analyserade 64 kanadensiska domar om sexuella övergrepp från

1986 till 1993 och fann systematiska omformuleringar av avsiktliga

våldshandlingar till icke-avsiktliga icke-våldshandlingar. De menar att

psykologiserande tillskrivningar och andra språkliga redskap används för att dölja

våld, mildra förövarnas ansvar, dölja offrens motstånd och skylla på eller

patologisera offer. Coates och Wade (2007) gjorde också en kritisk diskursanalys

av våldsredogörelser från fyra olika myndighetspersoner och en gärningsperson i

Kanada. I studien menar de att ett ömsesidigt språk om våld kan utpeka offret som

delvis skyldig, genom att exempelvis kalla våldtäkt för oönskat sex eller

misshandel för bråk. Studien belyser hur gärningsmannens och offrens handlingar

representeras i polisrapporter, juridiska argument, vittnesmål, domar, utredningar

och offentliga sammanhang påverkar graden av ansvar som tillskrivs

gärningsmannen.

I Hulusjös (2013) tidigare nämnda studie berättar deltagarna även om en

generell misstro mot polisen. Misstron bottnade bland annat i kränkande

bemötande från rättsväsendet där exempelvis en kvinna beskrev hur hela hennes

rättegång kretsade kring det faktum att hon sålde sex. I Sirings (2008)

diskursanalytiska studie gjordes åtta fokusgruppsintervjuer med elva

socialarbetare och nio poliser som arbetar inom särskilda grupper mot sexhandel

och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Likt Coates och Wade

(2007), menar Siring att tolkningar av och sätt att tala om sexhandeln sätter

gränser för hur man uppfattar fenomenet och dess aktörer, vilket får sociala
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konsekvenser. Siring (2008) framhåller att poliser och andra myndighetspersoners

attityder och bilder av personer som säljer sex i viss mån speglar uppdelningen

mellan skyldiga och oskyldiga offer.

I de Cabo Y Moreda och Halls (2021) tidigare nämnda studie lyfts behovet

av fler lågtröskelverksamheter som tar emot personer som säljer sex med aktivt

missbruk. I studien beskrev professionella att krav på drogfrihet för vård kan

upplevas som omöjligt för målgruppen då drogerna behövs för att stå ut med sin

situation. de Cabo Y Moreda och Hall (2021) och även Kuosmanen och Starke

(2013) lyfter att den ökade specialiseringen och sektoriseringen av vårdenheter i

Sverige har lett till svårigheter i samverkan kring personer med flera olika behov,

vilket gör att personer som säljer sex som exempelvis har ett samtida missbruk

eller funktionsnedsättning “faller mellan stolarna”.
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4. Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel kommer vi att presentera våra val av teoretiska utgångspunkter

och centrala teoretiska begrepp. Våra val av teorier bygger dels på vilka teorier

som ligger oss nära till hands utifrån vår tidigare kunskap och förförståelse, dels

på vilka teorier som återkommer i den tidigare forskning vi valt. Teorierna är

valda utifrån att de gemensamt kan bidra till en djupare förståelse för de problem

vi vill belysa med vår studie. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har vi

valt att förstå vårt empiriska material med teorier som diskuterar våld, motstånd

och sociala responser. Vi kommer att presentera en motståndsteori som är

beroende av ett teoretiskt resonemang kring hur makt utövas. Vi anser att detta är

nödvändigt för att förstå våld, motstånd och sociala responser som en

sammanhängande process. Därför kommer vi ta avstamp i socialkonstruktivism

och diskurser för att sedan redogöra för de teorier vi valt som undersöker våld,

motstånd och sociala responser.

4.1 Socialkonstruktivism
Denna studie har en socialkonstruktivistisk vetenskapsfilosofisk grund som

innebär ett synsätt där den sociala verkligheten skapas och upprätthålls genom

sociala processer. Kunskap är enligt det här perspektivet en produkt av sociala

interaktioner där gemensamma sanningar förhandlas fram (Bryman 2018). Detta

innebär en kritisk inställning till objektiva sanningar, då sanning förstås som en

social konstruktion som präglas av våra subjektiva betraktelser av världen samt

våra historiska och kulturella upplevelser (Winther Jørgensen & Phillips 2002).

Centralt för socialkonstruktivismen är den process som leder till att vissa

fenomen förstås som sociala problem (ibid.). Socialkonstruktivism kallas för ett

subjektivt förhållningssätt då fokus ligger på hur subjekt tillskriver något en

mening (Loseke 2010). Den mening som tillskrivs ett fenomen innebär olika

konsekvenser, eftersom hur ett fenomen betraktas hänger ihop med hur fenomenet

behandlas (Winther Jørgensen & Phillips 2002). Butler (1997) beskriver detta som

att språket har makten att skada, förhindra eller främja exempelvis personers

situation i samhället. Enligt Butler (1997) är själva betraktandet, eller

benämningen, av något avgörande för dess sociala existens då betraktandet
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används för att göra fenomenet igenkännbart av andra. Kategorier som “sanning”,

“falskhet”, “våld” och “motstånd” är enligt socialkonstruktivismen inte en fråga

om essens, utan ett resultat av tolkningar och diskursivt handlande. Det diskursiva

handlandet befäster och bevarar kategorierna över tid och kunskap är därmed en

produkt av kollektiva definitionsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips 2002).

Språket skapar därför maktrelationer i en diskursiv kamp om sanning, rätt och fel

samt normalt och avvikande.

För vår studie innebär socialkonstruktivismen en möjlighet att studera

våld, motstånd och sociala responser utifrån den mening personerna bakom vår

empiri, våra teorier och vi själva tillskriver det. Det är utifrån ett

socialkonstruktivistiskt perspektiv vi kan förstå vissa handlingar som motstånd.

Vår tolkning av vad som är motstånd förankrar vi i en antiessentialistisk syn på

världen, där sociala fenomen är något som ständigt konstrueras i kollektiva

definitionsprocesser (Meeuwisse & Swärd 2017). I denna studie konstruerar vi

olika handlingar som motstånd, så som andra forskare konstruerar andra sanningar

om samma handlingar. Enligt Johansson och Vinthagen (2016) är forskare

iakttagare som bidrar till att skapa sanningarna om motstånd genom vetenskapliga

diskurser. Handlingar definieras som motstånd inom pågående

förhandlingsprocesser mellan agenterna för makt respektive motstånd, men även

mellan de två olika parterna och oss som observatörer.

4.2 Diskurser
Foucault (1980) beskriver språket som ett verktyg som kan användas strategiskt

för att utöva och förvärva makt och han använder diskursbegreppet för att förklara

detta. Diskurser kan förstås genom en socialkonstruktivistisk blick på den sociala

världen där språket används för att konstruera innebörden av något. En diskurs är

därmed ett sätt bland andra att konstruera ett visst fenomen och kan därför ses

som en utgångspunkt i förståelsen av fenomenet. Förståelsen avgränsar och

bestämmer hur man talar om och konstruerar innebörden av fenomenet. Det

innebär att diskurser är starkt sammankopplade med makt eftersom en funktion

hos diskursen, utöver att sätta regler för vad som kan sägas och av vem, är att

definiera det normala och det avvikande (Foucault 1993). Det finns diskurser om

prostitution exempelvis, där prostitution utifrån en diskurs är en utsatthet och
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utifrån en motdiskurs ett arbete. Fenomenets innebörd konstrueras diskursivt

genom språket. Dominanta diskurser innebär en makt som kan verka på flera

områden; i vetenskap, lagtext och media (Foucault 1993). Återigen kan exemplet

prostitution användas, där olika lagar stiftas i olika länder beroende på vilken

diskurs som är dominant; sexarbetardiskursen eller prostitutionsdiskursen.

4.3 Våld
Våld är ett brett begrepp som omfattar allt från enstaka slag och sparkar till

organiserade krig (Collins 2008). Våld kan utövas av enskilda personer och vara

uttryck för starka känslor som vrede och svartsjuka, men våld kan också vara

opersonligt och byråkratiskt när det utövas av myndigheter och stater (ibid.). En

gemensam uppfattning om våld är att det kan användas som en funktionell

makthandling för att dominera och ta kontroll över en situation så att makt verkar

i ett ensidigt flöde (Collins 2008; Isdal 2017). I det skapas två roller utifrån att den

ena angriper och den andra responderar (Collins 2008; Wade 1999).

Synen på våld som ett verktyg för att utöva makt och kontroll används av

myndigheter i förståelsen av mäns våld mot kvinnor, där våldet delvis förklaras

utifrån strukturella orsaker (Socialstyrelsen 2016). Vi använder en definition av

våld som finns i boken Meningen med våld: “Våld är varje handling riktad mot en

annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller

kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den

vill” (Isdal 2017:34). Våld tolkas utifrån detta citat syfta på en mångfald oönskade

handlingar av fysisk, psykisk, sexuell och ekonomisk karaktär som påverkar en

person att antingen göra eller avstå från att göra det den själv vill. Enligt

Socialstyrelsen (2016) innebär fysisk våld exempelvis slag, sparkar och stryptag

medan psykisk våld kan innebära hot, förlöjliganden och isolering. Sexuellt våld

avser våldtäkt eller sexuella trakasserier och ekonomiskt våld kan innebära att bli

kontrollerad ekonomiskt och därmed vara i beroendeställning (ibid.). Då social

och ekonomisk ojämlikhet enligt Månsson (2018) orsakar prostitution, och

därmed skapar denna våldskontext, behöver våldet som utövas i prostitution

förstås som en del i de system och samhällsstrukturer som föder och upprätthåller

det. Detta då våld och makt ofta studeras som tätt sammankopplade fenomen.
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För att förstå det våld som utövas i prostitution använder vi Žižeks (2009)

distinktion mellan objektivt och subjektivt våld. Detta då vi anser att det är

användbart i relation till organiserat och vardagligt motstånd samt liknar

uppdelningen mellan interpersonellt och strukturellt våld och förtryck. Det

objektiva våldet kan enligt Žižek (2009:11) inte hänföras till enskilda individer

och deras “onda” intentioner, då det objektiva våldet är inneboende i ett system av

dominans och underordning. Detta system är social ojämlikhet som leder till

subjektivt våld, vilket är det våldet som riktas mot våra kroppar (Hall 2021; Žižek

2009). Utifrån detta tolkas Žižek (2009) mena att det objektiva våldet, till exempel

fattigdom, leder till det våld man subjektivt upplever. Žižek (2009) framhåller att

fokus på det subjektiva våldet ofta osynliggör det strukturella, objektiva våldet

genom att peka ut enskilda hemska människor (subjekt) som orsaken till allt ont.

Kopplingen mellan det subjektiva och objektiva våldet gör att vi kan se

våldsutatthet i prostitution även på ett strukturellt plan, där våldet grundas i social

ojämlikhet där vissa har makt över andra. Motstånd kan enligt detta perspektiv

alltså utövas mot enskilda subjekt som utövar våld, men för att utrota våldet och

uppnå social jämlikhet behövs motstånd på strukturell nivå som bekämpar det

system som grundar sig på våld. Detta leder oss in på vår motståndsteori där det

interpersonella, vardagliga motståndet och det organiserade motståndet är

beroende av och inspirerar varandra.

4.4 Motstånd
Foucault (2002:105) skriver att “där makt finns, finns motstånd”. Antagandet att

motstånd är ständigt närvarande är vad vår motståndsteori utgår från och bygger

vidare på. Motståndsforskning bedrivs inom flera områden som på olika sätt

överlappar varandra; som exempelvis feministiska, post strukturella och

subalterna studier (Johansson & Vinthagen 2016). Subaltern syftar dels på det

förhållande underordnade individer och sociala grupper har till hegemonisk

historia, diskurser och makt, och dels på den position dessa individer och sociala

grupper har som innebär att sakna möjligheten att föra sin egen talan (Spivak

1988). En del beteenden hos subalterna grupper såsom illojalitet, förtal,

undvikande och sarkasm kan ses som olika typer av vardagligt motstånd i

kontexter där öppet trots är omöjligt (Lilja, Baaz, Schulz, & Vinthagen 2017).
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Motstånd definieras som en oppositionell social handling i relation till någon form

av makt och typen av makt präglar det motstånd som utövas (Johansson &

Vinthagen 2016). Det vardagliga motståndet är ett mindre dramatiskt och synligt

motstånd än kollektiva konfrontationer med makten i form av exempelvis uppror,

upplopp och revolution (Lilja et al. 2017). Ett vardagligt motstånd verkar för att

underminera repressiv dominans utan att synas (ibid.). Det finns en koppling

mellan de vardagliga och organiserade motståndspraktikerna eftersom de skapar

varandra och enligt Lilja et al. (2017) är motstånd ett resultat av både

maktförhållanden och att motstånd uppmuntrar mer motstånd.

Wade (1999) menar att det finns flera likheter mellan motstånd mot

strukturellt förtryck och motstånd mot interpersonellt våld. Enligt Coates och

Wade (2007) är våld och förtryck socialt, ensidigt och avsiktligt då alla former av

våld och system av förtryck är specifikt utformade för att undanröja motstånd.

Enligt Wade (1999) finns det alltid motstånd där det finns våld och förtryck, men

motstånd är inte bara att säga nej, slå sig fri och springa iväg utan är försök till

återupprättelse. Återupprättelse innebär att befrias från skuld och återfå sin

värdighet. Wade (1997) använder en bred definition av motstånd i citatet nedan

och menar att motståndet kan ta alla möjliga kreativa former.

Jag föreslår här att varje mental eller beteendemässig handling genom

vilken en person försöker avslöja, motstå, stöta bort, stoppa, förhindra,

avstå från, sträva mot, hindra, vägra att följa eller motsätta sig någon form

av våld eller förtryck (inklusive någon form av respektlöshet), eller de

förhållanden som gör sådana handlingar möjliga, kan förstås som en form

av motstånd. [...] Vidare, varje försök att föreställa sig eller etablera ett liv

baserat på respekt och jämlikhet, för ens egen eller andras vägnar,

inklusive alla ansträngningar för att komma till rätta med den skada som

orsakats av våld eller andra former av förtryck, representerar en de facto

form av motstånd. - Allan Wade (1997:25)

I citatet ovan tolkar vi att Wade (1997) föreslår ett synsätt som innebär att allt en

person gör som respons på våld är motstånd. För att besvara frågan om hur en

person gjort motstånd behöver man alltså identifiera vilka fysiska, emotionella

och psykologiska strategier den våldsutsatta har använt för att försöka bevara sin
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integritet och värdighet (ibid.). Enligt Wade (1999) erkänner ofta inte

omgivningen motstånd som inte stoppar eller hindrar förövaren som motstånd.

Samtidigt vidtar förövaren alltid åtgärder utifrån förväntningar på vissa responser

från offret, vilket betyder att förövarens handlingar är anpassade efter på vilka sätt

offret kan tänkas protestera eller kämpa emot, för att begränsa offrets möjlighet att

göra motstånd eller komma undan (Coates & Wade 2007). En del förövare väljer

konsekvent de mest sårbara och marginaliserade medlemmarna av samhället som

sina offer, utifrån att de förutser en lägre förmåga till effektivt motstånd (Wade

1999). Offret tar dessutom vanligtvis hänsyn till att förövaren kommer bli ännu

mer våldsam om offret gör någon form av öppet trots och öppet trots är därför den

minst vanliga formen av motstånd (Wade 1997). Det innebär att offers motstånd

alltid är närvarande men sällan yttrar sig som öppet trots och oftast inte stoppar

eller hindrar våld. Motstånd är istället olika vardagliga handlingar (ibid.) som

missnöjesyttringar, anpassningar och strategier som har till syfte att mildra våld

eller underminera kränkningar, maktutövning och våldets påverkan. Allt motstånd

är en del i en process att återupprätta sig själv och den känsla av värdighet som

våldet avsett att kränka.

Poängen med att lyfta fram motstånd även om det inte förmår hindra eller

stoppa våld är för att motståndshandlingar, utöver att bevisa våldets ensidighet och

avsiktlighet, är uttryck för värdighet och självrespekt (Coates & Wade 2007). När

offer för våld och förtryck representeras som medgörliga reproduceras bilden av

det passiva offret samtidigt som motståndet förnekas. Att våld är ensidigt och

avsiktligt blir förståeligt i ljuset av berättelser om motstånd, där både förövarens

och offrets handlingar framträder i relation till vad den andre gör. Det finns alltid

en motståndsberättelse i berättelser om våld och förtryck, som är central för

förståelsen av hur våldets dynamiker samspelar med makt och motstånd. Offers

responser på våld är komplexa och patologiseras ofta, när de istället kan belysas

och hedras som former av motstånd (Wade 1999). Detta innebär ett synsätt där

vad som kliniskt behandlas som effekter av våld - depression, PTSD,

beteendestörningar och missbruk - istället ses som responser på våld och därmed

uttryck för motstånd (ibid.).
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4.5 Sociala responser
Wade (1999) menar att våld har sitt ursprung och upprätthålls i sociala

interaktioner. Förövarna är inte de enda som döljer och undertrycker offrens

motstånd, offrens försök att motstå våld och få rättvisa kan hindras av sociala

responser (ibid.). Språk är en viktig del i sociala responser, då språk ofta används

för att förringa och trycka undan offrens motstånd, men även för att dölja våld,

tona ner förövarens ansvar och skuldbelägga eller patologisera offer (Coates &

Wade 2007). Positiva sociala responser kan frigöra offret från våld medan

negativa sociala responser kan hålla kvar offret i en våldsam situation (Hydén,

Gadd & Grund 2020). Negativa sociala responser innebär att offrets situation inte

tas på allvar av omgivningen vilket kan leda till att personen själv inte upptäcker

våldet, internaliserar bilden av att vara medskyldig, inte söker eller får stöd och

skydd samt till att våldsverkare inte upptäcks och stoppas.
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5. Metod och material
Vi har valt att göra en dokumentstudie av självbiografiska texter insamlade från

#intedinhoras instagram. Föreningen #intedinhora uppstod som ett upprop under

MeToo i 2017 där personer som sålde sex använde hashtaggen i sociala medier för

att vittna om våldet de upplevt i prostitution. I dag utgör #intedinhora ett

stödjande nätverk för och av personer som säljer sex och en ideell förening som

arbetar med att öka kunskapen om personer som säljer sex och deras behov i

samhället (#intedinhora). Deras instagramkonto startades i november 2017 och

har i dag (2022-04-11) 39 800 följare och 1 183 inlägg.

I detta avsnitt presenteras studiens metodval, urvalsprocess,

forskningsetiska överväganden, studiens kvalitetskriterier och vårt samarbete. Vi

har valt att benämna de personer vars berättelser vi analyserar för författare. Ordet

valdes därför att dessa personer inte aktivt har deltagit i studien, men har skrivit

de texter som utgör vår empiri.

5.1 Kvalitativ dokumentstudie
Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2018) är denna metod

mest lämplig när syftet är att fördjupa förståelsen av den sociala verkligheten

genom att undersöka fenomen och den innebörd människor tillskriver fenomenet.

Att välja den kvalitativa metoden var därför självklar för oss då vi ville göra en

djupgående analys av de egna berättelserna om och synen på våld, motstånd och

sociala responser bland personer som säljer sex.

En av metodens begränsningar är att resultaten inte går att generalisera då

urvalsgruppen är så pass liten i den kvalitativa forskningen. Forskaren behöver

vara lyhörd inför forskningsdeltagarnas världsbild och samtidigt ta hänsyn till att

det inte går att vara helt objektiv när man tolkar en annans erfarenheter (Bryman

2018). Vi anser att forskarens egen världsbild kan utgöra en resurs istället för en

begränsning beroende på hur den används och om man som forskare är tydlig med

vad denna är.

Vi valde att använda den kvalitativa forskningsmetoden i en

dokumentstudie av texter skrivna av personer som säljer sex, för att vi av etiska

skäl inte kunde intervjua personer med dessa erfarenheter men ändå ville tillvarata

26



deras egna röster. En fördel med dokumentstudier är att materialet inte har skapats

för den specifika forskningen, utan är material som är skapat i sina egna syften

(Bryman 2018). I en dokumentstudie bör kvalitén på dokumenten utredas och

analyseras i relation till följande fyra kvalitetskriterier; autenticitet, trovärdighet,

representativitet och meningsfullhet (ibid.).

Autenticitet handlar om ifall materialet är äkta och av ett otvetydigt

ursprung. Dokumenten består av inlägg på ett instagramkonto av personer som

säljer eller sålt sex, där författarna är både anonyma och öppna med sina

identiteter. Att inläggen är autentiska ser vi ingen anledning att ifrågasätta. De är

lika men olika till innehåll och detaljer, skrivna med varierande språk och stil och

uppfattas av oss vara skrivna av olika personer som säljer sex.

Trovärdighet syftar på att materialet ska vara utan felaktigheter och

förvrängningar. Vår förförståelse som baseras delvis på våra respektive arbeten

med målgruppen har varit en resurs för oss då vi känt igen innehållet i

berättelserna på instagram från berättelser vi själva varit delaktiga i och bevittnat.

Instagramkontot är kopplat till en ideell förening med politiska mål vilket kan

vara grund för att ifrågasätta hur prostitution konstrueras av organisationen. Vårt

syfte har inte varit att ta ställning i prostitutionsfrågan, utan att undersöka

berättelser om våldets dynamiker, motstånd och sociala responser bland personer

som säljer sex. Som blivande socionomer anser vi att en huvudregel ska vara att

tro på berättelser om våld och ta dem på allvar.

Representativitet handlar om ifall materialet är typiskt vad gäller

berättelser om våld i samband med prostitution. Personer som säljer sex är inte en

homogen grupp och våra slutsatser baseras på ett urval av 28 personer (se 5.3). Vi

drar enbart slutsatser om denna avgränsade grupp. Perspektiv på våld, motstånd

och sociala responser från personer som säljer sex som saknar svenskt

medborgarskap saknas exempelvis i vår studie. Den tidigare forskning som vi

redogjort för i vår uppsats och det vi presenterat kring frågans bakgrund ger en

kunskapsöversikt på området våld och prostitution som indikerar att dokumenten

kan vara typiska för den kategori de tillhör, det vill säga berättelser om

prostitution utifrån en beskrivning av prostitution som våldsutsatthet.

Meningsfullhet syftar på huruvida materialet har varit tydligt och

begripligt, vilket det har varit i sin helhet även om det tolkats och analyserats av

oss. Även när enstaka meningar varit oklara för oss har texten i sin helhet varit
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enkel att förstå och även om språket har varierat har de flesta inläggen varit

mycket tydligt skrivna.

5.2 Urvalsprocess
I denna studie valdes motståndsteorin först och vi ville undersöka motstånd i en

specifik våldskontext. Vi bestämde oss för att undersöka motstånd i kontexten av

prostitution, vilket innebar att vi medvetet riktade in oss på berättelser om våld i

samband med prostitution. En sak som var viktig för oss var att undersöka texter

skrivna av personer med egen erfarenhet som därmed utgör förstahandskällor

(Bryman 2018). Vi bestämde oss även för en svensk kontext eftersom insatser,

lagar och policies kopplat till prostitution skiljer sig åt mellan länder och kan

antas påverka aspekter av våld, motstånd och sociala responser. I svensk kontext

finns organisationerna Red Umbrella Sweden (RUS) och #intedinhora (IDH) som

består av personer som säljer sex och som båda är aktiva på sociala medier. Vi

valde därför att leta efter berättelser om våld på deras respektive hemsidor,

facebook och instagram. När vi letade efter empiri från de båda organisationerna

upptäckte vi att deras sätt att skriva var väldigt olika. RUS delade mest bilder på

slagord eller nyhetsartiklar och det fanns inga berättelser om interpersonellt våld.

Då vi var intresserade av berättelser om våld från förstahandskällor valde vi bort

Red Umbrella Sweden utifrån att vi inte uppfattat att det fanns sådana berättelser

på deras sociala medier.

#intedinhoras instagram innehöll en del politiska inlägg, men även en hel

del inlägg av personer som skickat in egna berättelser om sina erfarenheter av

prostitution. Berättelser om våld i samband med prostitution kom tydligast fram

genom det #intedinhora kallar för gästveckor. Gästveckorna innebär att vem som

helst inom och utanför föreningen #intedinhora som säljer eller har sålt sex får en

egen vecka på kontot att publicera flera fördjupade inlägg om sina erfarenheter

och tankar kring prostitution. Därför landade vi i att samla in alla inlägg från

#intedinhoras gästveckor på instagram. Urvalet av inlägg från gästveckorna gjorde

vi på följande sätt. Först namngav vi och skrev upp alla de som hade gjort en

gästvecka i ett dokument, vilket var 29 personer. Därefter kopierade vi texten från

samtliga inlägg som tillhörde gästveckor från #intedinhoras instagramkonto 10/3

2022 till ett digitalt dokument. När vi hade samlat alla inlägg hade vi 374 unika
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inlägg i dokumentet, vilket utgjorde 205 sidor. Denna empirin var för omfattande

och vi behövde därför göra ett till urval.

För att kunna besvara våra forskningsfrågor utifrån empirin gjorde vi ett

målstyrt urval. Genom ett målstyrt urval, till skillnad från sannolikhetsbaserade

urval, väljs inläggen utifrån vilka som är relevanta för forskningsfrågorna

(Bryman 2018). Då urvalet är målstyrt går det inte att generalisera resultaten, men

vi har i vårt urval fokuserat på att hitta variation och avvikande fall såväl som

typiska fall för att spegla den variation som finns i författarnas berättelser (ibid.).

Först läste vi igenom alla inläggen i dokumentet noggrant och markerade i första

hand de som handlar om våld, motstånd och sociala responser på våld. Vi tog

samtidigt bort de inläggen som inte beskrev något av det vi undersökte i vår

studie. Vi tog bort en gästvecka då personen hade skrivit två gästveckor och vi tog

även bort alla inlägg från en gästpostare av etiska skäl, eftersom vi känner till

personens riktiga identitet. Vi valde att utesluta inläggens bilder, filmer och

kommentarer, med undantag för kommentarer som uttryckligen var en fortsättning

på inlägget. Att välja bort detta kan ge ett förändrat intryck av texten och gör

också att vi förlorar läsarnas perspektiv och förståelse av inläggen

(Sycinska-Dziarnowska et al. 2020). Enligt studiens syfte är det personerna

bakom inläggens egna erfarenheter och förståelse vi önskar att utgå ifrån, så att ta

bort andras perspektiv och reflektioner gjordes med utgångspunkt i detta. Urvalet

av inlägg som blev kvar i det digitala dokumentet utgjorde 111 sidor skrivna av 28

personer, och det är detta vi använder som vår empiri i denna studie.

5.3 Analysmetod och bearbetning
Vi har valt att göra en tematisk analys i denna studie. En tematisk analys har inte

en tydlig bakgrund eller tydliga tekniker (Bryman 2018), men det finns vissa

typiska aspekter för den tematiska analysen. Tematisk analys är en flexibel metod

där teorival, forskningsfrågor, insamlingsmetod och framställning av resultat med

fördel anpassas och ändras under studiens gång (Braun & Clarke 2017).

Huvudsakligen innebär tematisk analys att hitta olika koder, alltså vad som

framträder i empirin, och organisera detta i så kallade teman, eller

meningsbärande mönster (ibid.). För att inte riskera att dessa meningsbärande

mönster utgör felaktiga eller generaliserande antaganden om datans innebörd

krävs det transparens kring bearbetning och analysmetod (Braun & Clarke 2006).
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I en tematisk analys kan både induktiva (teoristyrda) och deduktiva (empiristyrda)

analysmetoder användas (Braun & Clarke 2017). Vi använde en abduktiv

analysmetod, vilket kombinerar induktion och deduktion. Genom abduktion hittas

den teoretiska förståelsen i kontexten och de studerade människornas perspektiv

(Bryman 2018). De röster och upplevelser som beforskas genomsyrar hela

forskningsprocessen och utgör utgångspunkten för forskningen (ibid.). Utifrån

forskningsområdet som knyter an till våra teoretiska utgångspunkter valde vi

frågeställningar och urvalsgrupp. Temakonstruktionerna gjordes utifrån en

kombination av våra frågeställningar, vad som framträtt i empirin och vilka teorier

vi valt.

För att hitta olika teman bearbetade vi empirin på följande sätt. Först skrev

vi ut alla inlägg och gick igenom materialet var för sig för att markera de passager

som knöt an till vårt syfte och våra frågeställningar, vilket var våra koder. Vi gick

sedan igenom alltihop tillsammans och jämförde vad vi valt att markera samt

diskuterade vad i texten vi ansåg relaterade till vår studie. Vi färgkodade

gemensamt alla utsagor om våld i grönt, motstånd i rosa och sociala responser i

gult och kodade dessa i marginalen som till exempel “prostitution som våld”,

“skådespel” och “fördomar”. Vi markerade även många citat i blått där

beskrivningar av offerrollen, språk i relation till våld och nedrustning av vården

var centrala koder. Vi matade sedan in all markerad text digitalt och organiserade

citaten i tabeller utifrån kodningen för att vi skulle få en översikt av materialet.

Efter flera genomgångar av tabellerna kom vi fram till följande fyra teman som vi

använder i analysen: Våldets dynamiker - kontexten för motstånd, Motstånd,

Sociala responser samt Språkets makt.

5.4 Forskningsetiska överväganden
Trots att texterna som utgör vår empiri delvis är publicerade i syfte att påverka

opinionen och är avsedda att spridas och läsas, kan det finnas etiska problem med

att analysera texterna och tillskriva dem mening bortom författarnas intention. Då

detta är känsliga erfarenheter kan en tolkning av texternas innebörd kännas

främmandegörande. Nedan följer en redogörelse för vårt resonemang om etik

utifrån de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapliga Rådet 2002).
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För att skydda forskningsdeltagare från skada används informerat samtycke som

innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte för att kunna ta ställning

till om de önskar delta eller inte (Vetenskapliga Rådet 2002; Svedmark 2020).

Informerat samtycke i internetforskning har länge skapat dilemman, bland annat

om huruvida alla texter på internet är offentliga utan mänskliga subjekt eller en

plats för mänskliga och personliga samtal (Svedmark, 2020). Enligt McKee och

Porters (2009) modell om forskningsetik för internetstudier bör frågan om

informerat samtycke är nödvändigt eller inte värderas utifrån informationens

känslighet och offentlighet. Enligt denna modell är ett informerat samtycke

nödvändigt om texten är publicerat i ett privat forum och innehåller känslig

information. Känslig information som publiceras i ett offentligt forum befinner sig

i ett gränsland som behöver värderas från fall till fall (McKee & Porters 2009;

Berg 2015).

Texterna i vår studie innefattar känslig information som berättelser om

övergrepp och utsatthet, och är publicerade på ett offentligt forum med syfte att

spridas. Detta innebär att texterna befinner sig i detta gränsland (ibid.). Därför har

vi diskuterat huruvida vi behövde inhämta informerat samtycke från författarna.

Då de flesta författarna är anonyma stod det mellan att inhämta samtycke från

organisationen #intedinhora eller att fråga #intedinhora om de hade kunnat ta

kontakt med de olika författarna med information om studien och frågat om deras

samtycke. Att gå via #intedinhora för att inhämta samtycke istället för att inhämta

samtycke direkt från författaren är problematiskt då vi inte kan veta säkert om

samtycke finns då vi inte har direkt kontakt. Vi vet heller inte under vilka

omständigheter texterna publicerades. Det finns en risk att personerna befunnit sig

i en beroendeställning till organisationen eller på andra sätt känt sig pressade att

framträda med sina berättelser. Dock är inläggen postade på ett offentligt forum i

syfte att få fram dessa erfarenheter, till andra i samma situation, professionella,

myndigheter och samhället i allmänhet. Vi har även valt att utesluta detaljerade

berättelser om själva våldet, och valt att fokusera på våldets dynamiker, för att

minska känsligheten kring citaten. Även om texterna är känsliga och personliga i

sin karaktär anser vi därför att de befinner sig innanför den gräns som gör det

etiskt försvarbart att inte inhämta informerat samtycke.

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda forskningsdeltagare från att

bli uthängda eller identifierbara (Vetenskapliga Rådet 2002). Anonymisering är
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svårt i internetstudier då direkta citat kan spåras genom sökmotorer (Berg 2015).

Vi har valt att ändra författarnas namn även om flera redan använder pseudonym,

för att göra identifieringen av dessa svårare. Det betyder att inga av de namn

författarna kallar sig själva finns i dokumentet med vår empiri eller i något

filnamn. Vi har använt fingerade namn för att skydda författarna ifall någon av

dem skulle vilja ta bort inläggen senare. Vi valde att använda mestadels svenska,

kvinnligt kodade och könsneutrala namn då det representerar urvalet på ett korrekt

sätt. Att använda flera manligt kodade namn hade inte gett en rätt bild av den

verklighet som beskrivs, då de flesta personer som säljer sex är kvinnor (Månsson

2018). Vi använde enstaka namn som inte är “typiskt svenska” då detta speglar

vilka namn författarna själva kallar sig. Där det fanns beskrivningar av städer,

yrken eller namn på andra som kunde kopplas till författarna har vi anonymiserat

detta.

Ett annat etiskt övervägande vi gjort är huruvida vi skulle vara öppna med

vart inläggen är hämtade från eller inte. En sådan öppenhet gör det lättare att

identifiera texterna och de författare som skrev med sitt riktiga namn. Samtidigt

hänger vi inte ut dessa då de redan är offentliga, även om det kräver en känslighet

gentemot materialet. Då #intedinhora är unik av sitt slag hade en anonymisering

av källan inte varit möjlig. Vi ansåg också att vi behövde visa respekt gentemot

#intedinhora, genom att benämna att det är just denna förening som möjliggjort

spridningen av dessa texter och erfarenheter. Texterna är uttryckligen gjorda för

att spridas vilket gjorde att vi valde att vara öppna med att det är just från

#intedinhora vi hämtat empirin.

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer

enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapliga Rådet 2002). Vi

använder enbart vår empiri i denna studie. Den utskrivna empirin har vi

makulerat, och det digitala förvaras på en lösenordsskyddad dator tills studien är

klar, då kommer denna raderas. Enligt det Vetenskapliga Rådet (2002)

rekommendationer bör intresserade forskningsdeltagare få ta del av den färdiga

studien. Då vi som nämnt inte har kontaktinformation till författarna, kommer vi

skicka studien till #intedinhora.
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5.5 Studiens kvalitetskriterier
Då samtliga val som görs under studiens gång kan påverka resultatet är det viktigt

att reflektera kring dessa faktorer i relation till studiens kvalitet. Inom kvalitativ

forskning kan följande fyra delkriterier användas för bedömning av studiens

tillförlitlighet: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och

konfirmera (Bryman 2018). Det är med utgångspunkt i dessa fyra delkriterier vi

diskuterar vår studies kvalitet nedan.

Trovärdighet syftar på hur väl forskarens beskrivningar stämmer överens

med andra forskares och personers beskrivningar. Att skapa trovärdighet handlar

om att forskarens beskrivning av verkligheten ses som acceptabel av andra

(Bryman 2018). För att uppfylla kriteriet trovärdighet har vi utgått ifrån

metodologiska texter för att förankra vår metod och genomföra vår analys i

enlighet med de forskningsetiska riktlinjerna då detta ökar resultatens

tillförlitlighet (ibid.). Vi har även valt att kontextualisera studien i ett längre

bakgrundsavsnitt samt analysera vår empiri i relation till tidigare forskning och

litteratur för att jämföra vår beskrivning med andras beskrivningar av det

undersökta fenomenet.

Vad gäller studiens överförbarhet, har vi inte eftersträvat generaliserbara

slutsatser. Då kvalitativa studier fokuserar på upplevelser och tolkningar av

fenomen gör vi inte samma anspråk på objektivitet som ofta görs i kvantitativ

forskning. Vårt fokus har varit på att fördjupa en förståelse och teoretisera

erfarenheter och upplevelser i en viss kontext. Om studiens resultat är överförbart

innebär det att resultaten också är giltiga i andra sammanhang (Bryman 2018). Då

vi valt att applicera en motståndsteori som innebär en alternativ förklaring till allt

från droganvändning till dissociation är vi medvetna om att detta resultat inte är i

linje med dominanta diskurser om dessa fenomen, däremot kan resultaten kännas

igen från befintlig motståndsforskning (ex. Hulusjö 2013; Wade 1997). Vår

fördjupade analys av våld, motstånd och sociala responser bland en

marginaliserad grupp kan jämföras med andra situationsspecifika studier av dessa

processer. Vi anser därför att nyttan av vår studies resultat är att resultaten går att

applicera på studier bortom vårt studieområde, då vår urvalsgrupp enbart utgör ett

exempel på sammanhang där de processer vi undersöker finns.
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Pålitlighet handlar om att forskaren ska vara noggrann och tydlig kring studiens

alla delar, inklusive hur materialet analyserats (Bryman 2018). För att vår studie

ska uppfylla kriteriet för pålitlighet har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt på ett

utförligt sätt. Vi har varit särskilt noga med att redogöra för urvalsprocessen och

de teorier vi valt samt hur vi tolkar och använder dem i analysen. Inom

socialkonstruktivistisk forskning är reflexivitet ett kvalitetskriterium (Winther

Jørgensen & Phillips 2002). Att forskaren är med och skapar kunskapen är mer

uttalat inom kvalitativ forskning och därför har vi redogjort noggrant för vår

förförståelse och våra fördomar. Vi ser inte objektivitet som ett ideal utan

eftersträvar istället en öppenhet kring vår förförståelse som vi anser utgör en

viktig resurs för alla forskare.

Möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat handlar enligt

Bryman (2018) om att forskaren utifrån insikten att det inte går att uppnå

objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning försöker säkerställa att personliga

värderingar och teoretisk inriktning inte påverkar utförandet och resultatet.

Genom att vi gjorde den initiala kodningen av materialet var för sig för att sedan

jämföra med varandra försökte vi minska risken att våra individuella värderingar

påverkade arbetet. Vi har dock liknande förförståelse i ämnet, nämligen att se

prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor och strukturellt förtryck.

Därför har vi försökt underbygga och motivera våra val samt varit noga med att

förankra resultat och analys i tidigare forskning. Vår redogörelse för tidigare

forskning visar att det finns mycket forskning på att våld förekommer i

prostitution och att samhället brister i sitt bemötande och stöd.

5.6 Samarbete
Studien är präglad av ett nära samarbete mellan oss. Vi diskuterade alla kapitel,

mål, teori- och metodval och dess innehåll tillsammans innan vi började skriva.

Empirin gick vi också noggrant igenom tillsammans och alla inlägg har

diskuterats vid flera tillfällen där båda bidrog med reflektioner och förslag på

teman. Vi har fördelat arbetet mellan oss utifrån vem som haft mest lust att skriva

vad, och även om vi fördelade ansvaret för olika delar präglas också dessa av ett

gemensamt arbete. Att fördela arbetet mellan oss har fungerat mycket bra då

Nymoen tog på sig huvudansvaret för metodavsnittet, avgränsningar och
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teoridelen om våld. Gustafsson skrev bakgrunden om prostitutionsdiskurser, teorin

om motstånd samt inledningen. Den tidigare forskningen, bakgrunden om

prostitution som våldsutsatthet samt resultat och diskussion har vi skrivit ungefär

hälften var per del. Det har varit en pågående diskussion där vi båda har ändrat

och kommenterat i varandras texter. Vi har haft ett mycket givande och lärorikt

samarbete där båda haft olika kunskaper och förmågor som tillvaratagits i

författandet av denna studie.
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6. Resultat och analys
Syftet med studien har varit att undersöka och lyfta hur personer som säljer eller

har sålt sex beskriver våldets dynamiker och sociala responser på våld, för att

förstå på vilka olika sätt personer som säljer sex gör motstånd. I detta avsnitt

presenteras resultat av våra analyser av den insamlade empirin och materialet

diskuteras utifrån våra teoretiska utgångspunkter. För att besvara studiens

frågeställningar har vi som tidigare nämnt valt att göra tematiska analyser. Det är

dessa analyser som presenteras nedan.

6.1 Tema 1. Våldets dynamiker - kontexten för motstånd
Alla författarna beskrev olika aspekter av våld och våldets dynamiker. De flesta

författarna kopplade ihop att sälja sex med en överhängande risk för våld och hade

mer eller mindre ingående skildringar av hur våldet utövas, vilka förövarna är och

hur de positionerar sig själva och andra i relation till makt. Som presenteras nedan

framträdde lika och olika uppfattningar om våld i berättelserna. Vi har därför valt

att använda rubriker för att lyfta fram författarnas olika beskrivningar av våldets

dynamiker i detta avsnitt.

6.1.1 Prostitution som våld

De flesta författarna beskrev att prostitution utgör ett våld i sig, medan andra

gjorde skillnad på prostitution och våld. I citatet nedan beskrivs prostitutionen i

sig som en form av våld. Carina beskriver hur hon blir behandlad som en “själlös

sak” när sexköparna utövar våld mot henne.

Carina: Det är svårt att förklara hur förvirrande det kan vara att bli

behandlad som en människa i ena stunden för att i nästa reduceras till en

själlös sak, en kropp som hyrts för att ta ut olika begär på som man inte

kan eller vill göra med dom man ser på som människor hela tiden. Var och

en av dessa män har gjort våld på mig, hur många presenter och mjuka ord

dom än har gett mig innan eller efter själva våldshandlingen.
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I citatet ovan skriver Carina att alla sexköparna hon träffat har utövat våld mot

henne, och att de transformerar henne till en “själlös sak”. Vi tolkar denna

transformering som en objektifiering, vilket används av våldsutövaren för att

legitimera våldet (Horan & Beauregard 2018). Carina beskriver även att medans

hon förvandlas till en “själlös sak”, förblir sexköparna människor. Utifrån vår

tolkning av Carinas citat menar hon att varje sådan objektifiering är en

våldshandling. Utifrån Žižeks (2009) våldsteori finns det ett objektiv våld som

vare sig är slumpmässigt eller beroende av våldsutövarens personlighet. Istället

menar han att det objektiva våldet kommer från ett system av under- och

överordning (Žižek 2009). Utifrån denna våldsförståelse kommer prostitution

alltid vara våld då det grundas i ett sådant system. Att de som utövar våld får vara

människa medan offren förvandlas till “själlösa saker” speglar de strukturer som

upprätthåller dominans och underordning. Vi tolkar att Carina skriver “var och en

av männen utövade våld” som ett exempel på att det inte enbart är enskilda

subjekt som utövar våld, utan att våldet grundas i ett system av över- och

underordning.

Vi uppfattade att de som hade slutat sälja sex oftare beskrev prostitution

som våld, medan de som fortfarande sålde sex gjorde en uppdelning mellan våld

och prostitution. Det gick delvis att koppla till att författarna som slutat sälja sex

beskrev konsekvenser av våldet, som flashbacks och ångest. Flera av författarna

skrev att de inte betraktade sina egna erfarenheter av att sälja sex som prostitution

medan de sålde sex, men att de gjorde det i efterhand. Sabina i citatet nedan

skriver att hon ändrat uppfattning om vad som är prostitution, och hänvisar till en

tidigare gästvecka där författaren fick utstå mycket kritik i kommentarsfältet för

att hen inte tolkade sina erfarenheter som prostitution.

Sabina: Om jag inte anser att en avsugning för att få komma in på krogen

är prostitution, är det det då? Ja såklart nu när jag själv fått göra denna resa

så tycker jag ju det. Men har någon annan verkligen rätten att tvinga in

mig på den resan?

Sabina beskriver ovan en period då hon tolkade sina erfarenheter som tjänster och

gentjänster istället för övergrepp. Detta hör ihop med diskurser om prostitution.

Då diskurser är sammankopplade med makten att definiera det normala och det
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avvikande, samt att bestämma vem som kan säga vad (Foucault 1993), blir det

viktigt att ifrågasätta vem som har definitionsmakt och möjlighet att uttrycka sig.

Utifrån Farley et al.s (2004) forskning har personer som säljer sex sällan

möjlighet att definiera sexköp som våldtäkt när de fortfarande befinner sig i

prostitution då det kan vara stressande och/eller farligt. Hur prostitution förstås är

dessutom, enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet, föränderligt utifrån

vilken social kontext vi befinner oss i (Winther Jørgensen & Phillips 2002).

Citatet visar på att även om handlingen fortfarande är densamma är Sabinas

förståelse av handlingen förändrad. Detta tolkar vi som ett behov av att bli lyssnad

på, samtidigt som citatet ger en förståelse för att våld kan vara närvarande även

när personer som säljer sex behöver använda sig av en diskurs där de inte

konstrueras som våldsutsatta. Att inte se sig själv som våldsutsatt tolkar vi även

som en motståndsstrategi för att motsätta sig våldet (Wade 1997).

6.1.2 Våld och ojämlikhet

I nästan alla inlägg fördes resonemang kring hur sexköparnas våldsutövande

skiljdes åt utifrån hur mycket motstånd de kunde förvänta sig från personen som

säljer sex. Simona beskrev hur hon som transkvinna utnyttjas i prostitution därför

att samhället tvingar transpersoner in i ett utanförskap. Selma skrev att sexköpare

använder pengar som makt över de som inte har pengar och att det blir “en fråga

om hur mycket pengar en gräns kostar att kliva över”. I citatet nedan beskriver

Ana hur hon i diskussion med andra som säljer sex kommit fram till att sexköpare

som behandlat henne “okej” har varit mera våldsamma mot de som befunnit sig i

en socialt eller ekonomiskt utsatt situation som sexköparen kände till.

Ana: Jag förstod att andra personer kunde ha erfarenhet av mer våld och

gränsöverskridande beteende från en och samma torsk som behandlat mig

"okej" och att detta inte kunnat ha några andra orsaker än att dessa

personer exempelvis hade tydliga ärr på armarna, varit synligt

drogpåverkade eller på annat sätt befunnit sig i en utsatt social eller

ekonomisk situation som torsken kände till.
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Ana berättar ovan att graden av utsatthet spelar roll för hur mycket våld

sexköparen utövar. Citatet ovan visar på en spiral av utsatthet där sexköpare

utövar mer våld gentemot de som redan är utsatta och därmed ökar den befintliga

sociala och ekonomiska utsattheten bland personer som säljer sex, vilket knyter an

till vad Horan och Beauregard (2018) framhöll i sin studie. Socialstyrelsen (2016)

beskriver hur våld kan ge sociala och ekonomiska konsekvenser för den utsatta,

genom till exempel isolering och skuldsatthet. Detta leder till en ökad ojämlikhet

där sexköpare har pengar och makt medans personer som säljer sex inte har

pengar och lider ytterligare sociala och ekonomiska konsekvenser som en direkt

effekt av våldet. Följaktligen visar Anas citat hur sexköpare aktivt utnyttjar denna

ojämlikhet då de inte förväntar sig motstånd av socialt och ekonomiskt utsatta

personer (Wade 1999).

6.1.3 Avsiktligt våld

Att våld är avsiktligt fanns det flera berättelser som indikerade. Flera personer

beskrev att sexköparen varit snäll och trevlig initialt för att senare i enrum bli

våldsam och obehaglig. Citatet nedan är ett utdrag ur Odas berättelse om en

våldtäkt hon utsattes för första gången hon skulle sälja sex.

Oda: Jag tog tåget till [en stad] för en träff på ett hotell. Ingen visste vart

jag var och jag var otroligt rädd. Torsken var hyfsat trevlig påväg till

hotellet och jag började slappna av lite, tänkte att det kanske inte var så

farligt. Men så fort han stängde dörren blev han en annan person.

Oda beskriver att sexköparen initialt var hyfsat trevlig, men blev en annan person

när han stängde dörren på hotellrummet. Detta tolkar vi som en beskrivning av

hur sexköparen hade planerat att vänta med att bli våldsam tills de kommit

innanför dörren. Att sexköpare planerar våldet och valet av offer knyter an till

Horan och Beauregards (2018) studie. Enligt Horan och Bauregard (2018)

rättfärdigar sexköpare ofta våldet med att den de köper är mindre värd. Oda

beskriver, som många andra, att sexköparen initialt var trevlig vilket gjorde att

hon slappnade av. Sexköparens initiala “trevlighet” kan därför förstås som ett

medvetet val för att hålla henne på plats för att sedan kunna utöva våld mot henne

(Horan & Beauregard 2018). Det är ett exempel på en strategi som förövare
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använder sig av för att övervinna och hindra motstånd (Coates & Wade 2007).

Våldet i prostitution är utifrån denna beskrivning därför inte något som bara sker

utan det är planerat och avsiktligt.

6.1.4 Beroendeställning

Flera berättade om våldets dynamiker i relationen med hallickar och hallickarnas

strategier för att upprätthålla en position av dominans. De flesta författarna

beskrev också att våldet internaliseras och normaliseras som en del av ens

identitet och vardag. Lotta är en av flera som skrev om att bli kär i en man som

sedan, när han får reda på att hon säljer sex, tar kontroll över henne och agerar

hallick för att driva in pengar genom henne.

Lotta: Han skrev till mig var jag skulle vara, vem jag skulle träffa, hur

länge och hur mycket jag skulle få betalt. Givetvis var allt inlindat i en

dimma av kärlek och de gånger då jag inte ville så kom "övertalningen"

med ord om hur värdelös jag var som inte jobbade som han, hot om att han

skulle lämna mig, hot om att avslöja för min familj och ganska snart blev

det fysiskt. Han själv jobbade bara en månad innan han sa upp sig för att

på heltid livnära sig på mig, min sjukpenning och genom att sälja mig.

Pengarna som kom in? De gick främst till boende, hans skulder, hans

resor, nöjen, kläder och droger. Under denna tid passade han även på att

skuldsätta mig genom mobiler i mitt namn, beställde kläder, abonnemang

osv i mitt namn.

I citatet ovan beskriver Lotta hur hallicken gjorde henne beroende av honom och

använde psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och fysiskt våld så han kunde tjäna

pengar. Enligt Isdal (2017) används våld för att få någon att göra något mot sin

vilja eller att avstå från att göra något den vill. I Lottas citat kommer det fram

olika exempel på våldstekniker hallicken använder för att minska Lottas

möjligheter till självständighet. Hot om att avslöja situationen för Lottas familj är

en våldshandling som tvingar Lotta att följa hallickens instruktioner, där hon

annars riskerar att bli avslöjad för sin familj. Thaller och Cimino (2017) menar i

sin studie av kvinnor i prostitution och våld i nära relationer att kvinnans agens

ofta är direkt kopplat till ekonomiskt beroende av mannen när det kommer till att
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lämna den våldsamma situationen. Att hallicken håller Lotta skuldsatt och att han

även tar hennes pengar utgör därför en tröskel för att lämna situationen.

6.2 Tema 2. Motstånd
I samtliga författares berättelser om våld framkom olika sätt som författarna

responderat på våldet, och därmed om hur de gjort motstånd. Motstånd kan som

tidigare förklarat omfatta allt en person fysiskt, psykologiskt, verbalt och

känslomässigt gör i situationen där hen utsätts för våld. Det kan även omfatta att

drömma om eller försöka skapa en bättre värld för sig själv och andra samt olika

ansträngningar för att återupprätta sig själv. På detta temat presenteras våra

resultat och vår analys av det motstånd vi identifierat att författarna utövar i

prostitution. Vi har även här valt att använda rubriker för våra resultat.

6.2.1 Skådespel

Det motstånd vi identifierade i flest berättelser var att skådespela. Flera personer

beskrev hur de använde ett annat namn och en annan personlighet. Att skådespela

handlade för en del om att upprätthålla en integritet och att inte låta någon komma

nära eller komma åt personens innersta. Selma skrev om sexköpare: “De må ha

tagit delar av mig, men jag kan inte ha visat dem mitt hjärta, och dit kommer de

aldrig nå in. Deras ondska tar sig inte dit.” Maria är en annan som beskriver en

sådan strategi för att hindra sexköpares intrång i hennes innersta. Hon använde ett

alter ego som till och med hade en egen röst för att “den som sålde var inte jag”. I

citatet nedan beskriver även Ana att hon använt sig av skådespeleri och förklarar

hur skådespelet kunde gå till och varför hon gjorde motstånd på det här sättet.

Ana: När jag började sälja sex beslutade jag tidigt att jag ville skapa ett

alterego, en fiktiv persona med en fiktiv berättelse. Det handlade om att

säga att jag var en student som gick någon vanlig utbildning på

universitetet och att anledningen till att jag blivit eskort var att jag ville

"sätta guldkant på tillvaron" och kunna ha lite mer att leva för. Till en

början handlade detta om två saker. Att skydda min integritet och att locka

kunder. [...] Efter ett tag insåg jag dock att det fanns en annan viktig

anledning till att spela "lycklig hora". Inte minst efter att jag börjat prata
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med andra med prostitutionserfarenheter och det var att man blev mycket

bättre behandlad och fick en större kontroll om man spelade välmående

tjej från medelklassen med ett fungerande liv.

Ana i citatet ovan skriver att det varit viktigt att spela “den lyckliga horan” för att

skydda sin integritet, locka kunder och bli bättre behandlad. Att skapa ett alter ego

med ett eget namn och en egen röst var en motståndsstrategi som också

identifierades i Hulusjös (2013) avhandling. Ana skriver att hon “spelade

välmående tjej från medelklassen”. Som i Skeggs (2000) etnografiska studie

tolkar vi detta som att Ana “gör klass” för att bli respektabel, vilket hon bedömde

öka chansen att bli bättre behandlad och minska risken att utsättas för våld. Enligt

Žižek (2009) leder det objektiva våldet, till exempel fattigdom och ohälsa av olika

slag, till det fysiska våldet som riktas mot våra kroppar. Att Ana i sitt skådespel

försöker avidentifiera sig med faktorer som fattigdom och ohälsa visar på en

förståelse för att det objektiva våldet leder till det subjektiva. Hon tolkas mena att

de personer hon känner som säljer sex som inte skådespelat “lycklig hora” har

råkat mer illa ut. Därav ser vi att skådespelet är en viktig del av Anas vardagliga

motstånd.

6.2.2 Stänga av och försvinna

Ett motstånd vi identifierade som de flesta beskrev i någon form var att stänga av.

Det beskrevs ske mer eller mindre medvetet. En del uttryckte att de koncentrerade

sig på att stänga av, medan andra formulerade motståndet som att de lämnade sin

kropp eller försvann någon annanstans. Yulia beskrev hur hon, när sexköparen

drog fram en kniv, slutade minnas då “jag som vanligt stängde av mig”. Oda i

citatet nedan berättar att hon fokuserade på andra saker och drömde sig bort när

hon sålde sex.

Oda: Man fokuserar på att stänga av, zooma ut och drömma sig bort. Man

fokuserar på pengarna, drogerna man snart kommer ha eller hur taket ser

ut. Man fokuserar på allt utom torsken. Det är för jobbigt och obehagligt.

Vi tolkar Odas citat om att fokusera på allt utom sexköparen som en form av

motstånd. Att stänga av och drömma sig bort, eller dissociera som det heter inom
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psykiatrin, är enligt Wade (1997) ett motstånd genom att det är ett försök att avstå,

motsätta sig och stöta bort. Detta då personen utsätts av någon för något hon inte

vill, inte har möjlighet att protestera på andra sätt och därför stänger av för att

uthärda det som den andre gör. Vi identifierade det här motståndet i de flesta

berättelser om våld.

6.2.3 Öppet trots

I berättelserna såg vi sparsamt med motstånd i form av öppet trots. Detta antog vi

beror på att försäljning av sexuella tjänster förutsätter att parterna ingår någon typ

av avtal som kan göra det svårt att säga nej oavsett känslan inför att utföra

handlingen, samt en risk för eskalering av våldet. Till exempel beskrev Lotta att

hallickens våld eskalerade när hon svarade på hallickens nedvärderande

kommentarer med att knuffa bort honom. Lotta skrev att hallicken då “började

mota slag mot mitt ansikte“. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt används våld för

att få makten att verka i ett ensidigt flöde och vinna dominans. När Lotta

responderade på hallickens angrepp utmanades därmed hallickens maktposition,

och han ökade sitt våld för att vinna tillbaka den. Denna dynamik är viktig för att

förstå hur våldet fortsätter, och varför motstånd i form av öppet trots ofta inte är

möjligt. En del beskriver att de sagt nej i vissa specifika moment, eller att de

protesterade i början men med åren slutat säga ifrån. I citatet nedan berättar

Simona om en situation där hon skulle sälja sex till en man som bad henne att le,

vilket hon inte gick med på.

Simona: Han frågade om jag var okej och allt jag gjorde var att nicka. Han

bad mig ge honom ett leende och jag sa ”du betalade inte för att jag skulle

le”.

Den begränsade möjligheten att uttrycka det missnöje och den förakt som de flesta

beskrev att de kände gentemot sexköparna innebar för en del att de höll hårt på

vad sexköparen betalat för och inte. Genom att svara “du betalade inte för att jag

skulle le” kan Simona anses utöva motstånd, en oppositionell handling i relation

till någon med makt (Vinthagen & Lilja 2016). Detta kan ses som en form av

öppet trots eftersom hon motsätter sig och vägrar gå med på att le, samtidigt som

hon hänvisar till det avtal de ingått där han inte betalat för att hon ska göra mer än
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vad de bestämt. Vi uppfattar att Simona separerar varan “sex” från sig själv, där

sexköparen kan köpa en handling av henne men inte henne. Det Simona säger i

citatet kan därför ses som ett försök att behålla en integritet och ett försök att

underminera dominans (Lilja et al. 2017).

6.2.4 Droger och alkohol

Att använda droger och alkohol var för en del personer en uttalad strategi för att

lindra den känslomässiga påverkan av att utsättas för våld i samband med

prostitution. En del beskrev att de drack så mycket de kunde innan en träff, medan

andra berusade sig eller tog droger efteråt för att glömma. I citatet nedan berättar

Ana om hur hon använt droger och alkohol i samband med prostitution.

Ana: Det kan se ut som så att du tar ett glas vin eller två innan en träff för

att slappna av eller alls kunna gå dit, att du blir bjuden på droger av en

torsk (eller en hallick) och märker att det är så mycket lättare att sälja när

du är påverkad av något.

Anas strategi att använda droger och alkohol för att slappna av och göra det lättare

att sälja sex förstår vi som ett vardagligt osynligt motstånd för att underminera

repressiv dominans (Lilja et al. 2017). Detta motstånd har likheter med motståndet

“stänga av och försvinna”, eftersom alkohol och droger används för att fly eller

mildra intryck. Det innebär att när Ana gör det “lättare” för sig att sälja sex så

underminerar hon samtidigt den dominans sexköparen eller hallicken eftersträvar.

En avvikande strategi bland våra författare var att vara nykter för att ha

möjlighet att försvara sig vid behov. Sophie skriver att hon “brukade oftast vara

nykter vid träffar då jag blev så skör när jag rökte på, men också för att kunna

försvara mig om det skulle behövas”. Utifrån Wades (1997) motståndsteori kan

denna strategi tolkas som en motståndshandling för att hindra förhållanden som

möjliggör våld. Strategin visar också på den mängd av situationer och aspekter av

våld personer som säljer sex förhåller sig till och gör motstånd mot.
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6.2.5 Säga ja

Flera personer berättade att de sagt ja för att på olika sätt hindra eller minska

effekten av våld. En del beskrev en rädsla för att säga nej som gjorde att de inte

vågade annat än att säga ja. Andra berättade att de sagt ja för att de inte ville

uppleva att deras nej inte respekteras. Genom att säga ja istället tänkte en del att

våldet inte skulle skada dem lika mycket och kännas mer okej. I citatet nedan

berättar Oda om hur hon resonerade kring att säga ja.

Oda: Rädsla. Vad kommer hända om jag säger nej? Kommer torsken

respektera det eller bli arg? Kanske tända ännu mer på sin makt? Då jag

inte kände torskarna var det omöjligt att veta vilken reaktion jag skulle

fått. Jag trodde att om jag inte protesterade skulle det kännas mer “okej”

efteråt. Det skulle inte klassas som misshandel eller våldtäkt och därför

tänkte jag att det inte skulle lämna lika mycket spår i mig.

I citatet ovan resonerar Oda att om det finns ett muntligt samtycke så kan våldet

inte räknas som misshandel eller våldtäkt och därmed inte skada henne på samma

sätt. Enligt Christie (1986) kan den subjektiva upplevelsen av våld antingen

giltiggöras eller ogiltiggöras i relation till brottsofferdiskurser. Att relatera de egna

upplevelserna av våld till de större samhällsdiskurser om våld, misshandel och

våldtäkt som dominerar i media och lagtext var något som många av författarna

gjorde på olika sätt. Även när personerna själva beskrev att de inte ville ha sex, att

de blev slagna eller filmade mot sin vilja samt känslomässigt påverkats av våldet

fanns en osäkerhet kring vad som räknades eller inte räknades som kränkande

handlingar. Oda skriver också om en rädsla för att sexköparen ska bli arg om hon

säger nej. Att säga ja blir därmed ett sätt att minska eller hindra våldet, vilket är en

form av motstånd (Wade 1997).

6.2.6 Framtidsorienterat motstånd

Alla författarna benämnde på olika sätt att de är en del av kampen mot sexuellt

våld. Att ta tillbaka rätten över att definiera sina upplevelser sågs av många som

en viktig del i vad vi kallar motstånd. Flera personer berättade att de på olika sätt

fantiserat om och föreställt sig en bättre framtid för sig själv och andra. Att “bryta

tystnaden” och “våga berätta” var också motstånd som vi uppfattade kretsar kring
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att föreställa sig en bättre värld. Citatet nedan är ett utdrag ur Veras inlägg där hon

“blir offentlig” och delar sina erfarenheter av att sälja sex och hopp inför

framtiden.

Vera: Idag bryter jag min tystnad och jag vågar berätta, oavsett vad

reaktionerna blir. För jag vill tro och hoppas att människor ser mig för den

jag är idag. En [...]student, en småbarnsmamma, en människa som ler och

ser hoppfullt på framtiden.

I citatet ovan beskriver Vera att hon vågar berätta offentligt om sina erfarenheter

av att sälja sex, oavsett vad reaktionerna blir. Detta tolkar vi som ett

framtidsorienterat motstånd, då motståndet handlar om olika försök att etablera ett

liv baserat på respekt och jämlikhet, för ens egen eller andras vägnar (Wade

1997). Denna form av motstånd såg vi återkommande i berättelserna. Många av

de författare som berättade om att de lämnat prostitutionen skrev att de nu håller

på att antingen utbilda sig till ett hjälpande yrke eller arbetar med människor på

olika sätt. Selma beskriver nedan att hon hoppas på att kunna göra skillnad i

framtiden.

Selma: Jag håller på att utbilda mig till ett hjälpande yrke, och det har

också hjälpt mig att tänka att det finns en framtid. En dag vill jag hjälpa de

som upplevt samma saker som jag att förstå och förändra det de är i. Jag

hoppas kunna göra skillnad. Kanske kan jag på det sättet bli fri, och hjälpa

andra hitta frihet och styrka.

Selma skriver i citatet ovan att hon kanske kan frigöra sig själv genom att frigöra

andra. Som i Veras fall tolkar vi detta som ett framtidsorienterat motstånd, då

Selma försöker etablera ett liv baserat på respekt och jämlikhet, för ens egen eller

andras vägnar (Wade 1997), genom att “hjälpa de som upplevt samma saker som

jag att förstå och förändra det de är i”. Det motstånd vi identifierade i form av att

hoppas eller tro på en annan framtid och på förändring beskrevs av flera personer.

Då samtliga författares berättelser är publicerade på ett instagramkonto av en

feministisk organisation fanns det flera berättelser som beskrev organisering som
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motstånd. Maria i citatet nedan beskriver sitt engagemang i kampen mot sexuellt

våld.

Maria: Jag tror på styrkan i att samlas kring något och slå tillbaka, och jag

blir hoppfull inför framtiden när jag ser alla människor som tar sig tid att

lyssna på utsatta kvinnor och transpersoner som tidigare inte har haft

någon röst i den politiska debatten.

Vi uppfattar att Maria i citatet ovan beskriver det kollektiva motståndet, som

uppmuntrar det vardagliga motståndet (Lilja et al. 2017). Motståndet kan även

förstås som riktat mot det objektiva våldet, förtryck som är inbakat i strukturerna

(Žižek 2009). Sabina skriver i citatet nedan att första gången hon satte ord på sina

erfarenheter av att sälja sex var när hon skrev dessa till #intedinhoras upprop

under MeToo i 2017, vilket gjorde att hon kände att hon blev del av något stort.

Sabina: När jag skickade in min story inför uppropet så var det första

gången jag ordade vad som hade hänt mig. Och när jag läste mina få

förvirrade men brutala ord i vårt upprop så fattade jag att jag nu var en del

av något stort.

Vera, Selma, Maria och Sabina beskriver alla hur kollektivt motstånd uppmuntrar

vardagligt motstånd, tolkar vi det som. Det egna motståndet var en del i ett

organiserat motstånd, något större där deras handling ingick i en kollektiv

motståndshandling. Motståndet präglades av tankar på en jämlik värld, att slå

tillbaka, bygga ett nytt och bättre samhälle och även av tankar på att hjälpa andra

och förebygga våld mot andra. En del personer beskrev personliga orsaker till att

hålla ut och fokusera framåt. I citatet nedan skriver Lotta om en strategi i form av

att härda ut och fokusera på dagen hon skulle bli fri.

Lotta: Oftast så bråkade jag inte gällande träffarna, jag bet ihop och

härdade ut och försökte konstant fokusera på den dagen då jag äntligen

skulle bli fri. Men ibland hann den överjävliga verkligheten ikapp mig och

jag minns hur jag, gravid, kunde sitta på golvet inför en träff, storgråta och

böna och be om att inte behöva då.
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Vi tolkar citatet ovan som ett motstånd i form av att härda ut och drömma om en

bättre framtid, i enlighet med Wades (1997) motståndsdefinition. Lotta skriver att

hon fokuserar på dagen hon blir fri för att härda ut den “överjävliga verkligheten”,

vilket vi betraktar som en form av motstånd. Lotta, som använder graviditeten och

drömmar om framtiden för att härda ut, kan ses som en person som utövar

vardagligt motstånd men också som en person vars motstånd uppmuntras av det

kollektiva motståndet. Genom att hon tänkte på “den dag jag blir fri”, finns tankar

om att frihet från förtrycket av henne är möjligt, vilket förutsätter tankar på att

andra kommer att bekämpa det system som leder till det subjektiva våldet (Lilja et

al. 2017; Žižek 2009).

6.3 Tema 3. Sociala responser
Det fanns många berättelser om sociala responser i det insamlade materialet, och

de flesta berörde olika sätt att konstruera eller konstrueras som offer. Med få

undantag upplevdes författarna kritiska till de sociala responser de fått. I

berättelserna beskrev författarna att de på olika sätt blivit avfärdade, skuldbelagda

och inte fått stöd när de berättat om våld. Det framträdde en sammantagen bild av

att personer som säljer sex kämpar i motvind i sina strävanden att få sina

upplevelser tagna på allvar av omgivningen. Nedan presenteras våra resultat och

vår analys av sociala responser och offerkonstruktioner vi identifierat. Då det

enbart fanns enstaka positiva sociala responser har vi lagt dessa under egna

rubriker med tillnamnet Avvikande syn för att tydliggöra dess sällsynthet.

6.3.1 Att ses som ett hjälplöst offer

Flera berättade om att bli bemötta som offer det inte går att hjälpa, som inte

kommer klara att bearbeta sina trauman. Selma berättar i citatet nedan hur en

läkare reagerade när hon berättade om konsekvenser av våldet hon utsattes för,

och att läkarens reaktion  gjorde att Selma kände sig maktlös.

Selma: Jag berättade ganska nyligen för en ny läkare om tidstappen och

hennes första fråga var 'Tror du att du någonsin kommer bli frisk?' och när

jag tvekade en stund, svarade hon 'Det tror inte jag'. Andra saker har gjort
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mig rädd och fått mig att skämmas och känna mig maktlös, men när hon

såg mig i ögonen sa det, och sedan förklarade att jag borde ge upp på vård,

bekräftade det hela min världsbild.

Läkaren reagerade med att säga att Selma borde ge upp förhoppningen om vård

för att läkaren inte tror att Selma någonsin kommer att bli “frisk”. Vi tolkar denna

respons som att läkaren ger upp hoppet om Selma, som är i en våldsam och utsatt

situation, vilket fråntar Selma möjligheten att få våldet att upphöra (Bellotti et al.

2021). Även om denna respons är riktad mot Selma, kan vi anta att andra i hennes

situation får höra samma eller liknande saker. Därför upprätthåller denna respons

inte enbart våldet i Selmas situation, utan även de strukturer som vidmakthåller

våldet på samhällsnivå (Jämställdhetsmyndigheten 2021; Žižek 2009).

Detta exempel fortsätter med att Selma sökte hjälp hos en kvinnojour efter

ett övergrepp och kvinnojouren uttryckte att hon var “för komplicerad” för att få

hjälp eftersom Selma har sålt sex. I citatet nedan beskriver Selma att hon hade

svårt att få vård inom psykiatrin när hon sökte hjälp och berättade om att hon sålt

sex.

Selma: Det ledde till att jag blev en het potatis inom psykiatrin. Ingen ville

ha med mig att göra, för jag var resurskrävande och dyr, men dessutom

kunde jag ju bara sluta sälja så skulle mina problem vara lösta. Jag fick en

rad olika diagnoser, den ena mer osann än den andra. Det enda alla höll

med om var att jag ljög och samtidigt var för svår för att hjälpa.

Selma skriver att vården menade hon var “för svår för att hjälpa”. Även om det

finns kunskap om våldet och dess konsekvenser och komplexitet (Månsson

2018), så tolkar vi citatet som att detta inte speglas inom vården. Vi menar

citatet illustrerar hur specialiseringen och sektoriseringen av vården leder till

svårigheter att möta personer som har olika behov samtidigt (de Cabo Y

Moreda & Hall 2021). Vi uppfattar ett behov av samverkan mellan

myndigheter och inom vården för att fånga upp och ge stöd för den komplexa

situation personer som säljer sex ofta befinner sig i. Att Selma antogs kunna

“bara sluta sälja” och på så sätt lösa sina problem speglar också en syn på
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personer som säljer sex som aktörer av fri vilja (Carson & Edwards 2011) som

därför har ansvaret för säljandets konsekvenser.

Flera författare berättade att personer i omgivningen tystat ner våldet och

motståndet eller sagt till dem att de inte ska söka hjälp. Till exempel berättade

Sam om ett tillfälle när hen var 14 år och hens skola sa "Du kan inte anmäla för

det blir dålig stämning" som reaktion på att en man hade våldtagit och

misshandlat hen. Liknande berättar Moa i citatet nedan. Hon skriver att hon

började sälja sex efter att flera killar stod på kö för få utnyttja “en tjej som spelar

död och fäller någon tår”, och att hennes familjehemsmamma reagerade med att

säga att de inte skulle säga något till socialtjänsten om att Moa sålde sex.

Moa: Efter det började jag leta upp personer som ville köpa min kropp, det

ville dom. Känslan av att gå därifrån med pengar va skön. Men min kropp

och psyke hatade mig. Sluta inte. Nej fortsätt. Allt rullade på i [en stad]

och jag fortsatte att sälja mig. Min familjehemsmamma sa "vi säger inget

till soc va?"

Moa skriver att hon mådde fysiskt och psykiskt dåligt när hon sålde sex, men att

hennes familjehemsmamma sa till henne att de inte skulle kontakta socialtjänsten.

Detta tolkar vi som ett exempel på att sociala responser kan bidra till att

upprätthålla våldet (Bellotti et al. 2021), därför att Moas utsatta situation riskerar

pågå en längre tid än den hade behövt göra om familjehemsmamman hade tagit

ansvar och ingripit mot våldet. Att Moas familjehemsmamma inte ville kontakta

socialtjänsten tror vi kan ha flera olika anledningar. Familjehemsmamman kan ha

varit orolig för att bli skuldbelagd, men hon kan också ha saknat kunskap om

våldsutsattheten i prostitution.

6.3.2 Avvikande syn: empati

En avvikande social respons vi hittade var personer som responderade med empati

och tro på att det kan bli bättre. Selma berättar om en psykolog hon träffade efter

att ha upplevt många vårdkontakter som varken förstod eller lyssnade.

Selma: Nu träffar jag en fantastiskt empatisk människa som verkligen

försöker lyssna och förstå. Vården känns trygg för mig för första gången
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på evigheter, jag har fått ett bevis på att det var värt att fortsätta leta, men

jag var på väg att ge upp för bara ett år sedan.

Vi uppfattar att Selma i citatet ovan beskriver att den positiva sociala responsen

gjorde att hon kände sig trygg inom vården. Hon skriver också att hon var på väg

att ge upp innan hon fick den här sociala responsen. Därför är detta ett exempel på

hur sociala responser kan frigöra offer från våld (Hydén, Gadd & Grund 2020).

Enligt Hydén, Gadd och Grund (2020) är stödet och erkännandet av personens

styrkor centrala för att våldet ska upphöra, vilket vi antar kan ske i samband med

att en person upplever ett empatiskt bemötande från någon som ger stöd.

6.3.3 Att ses som ett ogiltigt offer

Flera av författarna beskrev att deras eget beteende, vad de sagt eller gjort,

diskvalificerat dem från att ses som offer i andras ögon. Maria i citatet nedan

skriver att hon blivit utsatt för övergrepp även om hon genom sitt muntliga

samtycke ansetts deltagit frivilligt.

Maria: Att jag har samtyckt till, och i vissa fall även begärt och efterfrågat

våldet, gör det inte till mindre övergrepp. Frivilligheten har inte heller

skyddat mig mot trauman och fysiska reaktioner. För kroppen minns.

Maria beskriver i citatet ovan att oavsett vad hon eller förövaren gjort så har

sexköparna utsatt henne för övergrepp och trauman. Vi tolkar detta som att hon

diskuterar bilden av det ideala offret, där ett offer ska vara svagt och befinna sig i

ett respektabelt sammanhang medan gärningsmannen ska vara stor och ond och

okänd för offret (Christie 1986). Sociala responser utgår från föreställningar om

offer och förövare, och enligt Christie (1986) kan bilden av hur ett idealt offer ska

vara och bete sig leda till att offer som inte stämmer överens med den bilden inte

ses som giltiga offer (Christie 1986). Flera av författarna berättade om hur de

blivit behandlade och uppfattat sig själva som ogiltiga offer för våld. Oda

berättade till exempel om en kurator på ungdomsmottagningen som undrade

varför hon inte “sparkade, skrek eller slog” när hon blev utsatt för våldtäkt.

Kimberley resonerar nedanför kring de sexköpare som är “snälla Svenssons”.
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Kimberley: Det blir nästan värre för att det är svårare att ”ta på” och lättare

att lägga skulden på sig själv. Också för att samhället ofta endast validerar

övergrepp där sadistiska inslag framkommer och knappt reagerar när man

berättar om ett övergrepp som inte innehöll en massa våld. Vad lämnar det

för känsla hos den som blivit utsatt? Att ett övergrepp ”måste” innehålla

slag och knytnävar för att nån ska tycka synd om en? Är inte det sjukt?

I citatet beskriver Kimberley att det är svårare för henne att få våldet validerat om

sexköparen inte anses ha använt “grovt våld”. Enligt Hydén, Gadd och Grund

(2020) kan responser på interpersonellt våld både låsa fast en person i en våldsam

relation eller möjliggöra att personen undkommer. I citatet ovan beskrivs att

omgivningen knappt reagerar när våld inte innehåller slag och knytnävar och

därmed inte tar våldet på allvar. Några författare beskrev att de fått responser från

polisen om att ett brott inte har begåtts därför att personen som sålde sex tog

betalt, eller hade sålt sex tidigare. Selma berättar i citatet nedan att polisen la ner

hennes anmälan om köp av sexuella tjänster och misshandel därför att de menade

att Selma kunde ha utsatts frivilligt.

Selma: Han var anmäld för köp av sexuella tjänster och misshandel (Det

senare på polisens förslag, ändå. Torsken hade spänt fast mig, slagit och

strypt mig), och de kunde inte ens ta in honom för förhör. [Polisen] ringde

upp mig och berättade att de inte kunde utesluta att jag varit med på det,

och därför skulle de inte gå vidare. Kanske hade jag kunnat överklaga det,

men jag rasade. Ett tag kände jag mig lika utelämnad och rättslös som jag

gjort tidigare.

Selma beskriver i citatet ovan att polisen ansåg att hon hade misshandlats

frivilligt, vilket gjorde att hon kände sig utlämnad och rättslös. Citatet ovan knyter

an till en beforskad uppdelning mellan giltiga och ogiltiga offer, där offer för våld

i prostitution anses mindre legitima än offer för våld i nära relationer (Thaller &

Cimino 2017; Siring 2008). Vi tolkar Selmas citat som en beskrivning av en

våldtäkt och misshandel i samband med sexköp, där att hon sålde sex stod i vägen

för att polisen skulle kunna avgöra om hon var offer eller frivillig. Detta tolkar vi

som ett exempel på det gränsland mellan offer och frivillig personer som säljer
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sex befinner sig i, där de diskursivt konstrueras som antingen offer eller frivilliga

(Scoular 2004). Citatet visar även att dikotomiseringen mellan offer och frivillig

inom prostitution inte ger utrymme att kliva in i eller ur en offerroll för våld

(ibid.).

Synen på prostitution har alltså konsekvenser för hur våldet förstås. Detta

innebär att Selma antingen anses vara frivillig i prostitution och därmed frivilligt

utsatt för våldtäkt (alltså ett ogiltigt offer), eller att hon anses vara ofrivillig i

prostitution och därmed ett giltigt offer för våldtäkt. I Sverige har inte personer

som säljer sex brottsofferstatus enligt lag, men räknas som vittnen till brott som

begås mot allmän ordning (Könshandelsutredningen 1995). Att ogiltigförklara

Selmas offerstatus innebär olika sociala konsekvenser där sexköparens ansvar

mildras och våldsutövandet legitimeras, samt bidrar till att osynliggöra Selmas

motståndsstrategier och behov av stöd och skydd (Coates & Wade 2007; Siring

2008).

Flera författare berättar även om tillfällen där psykologer eller kuratorer

inte fokuserar på våldet de utsätts för, utan istället på deras sexualitet. Till

exempel skriver Fredrik om en läkare inom psykiatrin som påstod att “det var det

faktum att jag var homosexuell som var anledningen” till att han sålde sex, blev

våldtagen och självskadade. I citatet nedan berättar Maria att hennes psykolog inte

förstod att hon utsatts för övergrepp och ställde obehagliga frågor om intima

detaljer.

Maria: Han hade noll förståelse för prostitution som övergrepp och ställde

obehagliga och omotiverade frågor om intima detaljer. När han fick höra

att jag är lesbisk såg han det enkom som ett resultat av obearbetade

trauman och kom med påståenden som insinuerade att jag nog skulle

kunna hitta tillbaka till en sund (heterosexuell) sexualitet

Vi tolkar psykologens konstaterande att Marias sexualitet berodde på obearbetade

trauman samt hans omotiverade intima frågor kring prostitution som exempel på

diskriminering inom vården. Detta menar vi försvårar möjligheten till att få hjälp,

vilket bidrar till att upprätthålla våldet personer som säljer sex utsätts för.

Benämningar, enligt Butler (1997), används för att ge någon social existens

genom att göra denna igenkännbar av andra, vilket kan verka främjande eller
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hindrande. Vi tolkar det som att Fredrik och Marias våldserfarenheter benämns

som konsekvenser av deras sexualitet och inte som konsekvenser av sexköparnas

våldsutövande, vilket hindrar deras möjlighet till att bli igenkända som giltiga

offer i deras sociala sammanhang (Butler 1997). Enligt psykologen skulle

resultatet av traumabehandlingen göra om Maria till en heterosexuell person,

vilket enligt honom var en “sund” sexualitet. Detta tolkar vi som ett sätt att

konstruera syftet med behandlingen utifrån psykologens uppfattning av sexualitet

och prostitution.

6.3.4 Avvikande syn: giltigt offer

I materialet ser vi att det är en avvikande social respons att se personen som säljer

sex som ett giltigt offer, som har en förövare som bär ansvar för våldet. Denna

responsen var mycket sällan beskriven av författarna. Maya, i citatet nedan,

berättar att det kändes “jättekonstigt” och “skönt” att höra polisutredaren benämna

det sexköparen hade gjort mot henne som grov våldtäkt.

Maya: Efter några dagar ringde polisutredaren och sa att [förövaren] var

häktad. Jag frågade vad han satt häktad för och hon svarade grov våldtäkt.

Det kändes jättekonstigt, men också skönt. Hade jag varit med om en grov

våldtäkt? Ojdå. Men en våldtäkt är aldrig offrets fel, så då var det inte mitt

fel? Han hade gjort något fel, mot mig?

Maya beskriver ovan att benämningen på det hon utsattes för gjorde att hon

började anse att våldtäkten inte var hennes fel. Butler (1997) skriver att

benämningen av andra kan påverka ens sociala situation och att denna antingen

verkar främjande eller hindrande. Genom att benämna sexköparens handling som

en grov våldtäkt ges sexköparen rollen som förövare och Maya rollen som offer,

vilket vi tolkar som främjande för Mayas återupprättelse samt hindrande för

sexköparens möjligheter för social acceptans (Butler 1997). Då handlingen

representeras som en grov våldtäkt kommer detta betyda att ansvaret tillskrivs

förövaren (Coates & Wade 2007). Som Maya beskriver betyder hennes

positionering som ett giltigt offer att hon inte har gjort något fel, det är sexköparen

som har gjort något fel gentemot henne.

54



6.3.5 Att inte vilja vara offer

I vårt material uppfattar vi att det fanns föreställningar om inneboende egenskaper

i offerrollen bortom betydelsen av offer som ett motsatsförhållande till en

förövare. Madde beskrev offerrollen som en oönskad identitet hon inte ville

förknippas med. Hon skriver att “i ekvationen offer/förövare blir offret förövarens

ägodel” och “mig äger ingen”. Selma i citatet nedan resonerar kring offerrollen

som en prestation, och hänvisar till en idé om att trauma gör en “till en bättre,

starkare och modigare person”.

Selma: Jag sa innan att jag hellre är ensam än ett offer, och det är också

mycket på grund av det här. Då känns det som att jag måste prestera det

perfekta offret och den perfekta traumatiserade som inte låter allting ta

över henne. Det äckliga, svåra och avståndstagande får inte rum i det. Jag

får inte vara för mycket, jag måste visa utveckling om någon får för sig att

'rädda' mig, jag måste gråta och inte skratta på rätt ställen, måste berätta en

del om det som hänt, men bara så där precis så att det inte blir för

obekvämt för alla runt omkring.

Selma skriver att hon måste prestera det perfekta offret för att inte göra det

obekvämt för omgivningen, och att hon därför inte vill vara ett offer. Vi tolkar

detta som att konstruktioner av hur ett offer ska vara inte stämmer överens med

hur hon uppfattar sig själv. I citatet ovan beskriver Selma att hon inte får vara för

mycket, måste visa känslor på rätt sätt och även prestera i form av utveckling samt

delge precis lagom mycket information om det inträffade för att vara offer på ett

adekvat sätt. Diskursers funktion är att definiera det normala och det avvikande,

och därmed sätts regler för hur ett offer är och inte (Foucault 1993). Diskurser om

hur ett brottsoffer förväntas vara får reella konsekvenser genom att vissa

beteenden och egenskaper inte är förenliga med den rådande diskursen om offer.

Ana, i citatet nedan, skriver att hon inte vill framställa sig som ett offer, för att

andra har haft det värre.

Ana: Jag har ju inte sålt som barn, blivit tvingad av en hallick eller ens

blivit utsatt för grovt våld när jag sålt sex. Mitt syfte med att skriva här är

inte att vinna sympatier, framställa mig som ett offer eller skriva
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missärporr. Jag vet att det finns folk som har haft det betydligt mycket

värre.

Både Selmas och Anas citat ovan ger en bild av vad författarna kopplar ihop med

ordet offer, och det var en bild vi identifierade på flera ställen i författarnas

berättelser. Bilden av offret som å ena sidan någon som varit utsatt för någonting,

å andra sidan en statisk identitet som kom med krav på hur man ska vara, vilket

innebar att sammankopplas med flera oönskade egenskaper. Detta påminner om

vad Ekman (2010) skrivit om att offer sammanblandas med en brist eller ses som

ett personlighetsdrag. Östergren (2006) lyfte även flera exempel på kvinnor som

inte ville förknippas med ordet offer. Vi tolkar det som att flera av författarna

upplever offerrollen som snäv, då de beskrev att ett offer ska ha varit utsatt på och

bete sig på ett visst sätt, men också skamlig eftersom offerrollen förknippades

med att tycka synd om sig själv. Processen att bli ett offer innebar för författarna

en insikt om vad man varit utsatt för. Insikten beskrevs av flera författare leda till

en känsla av förlorad makt och kontroll och kunde för vissa vara skrämmande.

Carina i citatet nedan beskriver hur det kändes att landa i en offerroll.

Carina: Jag kände plötsligt att den där kontrollen jag hela tiden intalat mig

att jag hade haft, inte längre fanns. Det låter dumt, för jag hade ju blivit illa

behandlad av andra, men jag insåg nog först då att männen jag träffade

faktiskt kunde göra precis vad dom ville med mig. Det var inte jag som

hade makten, och den insikten skrämde mig.

Carina beskriver hur hon, när hon började se sig som ett offer, upplevde att det då

kändes som att sexköparna kunde göra som dom ville med henne. Det tolkar vi

utifrån våra tidigare beskrivningar av hur offer konstrueras som hjälplösa och

ogiltiga utifrån sociala responser i omgivningen. Vi tror också att det kan förstås

utifrån att offers motstånd inte synliggörs, och att det därför finns föreställningar

om offer som medgörliga. Enligt Wades (1997) motståndsteori finns inga passiva

offer, därför att motstånd alltid finns där våldet finns. Hur motståndet tar form är

enligt denna teori beroende av situationen och de specifika förutsättningarna

(Wade 1997). Det betyder enligt teorin att Carina alltid gjort motstånd, men att

offerkonstruktioner utesluter motstånd i form av annat än öppet trots och därför
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blir offerskapet och motståndshandlingarna oförenliga. Vi tolkar det som att detta

innebär att diskursen om det passiva offret dominerar över diskursen om offret

som aktiv aktör. Det går även att förstå utifrån studien av Farley et al. (2004), som

diskuterade att det kan vara stressande att erkänna sig utsatt för våld i en pågående

våldsutsatthet. Att inte vilja vara ett offer kan även förstås utifrån Ekmans (2010)

och Östergrens (2006) olika perspektiv på varför personer inte vill identifiera sig

med offerrollen.

6.3.6 Avvikande syn: styrka i offerrollen

En avvikande syn på offerrollen vi identifierade bland författarna var att se den

som en styrka och använda den för att lägga ansvaret för våldet helt på förövarna.

Moa berättar att hon tidigare tillhörde dem som såg prostitutionen som frivillig

och oproblematisk och inte kunde identifiera sig med offerrollen. I citatet nedan

beskriver hon en process där hon ändrade uppfattning.

Moa: Det tog ett tag att acceptera att det jag hade varit med om var

våldtäkter och sexuella övergrepp. Det tog längre tid att förstå att jag

dessutom inte var ansvarig för dem. Det sista man kan göra när man blivit

drabbad av ett övergrepp, är att skylla på att ingen varnat en. Varnad är ju

det man blivit under hela sitt liv. Och jag, jag hade ju till och med VALT

att sälja mig själv.

Citatet ovan visar att Moa fått sociala responser i form av varningar om att sälja

sex, men att hon själv utgick från att hon sålde sex av fri vilja. Att hon, som hon

beskriver hade valt att sälja sex, tolkar vi också som en social respons utifrån den

liberala sexarbetardiskursen. Processen att inta offerrollen tolkar vi därför som en

process som påverkas av den diskursiva kampen mellan den liberala och den

radikalfeministiska synen på frihet i relation till prostitution (Scoular 2004; Siring

2008). Om det finns frihet i att sälja sex betyder detta att Moa inte är ett offer,

utan en aktör som agerar utifrån att hon har frihet att sälja sex. Om frihet innebär

att vara fri från att sälja sex betyder det däremot att Moa är ett offer och att hon

får uppleva frihet när hon inte längre behöver sälja sex.
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6.4 Tema 4. Språkets makt
Genomgående i författarnas berättelser fanns resonemang kring hur språket ökat

eller minskat tillgången till stöd och återupprättelse. Detta tema innehåller

analyser av hur personer som säljer sex själva använder språk om våld eller

använder språk som ett sätt att göra motstånd, samt analyser av hur ett

skuldbeläggande språk minskar möjligheter till stöd och återupprättelse för

våldsutsatta.

6.4.1 Självskadebeteende - när språket används för att dölja våld

En del personer förde ett resonemang om den egna dragningen till våld. Flera

beskrev det våld de utsattes för som ett självskadebeteende. En del av dessa

uttryckte sig ambivalent i skuldfrågan, vi uppfattade att de till viss del ser sig

själva som medskyldiga till våldet. Att de såg sig som medskyldiga till våldet kan

förstås genom att beskriva hur omgivningen fördelat skuld. Maya skriver till

exempel att både psykiatrin och socialtjänsten “såg min prostitution som ett

destruktivt beteende från min sida, snarare än som att jag blev utsatt för

övergrepp” och att stödet därför riktade in sig på vad hon kunde göra för att inte

utsättas för övergrepp igen. Andra personer menade att självskadebegreppet kunde

separeras från skuldfrågan och att de ändå såg den som utövade våldet som

skyldig. I citatet nedan resonerar Erica kring begreppet sexuellt

självskadebeteende, och att det har hjälp henne att erkänna detta för sig själv.

Erica: Jag skulle aldrig ha hittat vägen ut om jag inte hade erkänt min

destruktiva dragning till våld och förnedring och situationer som jag vet

skadar mig. Genom att erkänna mitt självskadebeteende har jag kunnat se

över mina tankemönster och analysera vad impulserna kommer ifrån och

vad de fyller för funktion. Detta betyder inte att jag lägger någon skuld för

de övergrepp som jag har utsatts för på mig själv.

I citatet ovan beskriver Erica att det är hennes dragning till våld som varit i fokus

under vägen ut ur våldet. Makt utövas genom språk och ett ömsesidigt språk om

våld, eller ett språk som innebär patologiseringar av offret, kan dölja offrets

motstånd och förövarens ansvar (Coates & Wade 2004). Vi tolkar hennes

erkännande för sig själv av sitt självskadebeteende som att någon i omgivningen
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haft detta som ingång i stödet hon erbjudits. Detta knyter an till att det inte bara är

förövaren utan även omgivningen som bidrar till att dölja förövarens ansvar och

skuld. Enligt vårt teoretiska utgångspunkt begås våld av en person mot en annans

vilja (Wade 1999). Begreppet självskadebeteende innebär att man skadar sig själv,

vilket osynliggör våldets avsiktlighet och ensidighet. Då våld beskrivs som en

självskada osynliggörs även motståndet, som förutsätter att någon utsätts för en

kränkande handling. I citatet uppfattar vi att Erica menar att hon behövt erkänna

en dragning till våld för att sluta utsättas för våld. Ur vårt teoretiska perspektiv

skulle det hon kallar självskadebeteende kunna förstås som ett exempel på en

diskursivt konstruerad innebörd av prostitution (Foucault 1993).

6.4.2 Att använda språket för att göra motstånd

Innebörden av sociala fenomen konstrueras av språket och hur något konstrueras

får reella konsekvenser. Flera personer använder befintliga definitioner för att

kategorisera sina upplevelser av våld, som våldtäkt, misshandel och tvång. Att ha

ett språk om våldet som pekar på ensidighet och avsiktlighet har framträtt som

viktigt i flera av berättelserna. De flesta författarna verkar ha behövt

omgivningens hjälp med att hitta ett språk som lägger skulden på våldsutövaren.

Maya: Men det var ingen misshandel, och det var inte jag som skadade

mig, det var en vuxen som hade sex med mig mot min vilja. Det kallas

våldtäkt.

Maya i citatet ovan antas hänvisa till de kollektiva definitionsprocesser som

förhandlat fram innebörden av våldtäkt (Winther Jørgensen & Philips 2002). Att

den sociala verkligheten är en konstruktion som vi alla skapar tillsammans genom

sociala processer där vad som är våldtäkt och inte våldtäkt slås fast i ett diskursivt

handlande blir tydligt i ovanstående citat. Det kallas våldtäkt hänvisar till att det

brukar kallas eller av andra kallas våldtäkt, vilket pekar på den makt och inverkan

språket har på förståelsen av oss själva och våra upplevelser (Foucault 1993). Det

var en vuxen man som hade sex med henne mot hennes vilja och det kallas

våldtäkt. Detta visar vad som utesluts inom diskursen om våldtäkt; hon kan inte

förstås som att ha skadat sig själv.
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6.4.3 Ifrågasättande och skuldbeläggning

Flera berättade att de inte setts som brottsoffer när de utsatts för våldtäkt i

samband med att de sålt sex, och att detta påverkar ens möjlighet till stöd och

återupprättelse. Sam berättade att hen i vissa fall mörkar att vissa våldtäkter

skedde i samband med sexköp för att kunna känna att hen ägde sin historia. Maya

berättade att en man som våldtagit henne friades och att personer på sociala

medier ifrågasatte varför hon gick dit om hon inte ville och att de hade svårt för

att se det som en våldtäkt eftersom Maya hade “sålt sig själv”. I citatet nedan

skriver Maya att hon påverkades så mycket av kommentarerna att hon fick svårt

att benämna det hon varit utsatt för som en våldtäkt.

Maya: Kommentarerna och domen satt kvar hos mig och blev till ännu ett

led i det trauma jag hade varit med om. När jag har pratat om händelsen

med terapeuter, läkare och även journalister, har jag haft svårt att benämna

det för vad det faktiskt var. Det var som att domen och alla kommentarer

tog ifrån mig tolkningsföreträdet över mitt liv. Jag har kallat det för

"misshandel", "händelse" och "sexuellt självskadebeteende".

Citatet visar på hur Maya internaliserade omgivningens bild av henne som ett

ogiltigt brottsoffer, vilket påverkade hennes möjlighet att hitta “rätt” ord för att

beskriva det hon utsattes för. Enligt Butler (1997) har språket makt att skada

andra, vilket illustreras i citatet där Maya beskriver att det språk omgivningen

använde om våldtäkten blev en del i hennes trauma. Enligt sexarbetardiskursen är

att sälja sex något man gör av fri vilja (Carson & Edwards 2011). Om att sälja sex

betraktas som en handling av fri vilja, kan det innebära att skulden läggs på den

som sålt sex, som då hade kunnat välja att avstå. Att omgivningen inte ansåg

Maya som utsatt för våldtäkt därför att hon “sålt sig själv” visar även på hur

diskurser har sociala och materiella konsekvenser, bland annat en svårighet att

uppsöka vård (Socialstyrelsen 2016). Vi tolkar ovanstående citat som att Maya

började definiera våldtäkten som ”händelse” eller “självskadebeteende” då dessa

ord inte utesluter egen skuld.
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6.5 Sammanfattning
De flesta författarna beskrev prostitutionen i sig som våld, medan några gjorde

skillnad på prostitution och våld. Våldet beskrevs främst som ett resultat av

samhälleliga orättvisor, där fattigdom och makt utgjorde grunden för och

legitimeringen av våldet. Våldet som utövades av sexköpare och hallickar mot

personer som säljer sex kunde förstås som både avsiktligt och planerat samt

innebar svårigheter att undkomma våldet, då sexköparna och hallickarna använde

olika strategier för att sätta personer som säljer sex i en starkare

beroendeställning.

När författarna beskrev motstånd de utövade i prostitution hade de en

mängd olika strategier för att distansera sig och behålla en känsla av värdighet.

Strategierna var situationsspecifika som att skådespela, stänga av och försvinna,

använda droger eller alkohol, göra öppet trots, säga ja men även

framtidsorienterade strategier användes där tron på och handlingar för att bygga

en bättre framtid och återupprätta sig själva var centrala. Våra resultat stämmer

överens med den tidigare forskningen och det våra valda teorier styrker, att

motståndet tar kreativa vägar i situationer där öppet trots är omöjligt.

Av sociala responser på våldet beskrev samtliga författare responser som

på olika sätt kan anses bidra till att upprätthålla våldet. Detta kunde särskilt

kopplas samman till olika offerkonstruktioner där personer som säljer sex inte

ansågs vara giltiga offer. Det var sparsamt med positiva erfarenheter av sociala

responser, det vill säga sådana responser som kan anses bidra till att våldet

upphör. Genomgående i studien har vi även sett hur språket och de diskurser som

formar vår förståelse av både våld och motstånd har betydelse för de möjligheter

till återupprättelse personer som säljer sex har.
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7. Avslutande diskussion
Vår studie har undersökt motstånd hos en marginaliserad grupp som anses vara

både förtryckt och våldsutsatt. Syftet med studien har varit att undersöka hur

personer som säljer eller har sålt sex beskriver våldets dynamiker och sociala

responser på våld för att förstå på vilka sätt personer som säljer sex gör motstånd.

Vår uppsats handlar inte bara om på vilka olika sätt personer som säljer sex gör

motstånd, utan denna samhällsgrupp utgör enbart ett exempel på vart de processer

vi undersökt finns. Utifrån vår motståndsteori kan motståndet bland personer som

säljer sex förstås som en oppositionell handling i relation till flera makter - på

individuell såväl som strukturell nivå. Att berätta om våldet på sociala medier kan

i sig själv förstås som en form av organiserat motstånd som möjliggör det

vardagliga motståndet. Det vi lyft fram i vår studie genom att använda personer

som säljer sex som exempel, är hur ensidigt och avsiktligt våld mot

marginaliserade individer och grupper osynliggörs och upprätthålls av att deras

motstånd osynliggörs. Att osynliggöra motstånd leder till kollektiv förtvivlan och

det är där “som ens kreativitet, ens fantasi är i fara, där som ens sinne är helt

koloniserat, där som den frihet man längtar efter går förlorad” enligt hooks

(1990:343).

Vi anser att vår studie visar på vikten att utveckla en djupare förståelse för

offret som en aktiv aktör med en stor uppfinningsrikedom när det kommer till att

göra motstånd. Offerrollen verkar för snäv för att våldsutsatta ska vilja eller kunna

känna igen sig i den, men också för snäv för att professionella ska känna igen ett

offer för våld när de kommer i kontakt med ett. Ett exempel på konsekvenser av

en bristande förståelse för motstånd är att det i Sverige knappt finns skyddade

boenden som är öppna för personer med missbruk (de Cabo y Moreda & Hall

2021). Utifrån Wades (1997) motståndsteori utgör krav på drogfrihet för stöd och

skydd en fara för de som använder droger som ett motstånd mot våld. Vi har sett

hur personer som säljer sex beskriver att de befinner sig i prostitution av

ekonomiska skäl, samt hur hallickar försätter personer som säljer sex i en än värre

beroendeställning genom skuldsättning. En omfördelning av resurser i samhället

skulle därmed kunna ses som ett medel för att våldet mot personer som säljer sex

ska upphöra, utifrån Žižeks (2009) teori om att det objektiva våldet leder till det

subjektiva våldet.
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För socialt arbete innebär vår studie ett alternativt perspektiv på sociala problem

som kan användas för att förstå hur människor fungerar när de utsätts för våld och

förtryck; allt de gör som respons på förtryck eller utsatthet är motstånd i syfte att

återupprätta värdighet. Vi har valt att använda berättelser om responser på våld för

att representera dessa responser som motstånd, utifrån en medvetenhet om att

subalterna röster alltid representeras och tillskrivs mening, patologiseras eller

tolkas (se Spivak 1988; Wade 1999). Att representera motståndsperspektivet anser

vi är viktigt i arbetet med alla individer och sociala grupper och är avgörande för

att förhindra våld. Perspektivet innebär en syn på marginalen som en position och

plats för motstånd och utgår ifrån en förståelse för att alla system av förtryck är

specifikt utformade för att undanröja motstånd. Vi vill avsluta diskussionen med

att ställa några öppna frågor.

Kan synen på personer som säljer sex, som ogiltiga eller passiva offer,

ändras av att synliggöra de många olika former av motstånd som utövas i

kontexten av prostitution? Kan personer som gör motstånd klandras för att deras

motstånd inte lyckats hindra eller stoppa våldet? Kan de klandras för att våldet

fortsätter när sociala responser i omgivningen avfärdar deras våldsutsatthet?
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