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Problem, syfte och avgränsningar 
En mycket aktuell fråga i nordisk politisk debatt är förekomsten av människohandel 
för  sexuella  ändamål  och  ”vanlig”  prostitution.  Sveriges  riksdag  var  först  med 
lagstiftning mot ”vanlig” prostitution, genom  lag  (1998:408) om  förbud mot köp av 
sexuella  tjänster.  Denna  lag  trädde  i  kraft  den  1  januari  1999.  Parallellt  med 
diskussionen  om  prostitutionens  omfattning  och  skadeverkningar,  finns  en  debatt 
om de som arbetar  legalt som  t.ex. strippor ska  få organisera sig  fackligt,  för att  få 
drägligare  arbetsvillkor. Denna  debatt  verkar  främst  föras  inom  delar  av  den  s.k. 
frihetliga vänstern.  

Utifrån denna situation, vore det  intressant att undersöka vilken syn Simone de 
Beauvoir  har  på  prostitutionen.  Hon  tillhör  de  stora  namnen  inom  feministisk 
politisk  teori, har uttalat socialistiska  idéer, och  idéer hämtade  från existentialistisk 
filosofi. Denna  uppsats  syftar  dels  till  att  undersöka  hennes  syn  på  prostitution  i 
klassikern  ”Det  andra  könet”,  dels  till  att  presentera  ett  förslag  till  kvalitativ 
utvärdering av hennes text.  

Kvalitativ utvärdering kan  ske med  stöd  av  en mängd  teoretiska modeller och 
metoder.  Förslaget  i  denna  uppsats  bygger  på  en  omfattande metodhandbok  av 
Miles & Huberman (1994). Det som gör denna metodhandbok särskilt intressant, är 
ett fokus på överskådliga matriser och nätverk. Vad finns för fördelar och nackdelar, 
med att använda matriser vid empiriska studier av kvalitativa data?  
 
Första metodsteget: genomläsning och avgränsning av citat 
Ett första metodsteg är att vid genomläsning av hela verket urskilja de delar av ”Det 
andra könet” som explicit berör prostitution och avgränsa dem från övrig  text. När 
man  gör  detta,  hittar man  19  textavsnitt  där  prostitution  omnämns. Nedan  följer 
återgivning av dessa 19 textavsnitt:    
 
I  sin historiska genomgång  av kvinnans  ställning,  skriver de Beauvoir beträffande 
den italienska renässansen att: 

”Bland dessa berömda kvinnor  finner man  flera kurtisaner. De var  fria både  i 
sina seder och i sitt tänkande, ekonomiskt tryggade genom sitt yrke, och många 
av dem betraktades av männen med vördnadsfull beundran. De beskyddade de 
sköna  konsterna,  intresserade  sig  för  litteratur  och  filosofi  samt  skrev  eller 
målade  ofta  själva. Kvinnor  som  Isabella  de  Luna, Catarina  di  San Celso  och 
Imperia,  som  var poet  och musiker,  anknyter  till  traditionen  från Aspasia  och 
Phryne. Men  för många  var  friheten  ännu  alltjämt  liktydlig med  ett  sedeslöst 
leverne,  och  de  förnämsta  italienska  damernas  och  kurtisanernas  orgier  och 
kriminella  handlingar  har  blivit  legendariska.  Också  under  de  århundranden 
som  följde  är  sedeslösheten  den  huvudsakliga  friheten  för  de  kvinnor,  som 
genom  rang  och  förmögenhet  kan  sätta  sig  över  den  stränga moralen. Denna 
förblir nämligen på det hela taget lika sträng som under medeltiden.” (s 74f) 
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Apropå om Shakespeare hade haft en syster, menar de Beauvoir att: 
”Man kan också tänka sig henne som en gladlynt prostituerad, en Moll Flanders 
sådan Daniel Defoe beskrivit henne, men aldrig någonsin skulle hon ha kommit 
att leda en teatergrupp eller skriva skådespel.” (s 78) 

 
I  avslutningen  av  sin  genomgång  av  kvinnans  ställning  i  historien,  skriver  de 
Beauvoir:  

”Hon ägde en enbart negativ frihet som endast tog sig uttryck i sedeslöshet och i 
utsvävningar, som fallet var under romerska rikets förfall, renässansen, 1700‐talet 
och direktoratet. Antingen får kvinnan möjlighet att sysselsätta sig, men i så fall 
förslavas hon, eller också är hon personligen fri, men har då  ingenting att göra. 
Märkligt är för övrigt att den gifta kvinnan alltid haft en plats  i samhället, men 
inte  åtnjutit  några  rättigheter. Den  ogifta  kvinnan,  såväl  den  ärbara  som  den 
prostituerade, innehade däremot alla en mans rättigheter, men var ändå fram till 
detta  århundrade  mer  eller  mindre  utestängd  från  samhällslivet.  Denna 
motsättning mellan  lag  och  sedvänja  ledde  till  följande  egendomliga  paradox: 
lagen förbjuder inte fri kärlek, men äktenskapsbrott är straffbart. Den unga flicka 
som  ”felar”  blir  vanärad,  medan  hustruns  dåliga  uppförande  betraktas  med 
överseende. Många unga flickor från 1600‐talet och fram  till våra dagar har gift 
sig för att oförhindrade kunna ta sig en älskare.” (s 108)    

 
Apropå äktenskapet som ”den mest hedrande karriären” än idag, säger de Beuvoir: 

”Precis  som  i primitiva  kulturer  ser hon  kärleksakten  som  en  tjänstgöring,  för 
vilken hon har  rätt  till kräva betalning  i mer eller mindre direkt  form. Bortsett 
från  Sovjetunionen  –  åtminstone  enligt  den  officiella  doktrinen  –  har  den 
moderna kvinnan överallt  rätt  att betrakta  sin kropp  som  ett kapital,  som hon 
kan utnyttja. Man tolererar prostitutionen och uppmuntrar galanteriet.” (s 113) 

 
I avsnittet om myter, menar de Beauvoir att: 

”Erotik stöder separation kontra kommunikation, den gör uppror mot alla regler 
och innehåller en samhällsfientlig princip. Sederna har aldrig böjt sig för stränga 
institutioner och lagar, och kärleken har i alla tider hävdat sig mot dessa. Under 
sin sinnliga aspekt vänder den sig i Grekland och Rom mot till unga pojkar eller 
kurtisaner;  den  höviska  kärleken,  som  på  en  gång  är  sinnlig  och  platonisk, 
vänder sig alltid mot en annans hustru.” (s 150f) 

 
I slutet av avsnittet om myter, fanns följande resonemang: 

”…så  framstår  den  lastbara  kvinnan  med  full  skärpa  som  motsats  till  den 
helgade  kvinnan.  Mellan  dessa  två  ytterpoler  avtecknar  sig  en  mängd  svår‐
bestämda  gestalter,  ömkansvärda,  förhatliga,  koketta,  svaga,  änglalika, 
djävulska,  synderskor  och  offer.  Mängden  av  former  för  uppträdande  och 
känslouttryck  kommer  på  så  sätt  att  både  berika  och  egga  mannen.  Denna 
kvinnans invecklade beskaffenhet fyller honom med förtjusning. Här har han en 
underbar tjänarinna som kan hänföra honom till ett billigt pris. Är hon ängel eller 
djävul? Ovissheten gör henne till sfinx. En av de mest kända bordellerna i Paris 
hade  just  en  sfinx  till  sinnebild.  Under  kvinnlighetens  storhetsperiod,  då 
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korsetten och cancan dominerade, var sfinxen ett aldrig sinande tema i komedier, 
dikter  och  visor:  ”Vem  är  du,  varifrån  kommer  du,  sällsamma  sfinx?”  Och 
fortfarande  drömmer  man  om  och  diskuterar  kvinnans  mysterium.  Männen 
älskar  t.o.m. de kvinnliga  felen om de bara  skapar hemlighetsfullhet. Svekfull, 
flyktig,  oförstådd,  bedräglig,  sådan  lånar hon  sig  bäst  åt männens motstridiga 
önskningar. Hon är Maya i otaliga förklädnader. 

Den  prostituerade  har  bevarat  mycket  av  sin  prestige.  Den  kunde  man 
konstatera då Gantillon med dundrande framgång lät Maya uppträda som sådan 
i sin pjäs. Den prostituerade är en av de mest plastiska kvinnotyperna, den som 
bäst  ger  utrymme  åt  det  stora  spelet mellan  last  och  dygd.  För  den  ängsliga 
puritanen inkarnerar hon den kvinnlighet, som manssamhället inte hållit i helgd 
och  som  förblir  besatt  av  olycksbringande makter.  En man  som  inte  låter  sig 
skrämmas  av  köttet  njuter  däremot  hos  den  prostituerade  av  köttets  fria  och 
ohöljda lust. I henne ser han den upphöjda kvinnligheten som inte förvanskats av 
något moraltvång. Genom att en ”fallen kvinna ” är en sorts paria i utkanten av 
en  hycklande  moralisk  värld,  kan  man  också  betrakta  henne  som  ett 
ifrågasättande av alla officiella dygder. Hennes  skenbara ovärdighet gör henne 
besläktad  med  de  sanna  helgonen.  Ty  de  som  varit  förnedrade  skall  varda 
upphöjda. Kristus såg med välvilja på Maria Magdalena, synden öppnar  lättare 
himmelrikets portar än en hycklande dygd. Sålunda gör Raskolnikov vid  Sonjas 
fötter  avkall  på  det  förmätna  manliga  högmod  som  fört  honom  till  brottet. 
Genom sitt mord har han drivit  till sin höjdpunkt den vilja  till utbrytning, som 
finns hos varje man, en enkel prostituerad, resignerad och övergiven av alla, är 
bäst lämpad att ta emot hans bekännelse om sin självuppgivelse.            

Från Musset  till  George  Bataille  består  liderligheten med  dess  på  en  gång 
frånstötande  och  fascinerade  drag  i  umgänget  med  ”fallna  kvinnor”.  Hos 
kvinnorna släcker Sade och Sacher Masoch de begär som de är besatta av. Deras 
disciplar  och  de  flesta  män,  som  har  ”laster”  att  tillfredsställa,  vänder  sig  i 
allmänhet  till de prostituerade. Av alla kvinnor är det de prostituerade  som är 
mest  undergivna mannen  och  dock  lättast  undslipper  honom,  detta  gör  dem 
benägna att ikläda sig så många olika symboliska roller.” (s 155‐157)   

 
I  genomgången  av  kvinnans  ställning  idag,  framhåller  de  Beauvoir  i  partiet  om 
invigning i könslivet att: 

”Alltifrån primitiva civilisationer in våra dagar har man alltid betraktat samlaget 
som  en  ”tjänst”  från kvinnans  sida,  för vilken mannen  tackar med gåvor  eller 
säkert underhåll. Men att  tjäna betyder att  skaffa  sig en herre. Det  finns  ingen 
ömsesidighet  i  detta  förhållande,  det  bevisas  av  äktenskapets  struktur  och  av 
prostitutionen.  Kvinnan  ger  sig,  mannen  betalar  och  tar  henne.  Ingenting 
förbjuder  mannen  att  begagna  sin  ställning  och  ta  en  lägre  stående  kvinna, 
kärleksaffärer  med  pigorna  har  alltid  tolererats,  medan  den  kvinna  ur 
borgarklassen  som  ger  sig  åt  sin  chaufför  eller  trädgårdsmästare  degraderas 
socialt.” (s 227)  
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Något längre fram skriver hon: 
”Mannen  visar  aktivitet  och  beslutsamhet  redan  vid  sina  första  erfarenheter, 
antingen  han  betalar  sin  partner  eller  uppvaktar  och  bönar  hos  henne  under 
kortare eller längre tid. Flickan däremot blir i de flesta fall uppvaktad och bönad, 
även om hon först utmanat mannen är det han som styr deras relationer. Ofta är 
han äldre, mer erfaren och det  tas  för givet att han har ansvaret  för ett äventyr 
som är nytt för henne.” (s 232)  

 
När det gäller den gifta kvinnans situation, menar de Beauvoir bl.a. att:  

”Det moderna  livet med  alla  sina  osäkra  villkor  gör  äktenskapets  åligganden 
mycket tunga för en ung man. Fördelarna har däremot blivit färre, eftersom han i 
allmänhet  kan  klara  sitt  eget  uppehälle  och  leva  ett  sexualliv.  Visst  är 
äktenskapet på sätt och vis bekvämt (”Man äter bättre hemma än på restaurang”) 
– det är erotiskt bekvämt (”På så vis har man bordell i huset”) – individen slipper 
ensamheten,  hem  och  barn  ger  honom  en  fast  hållpunkt  i  tid  och  rum,  det 
fullbordar hans tillvaro.” (s 256) 

 
Vidare skriver hon: 

”Denna flykt eller sadomasochism där kvinnan samtidigt hetsats mot föremålen 
och sig själv har ofta en klart sexuell karaktär. ”Hushållet som kräver gymnastik 
av kroppen ät ofta den bordell som står kvinnan till buds”, säger Violett Leduc i 
L’affamée. Det är betecknande att  lusten att hålla  rent  får  en  så  stor betydelse  i 
Holland  där  kvinnorna  är  kalla  och  i  puritanska  kulturer  där  idealet  med 
ordning och renlighet står i motsatsförhållande till köttets glädje.” (s 278) 

 
Apropå kvinnans utveckling från mognad till ålderdom, sägs det att: 

”Men hennes drömmar befolkas av erotiska fantasier även i vaket tillstånd. Hon 
visar  en  överdriven  och  sensuell  ömhet mot  sina  barn,  har  incestuösa  tvångs‐
tankar beträffande sin son och förälskar sig  i hemlighet  i den ena unge mannen 
efter  den  andre.  Liksom  tonårsflickan  hemsöks  hon  av  våldtäktsfantasier  och 
prostitutionens svindlande lockelse. Även hos henne driver ambivalensen mellan 
önskningar och fruktan i vissa fall fram neuroser.” (s 352)    

 
Något längre fram skriver de Beauvoir: 

”När  förförelse  och  ränker  slår  slint  återstår  en  utväg  för den  verkligt  envisa, 
nämligen  att  betala. De  folkliga medeltida  berättelserna  om  de  små  knivarna, 
cannivets,  illustrerar  dessa  omättliga manslukerskors  öde.  En  ung  dam  krävde 
som tack för sin gunst en liten cannivet av varje älskare och lade sedan knivarna i 
ett skåp. En vacker dag var skåpet fullt, med då var det älskarna som tog sig före 
att  fordra  en  cannivet  efter  varje  kärleksnatt.  På  kort  tid  var  skåpet  tomt,  alla 
knivar hade återlämnats, det blev nödvändigt att köpa nya. En del kvinnor ser 
cyniskt fram mot den situationen. De har haft sin tid, nu är det deras tur att ”ge 
knivarna tillbaka”. För dem kan pengar spela en roll som är helt motsatt den de 
spelar för kurtisanen, men för båda kategorierna har också pengar en renade roll: 
de  förvandlar mannen  till ett verktyg och  tillåter kvinnan en erotisk  frihet som 
hennes  unga  högmod  förhindrade.  Älskarinnan  –  välgörarinnan  är  ofta  mer 
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romantisk än klarsynt, hon försöker köpa sig aktning, ömhet och beundran, hon 
intalar sig t.o.m. att hon ger för blotta nöjet att ge, utan vidhängande krav. Också 
i det här  fallet väljer hon  företrädesvis en ung älskare,  ty gentemot honom kan 
hon utveckla moderlig generositet, dessutom har han något av samma ”mystik” 
som mannen kräver av den kvinna han ”hjälper”, eftersom det råa schackrandet 
kamoufleras  i gåtfullhet. Men det är sällsynt att självbedrägeriet är barmhärtigt 
någon  längre  tid, kampen mellan könen  förvandlas  till en  strid mellan exploa‐
terande  och  exploaterad,  där  kvinnan  riskerar  att  bli  besviken,  bespottad  och 
grymt besegrad. Av försiktighet finner hon då sig rätt snart i att ”avrusta” även 
om all glöd ännu inte slocknat.” (s 355f)         

 
Apropå ”välgörenhetsdamer” och ”…det löjliga problemet hur hon skall få tiden att 
gå.” (s 364), framhåller författaren att: 

”Eftersom  de  gamla  damerna  inte  specialiserat  sig  på  politik,  ekonomi  eller 
någon  teknisk  vetenskap,  har  de  inget  konkret  grepp  om  samhället.  De  är 
okunniga om vilka problem det innebär att skrida till handling, de är oförmögna 
att utforma något  som helst konstruktivt program. Deras moral är  formell och 
abstrakt som Kants imperativ. De uttalar förbud i stället för att finna framstegs‐
vänliga vägar. De gör inga positiva försök att skapa nya situationer, de angriper 
de redan befintliga för att utrota det onda, vilket är förklaringen till att de alltid 
sluter sig samman mot något: mot alkohol, prostitution, pornografi. De inser inte 
att  en negativt  inriktad ansträngning är dömd  att misslyckas, vilket  i Amerika 
bevisas av det misslyckade  spritförbudet. Så  länge kvinnan  förblir parasit, kan 
hon inte effektivt delta i utformandet av en bättre värld.” (s 367) 

 
Under temat om kvinnans situation och karaktär, återfinns följande stycke: 

”Det  sägs  att  kvinnan  är  sensuell,  att hon  vältrar  sig  i  immanensen, men  från 
början  blev hon  ju  instängd där.  Slavinnan  som hålls  fången  i harmen  känner 
ingen sjuklig åstundan efter rosenkonfekt och parfymerade bad, men hon måste 
ju  få  tiden  att  gå.  I  samma  mån  som  kvinnan  kvävs  i  dystra  kvinnohus  – 
bordeller eller borgarhem – tar hon sin tillflykt till bekvämlighet och vällevnad. 
Och jagar hon begärligt efter vällust, så är det ofta för att hon, avskuren från den, 
sexuellt  otillfredsställd,  bunden  till  det  barska mankönet  och  den  ”maskulina 
fulheten” tröstar sig med gräddsåser, rusande viner eller med att bli smekt av sol 
och  vatten  eller  en  ung  älskare. Om  hon  för mannen  framstår  som  en  till  sitt 
väsen ”fysisk” varelse, så är det för att hennes villkor bjuder henne att  lägga så 
oerhört stor vikt vid sin animalitet. Köttsligheten är  inte starkare hos henne än 
hos mannen, men  hon  vakar på dess minsta  yttringar  och  förstärker dem.”  (s 
375). 

 
Längre fram skriver författaren:  

”Det mest  flagranta  exemplet  på  denna  dubbelhet  är mannens  inställning  till 
prostitutionen,  där  det  är  hans  efterfrågan  som  skapar  tillgången.  De 
prostituerade  själva  har  en  äcklad  skepsis  inför  dessa  respektabla  herrar  som 
gisslar  lasten  i  allmänhet  men  visar  stort  överseende  med  sina  personliga 
böjelser. Men det är flickorna som lever på sina kroppar som anses perversa och 
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förfallna,  inte de män  som  utnyttjar dem. En  bekant  anekdot  för  att  illustrera 
detta  faktum: Mot  slutet  av  förra  århundradet upptäcktes  två  flickor,  tolv  och 
tretton år gamla, på en bordell. Saken drogs  inför domstol och  flickorna skulle 
vittna.  De  talade  om  sina  kunder  som  var  betydande  män,  den  ena  flickan 
öppnade munnen  för  att  säga  ett namn. Åklagaren hejdade henne hastigt: Dra 
inte  en  aktad  mans  namn  i  smutsen!  En  riddare  av  hederslegionen  får  behålla 
aktningen även om han deflorerar en  liten  flicka. Han har  sina  svagheter, vem 
har  inte det? Men  flickungen som  inte når upp  till den officiella etikens nivå – 
och varken är ämbetsman, general, glödande  fosterlandsvän utan bara en  liten 
flicka – hon sätter sitt moraliska värde på spel genom erotiska tillfälligheter. Hon 
är  pervers,  snedvriden,  lastbar,  hon  borde  komma  på  uppfostringssanstalt.” 
(s 387)          

 
I ett följande stycke, sägs det att:  

”Kvinnan  spelar  samma  roll  som  de  hemliga  agenter  som  man  skickar  att 
arkebuseras om det blir fast och rikligen belönar om de  lyckas. Det är hon som 
ska ta på sig all manlig omoral, detta gäller inte bara den prostituerade, det gäller 
alla  kvinnor  som  får  tjäna  som  kloaker  åt  det  härliga  sunda  palatsets  aktade 
invånare. När man sedan talar om kvinnor om värdighet, ära, lojalitet och andra 
höga manliga dygder är det  inte så underligt att de ”vägrar  i vändningen”. De 
hånskattar, särskilt när dessa dygdiga karlar kommer och förebrår dem att de är 
ute  efter  snöd  vinning,  förställer  sig,  ljuger,  de  vet mycket  väl  att  inga  andra 
utvägar  står  dem  till  buds.  Mannen  är  också  ”ute  efter”  snöd  vinning  och 
framgång men han kan skaffa sig dem genom eget arbete. Kvinnan har tilldelats 
rollen av parasit och varje parasit måste bli exploatör. Hon behöver en man för 
att skaffa sig mänsklig värdighet, för att få äta, för att bli sexuellt tillfredsställd, 
för att  få barn. Det är genom sina könstjänster som hon  förskaffar sig  fördelar, 
och så länge man håller henne instängd i den funktionen är hon med hull och hår 
i exploateringens tjänst. 

Vad  lögnerna beträffar  är det  inte  fråga  om  ärligt utbyte mellan henne  och 
hennes beskyddare, utom när det gäller prostitution.” (s 388)    

 
Under rubriken Mot frigörelsen diskuteras den självständiga kvinnan: 

”Den  lösning  som  skulle  innebära  att  kvinnan  plockade  upp  en  partner  från 
gatan  för  en  timme  eller  en  natt  –  förutsatt  då  att  hon  kommit  över  alla  sina 
hämningar och inte kände äckel vid tanken – är mycket farligare för henne än för 
en man. Risken för venerisk smitta är allvarligare för henne, eftersom det är hans 
sak  att vidta  förebyggande  åtgärder, och dessutom kvarstår  alltid  risken  att  få 
barn, hur försiktig hon än är. Men särskilt i ett förhållande mellan okända, vilket 
utspelar sig på ett brutalt plan, är skillnaden i fysisk styrka en stor risk att räkna 
med.  En man  har  inte mycket  att  frukta  av  en  kvinna  han  tar med  hem,  det 
räcker att vara  lite på sin vakt. Det är  inte detsamma  för en kvinna som  tar en 
man med sig hem. 

Vad beträffar att skaffa sig en älskare, som mannen skaffat sig en älskarinna, 
genom att underhålla eller hjälpa honom, är det  förbehållet  förmögna kvinnor. 
Det  finns  de  som  vänjer  sig  vid  den  handeln. Då  de  betalar mannen  gör  de 
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honom  till  ett  verktyg,  vilket  tillåter  dem  att  utnyttja  honom  nedlåtande  och 
hämningslöst. Men vanligtvis måste de ha uppnått  relativt hög ålder  för att  så 
brutalt  kunna  göra  boskillnad  mellan  erotik  och  känsla,  vilka  är  så  starkt 
förbundna med varandra för kvinnan alltsedan ungdomen. Det finns många män 
som  aldrig  godtar  denna  uppdelning  mellan  kropp  och  medvetande.  Desto 
starkare skäl har kvinnan att  inte samtycka till denna  lösning. Häri  ligger också 
ett bedrägeri  som kvinnor  är känsligare  för  än män. Den betalande kunden är 
också ett verktyg och brukas av  sin partner  som  födkrok. Mannens  självkänsla 
döljer tvetydigheten i det erotiska dramat för honom, han ljuger spontant för sig 
själv. Kvinnan, som är sårbarare och lättare att förödmjuka, är mer klarsynt. Hon 
kan bara  för  sig bakom  ljuset med  en mycket  subtil oärlighet. Att köpa  sig  en 
man,  förutsatt  att  hon  har  råd  till  det,  kommer  kvinnan  i  allmänhet  inte  att 
betrakta som någon lyckad lösning.” (s 412 f)  

 
Längre fram påträffar läsaren följande stycke:   

”Förr  var  skådespelerskor  bannlysta  av  kyrkan,  just  påbudets  överdrivna 
stränghet har alltid givit sanktion till stor frihet vad moral och seder beträffar. De 
har  alltid  kommit  på  gränsen  till  galanteri  och  liksom  kurtisanerna  har  de 
tillbringat  sin dag  i manligt  sällskap, men då de  själva  förtjänade  sitt  levebröd 
och just i sitt arbete fann tillvarons mening, undkom de kurtisanernas bojor. Den 
stora  fördel de åtnjuter är att deras  framgångar  i yrket bidrar  till att höja deras 
sexuella värde, liksom fallet är med män.” (s 425)    

  
 Tio sidor senare kan man läsa:  

”De  människor  som  framställs  som  lysande  exempel  och  smyckas  med 
tillnamnet geni är  just de som i sitt enskilda öde vågar sätta hela mänskligheten 
på spel.  Ingen kvinna har  trott sig om det. Hur skulle Van Gogh kunnat  födas 
som kvinna? En kvinna skulle inte skickas på uppdrag i Borinage, hon skulle inte 
upplevt  fattigdomen  som  ett  brott  hon  själv  begått,  hon  skulle  inte  sökt 
återlösning,  hon  skulle  aldrig målat Van Goghs  solrosor.  För  att  inte  tala  om 
målarens  leverne – ensamheten  i Arles, besök på kaféer och bordeller, allt som 
närde  Van  Goghs  konst  genom  att  nära  hans  sensibilitet  –  det  skulle  varit 
förbjudet för henne.” (s 435) 

 
I det avslutande partiet, skriver de Beauvoir: 

”Även  om  kvinnans  självständighet  skulle  bespara mannen många  förtretlig‐
heter, skulle den också  förmena honom många små bekvämligheter. Säkerligen 
kommer  också  vissa  möjligheter  till  erotiska  eskapader  att  gå  förlorande  i 
morgondagens  värld, men  det  betyder  inte  att  kärlek,  lycka,  poesi  och  dröm 
kommer att vara bannlysta.” (s 450) 

Här finns frågan om prostitution mer implicit, i uttrycken ”små bekvämligheter” och 
”erotiska eskapader”. 
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Andra metodsteget: tolka och redovisa reslutat i matriser 
Miles & Huberman 1994 redovisar i en omfattande metodbok idéer för att tolka 
kvalitativa data, bearbeta resultaten, och presentera dem i form av matriser och 
nätverk. De framhåller att man kan koda textmaterial i:   

• teman, med aspekter 
• orsaker och förklaringar 
• relationer och nätverk 
• ”framväxande” begrepp 

Ett viktigt ställningstagande vid kodning är hur stora textstyckena bör vara. Man kan 
tänka sig allt från enstaka ord i meningar till flera sidor text. I exemplet nedan bryts 
Simone de Beauvoirs text ner i delar av meningar, som förs in i matrisen. Ansatsen är 
empiriskt  inriktad,  så  till  vida  att  det  inte  finns  någon  teoretisk modell  som  styr 
kodningen.  Istället  får  uttrycken  stå  kvar  som  de  är  i  originaltexten,  utan  om‐
formulering enligt någon bestämd begreppsapparat. Ansatsen blir därmed induktiv 
snarare än deduktiv, vilket tillämpning av en teoretisk modell torde bli.      
 
När det gäller hur man kan ordna matriser, menar Miles & Huberman att man kan 
göra det efter tid, begrepp, roller, styrka, utfall för en viss variabel etc.   

• tid i sekvens (olika historiska tidsperioder), eller i orsak – verkan 
• viktiga begrepp i diskussionen om prostitution 
• sociala enheter: vilka aktörer förekommer i de nitton textavsnitten? 
• vad gör de sociala enheterna i textavsnitten?: 

o speciella handlingar (vad de gjorde/sade) 
o aktiviteter (regelbundna, kopplande till beteende) 
o strategier (aktiviteter riktade mot mål) 
o processer/samspel/förändringar  över  tid  (delta,  lära,  samarbeta/ha 

konflikter, besluta) 
o vilka utfall redovisas 
o vilka analyser görs. 

 
Nedan redovisas två exempel på analys av de 19 textavsnitten om prostitution hos de 
Beauvoir.   

• Tidsordnad matris: uppdelning i historiska tidsperioder 
• Rollordnad  matris:  en  roll,  definierad  som  en  samling  förväntningar  och 

beteenden,  som  avgör  vad  en  aktör  gör  eller  borde  göra,  i  ett  visst 
sammanhang.  

 
Man hade också kunnat göra  t ex begreppsligt ordnade matriser, efter begrepp och 
variabler  (styrda av  teoretiska  idéer,  eller empiriska data),  eller  effektmatriser  som 
ordnats efter de utfall forskaren är intresserad av. 
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Tidsordnad matris: de Beauvoirs värdering av prostituerades ställning under olika tids‐
perioder, fram till 1900‐talet (fortsättning på matrisen nedan) 
 
Tidsperiod/
Värdering 

Primitiva 
kulturer 

Grekland 
och Rom 

Romar‐
rikets 
förfall  

Medeltid  Italiensk 
renässans 

Shake‐
speare  
1564‐1616 

1700‐talet 
och direk‐
toratet 

Fram till 
1900‐talet 

Positivt    Kärlek i alla 
tider mot 
strän‐ga 
institu‐
tioner o 
lagar (gäller 
alla 
perioder), 
sinnlig 
aspekt mot 
kurtisaner 

    Fri i seder o 
tanke, 
ekonomiskt
rygghet, 
vördnads‐ 
fullt beun‐
drade, be‐
skyddade 
konst, in‐
tresserade 
för filo‐sofio 
litteratur, 
skrev o 
målade 

gladlynt    Innehade 
alla en 
mans 
rättigheter, 
kvinnlig‐
hetens 
storhetstid 
med korsett 
o cancan, 
Van Gogh 
besökte 
bordeller: 
närde hans 
sensibilitet 

Neutralt    Erotik 
uppror mot 
alla regler 

  Små knivar 
för 
kärleksnatt 

       

Negativt  Samlag 
”tjänst” i 
utbyte mot 
gåvor o 
underhåll 
(gäller alla 
perioder) 

  Bara 
negativ 
frihet, i 
sedeslöshet 
o ut‐
svävning 

  Frihet lika 
med se‐
deslöst 
leverne 
(orgier o 
kriminellt), 
bara negativ 
frihet i 
sedeslöshet 
o ut‐
svävning  

Aldrig leda 
teatergrupp 
el skriva 
skådespel 

Bara nega‐
tiv frihet, i 
sedelslös‐
het o ut‐
svävning 

Ändå mer 
eller mindre 
utstängd 
från 
samhälls‐
livet 

Beslutsregel: av de Beauvoir själv angivna tidsperioder. Inplacering i matrisen, utifrån om de 
Beauvoir nämnt någon aspekt  i positiva, neutrala eller negativa ordalag. Tomt  fält  innebär 
att ingen aspekt nämnts för denna tidsperiod.   
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Tidsordnad matris: de Beauvoirs beskrivning av de prostituerades ställning, under olika 
tidsperioder, under 1900‐talet (fortsättning på föregående matris) 
 
Tidsperiod/Värdering  Under 1900‐talet (”idag”) 

Positivt  Bevarat sin prestige; en av de mest plastiska kvinnotyperna 
med utrymme spelet last‐dygd (sfinx), män njuter av köttets 
fria lust oförvanskad av moraltvång, som paria ifrågasättande 
officiella dygder i hycklande moralisk värld, lättast undslipper 
män genom klä sig i många symboliska roller, äktenskap 
erotiskt bekvämt – ha bordellen i huset, egna kroppen ofta den 
bordell som står kvinnan till buds, hemsöks av 
våldtäktsfantasier eller prostitutionens svindlande lockelse, för 
både välgörarinnan o prostituerad: pengar renande roll – 
tillåter se man som verktyg (tillåter kvinna erotisk frihet utan 
ungdomligt högmod), kvinna plocka upp man på gatan: 
kommit över högmod o inte känna äckel, underhålla/hjälpa 
man förbehållet förmögna kvinnor: man verktyg utnyttja 
nedlåtande o hämningslöst, ang lögner mellan könen: ärligt 
utbyte bara i prostitution, kurtisaner tillbringar dagen med 
män   

Neutralt   De flesta män med ”laster” tillfredsställer dem hos 
prostituerade, man aktiv o beslutsam redan vid första 
sexerfarenhet (betald eller bönad), liten flicka som riskerar sitt 
moraliska värde via erotiska tillfälligheter jfr betydande män, 
båda könen ute efter snöd vinning och framgång men män 
genom eget arbete o kvinnan i roll som parasit, gamla 
välgörenhetsdamer utan meningsfull sysselsättning: förbud 
istället för framstegsvänlig väg (alkohol, prostitution, porr) – 
dömt att misslyckas   

Negativt  Av alla kvinnor mest undergivna, äktenskaps struktur o 
prostitution – ingen ömsesidighet: kvinna ger o man betalar, 
alla kvinnor genom könstjänster skaffar sig fördelar – 
instängda i den funktionen, alla kvinnor – ej bara 
prostituerade – få ta på sig manlig omoral, manlig 
dubbelmoral: respektabla män gissla last i allmänhet men stort 
överseende med egna böjelser, prostituerade ha äcklad skepsis 
men anses vara de perversa o förfallna, välgörarinna mer 
romantisk än klarsynt (försöker köpa aktning, ömhet o 
beundran), ”mystik” som man kräver av ”hjälpt” kvinna: råa 
schackrandet kamoufleras i gåtfullhet (självbedrägeri), kamp 
mellan könen: exploaterande och exploaterad, dystra 
kvinnohus – borgarhem o bordeller‐ för kvinnlig vällevnad, 
bedrägeri som kvinna känsligare för: kund också verktyg 
(födkrok) – mans självkänsla döljer tvetydighet (ljuger 
spontant för sig själv), risk för venerisk smitta, kvinna 
sårbarare o lättare förödmjuka – därför köpa man i allmänhet 
inte lyckad lösning, skådespelerskor tillbringar dagen med 
män – men självförsörjning gör att de slipper kurtisaners bojor   
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Rollordnad matris, de Beauvoirs beskrivning av förväntningar och beteenden, som avgör 
vad en prostituerad gör eller borde göra, i offentliga respektive privata sammanhang 
(fortsättning nedan):   
 
Roll prostituerad och kund/samhälle /Typ av social sfär  Offentlig. allmänna angelägenheter  

fria i seder o tanke (+)  
 

skyddade sköna konsterna 

vara gladlynt (+) och (‐)   
 

aldrig någonsin leda teatergrupp eller skriva skådespel  

enbart negativ frihet (‐)  
 

endast sedeslöshet o utsvävningar o kriminella handlingar: 
gäller ej bara prostituerade kvinnor 
 

Innehade alla en mans rättigheter  (Erlands kommentar:  legalt 
subjekt) (+) och (‐)  
 

men fram till 1900‐talet utestängd från samhällslivet 

erotik o kärlek uppror mot alla regler 
 

innehåller samhällsfientlig princip 

(kärleks‐)sederna aldrig böjt sig för institutioner o lagar:  
 

kärlek alltid hävdat sig mot institutioner och lagar 

bevarat mycket av sin prestige, mest plastiska kvinnotyperna 
(spelet: last o dygd) (+)  
 

ängslig puritan: hon inkarnerar kvinnlighet som 
manssamhälle inte hållit i helgd (förblir besatt av 
olycksbringande makt) 

upphöjd kvinnlighet, oförvanskad av moraltvång (+)  
 

man ej skrämd av köttet njuter av fri o ohöljd lust 

paria i utkant av hycklande moralisk värld (+)  
 

betraktas som ifrågasättande av offentliga dygder 

kampen mellan könen (‐)  
 

förvandlas till strid mellan exploaterande o exploaterad 

dubbelhet i mans inställning till prostitution, där hans 
efterfrågan skapar tillgång (‐)  
 

respektabla herrar gisslar last i allmänhet, men överser med 
personliga böjelser 

flickor som lever på sina kroppar anses perversa o förfallna (‐) 
 

inte män som utnyttjar dem 

betydande män får behålla aktning (alla har svagheter) (‐)  
 

medan liten flicka sätter moraliskt värde på spel via erotiska 
tillfälligheter 

kvinnor, inte bara prostituerade, ta på sig manlig omoral (‐)  
 

tjäna som kloaker åt det härliga, sunda palatsets aktade 
invånare 

både män o kvinnor ”ute efter” snöd vinning o framgång (‐)  
 

skillnad han genom eget arbete medan hon tilldelats roll som 
parasit (måste bli exploatör) 

genom könstjänster skaffar hon sig fördelar (‐)  
 

så länge instängd i den funktionen är hon i exploateringens 
tjänst 

Beslutsregel  för matrisen: av de Beauvoir angivna påståenden.  Inplacering  i matrisen dels 
utifrån  om  de  Beauvoir  nämnt  någon  aspekt  på  prostitution  i  positiva  (+),  neutrala  eller 
negativa  (‐)  ordalag,  dels  utifrån  om  påståenden  gäller  allmänna  eller  enskilda  ange‐
lägenheter    
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Rollordnad matris, de Beauvoirs beskrivning av förväntningar och beteenden, som avgör 
vad en prostituerad gör eller borde göra, i offentliga respektive privata sammanhang 
(fortsättning)  
 
Roll prostituerad och kund/samhälle 
/Typ av social sfär 

Offentlig. allmänna angelägenheter  Privat: enskilda angelägenheter 

Sonja, en enkel, övergiven prostituerad  

 
mordet höjdpunkt på allmän manlig vilja 
till utbrytning,  

som hon bäst lämpad ta emot bekännelse 
om självuppgivelse 

kvävs i dystra kvinnohus – bordeller o 
borgarhem (‐) 
 

tillflykt till bekvämlighet o vällevnad  tillflykt till bekvämlighet o vällevnad 

Van Goghs besök på kaféer o bordeller 
(+) och (‐)  
 

leverne förbjudet för kvinna   närde hans sensibilitet  

kvinnlig självständighet bespara man 
många förtretligheter men  

 

också förmena många små 
bekvämligheter  

(vissa möjligheter till erotiska eskapader)

 
Rollordnad matris, de Beauvoirs beskrivning av förväntningar och beteenden, som avgör 
vad en prostituerad gör eller borde göra, i offentliga respektive privata sammanhang 
(fortsättning)  
 
Roll prostituerad och kund/samhälle / 
Typ av social sfär 

Privat: enskilda angelägenheter 

(kvinnor) betrakta sin kropp som kapital att utnyttja (‐) 

 
(Min anmärkning: gäller roll i privat relation) 

kärleksakt som tjänstgöring (‐) 

 
rätt kräva betalning 

samlag alltid ”tjänst” för kvinna (‐)  

 
man tackar med gåva eller säkert underhåll 

för välgörarinna o prostituerad: pengar renande roll (+)  

 
man förvandlas till verktyg, tillåter erotisk frihet som ungt 
högmod förhindrade 

välgörarinna ofta mer romantisk än klarsynt (‐)  

 
försöker köpa aktning, ömhet o beundran, mot ung man 
utveckla moderlig generositet, samma ”mystik” som man 
kräver av ”hjälpt” kvinna (råa schackrandet kamoufleras i 
gåtfullhet) 

kampen mellan könen (‐)  
 

välgörarinna riskerar bli besviken, bespottad o grymt besegrad

välgörarinna, förbehållet förmögna kvinnor (+) och (‐)  

 
gör honom till verktyg: tillåter nedlåtande o hämningslöst 
utnyttjande  

bedrägeri som kvinna känsligare för än man (‐)   kund också verktyg som brukas som födkrok 
mans självkänsla döljer tvetydighet (ljuger spontant för sig 
själv), kvinna (sårbarare o lättare förödmjuka) mer klarsynt (‐)  

 

köpa man i allmänhet inte lyckad lösning 

fria i seder o tanke (+)  

 
vördnadsfull beundran o intresserade av litteratur o filosofi o 
skrev o målade 

enbart negativ frihet (‐) 

 
endast sedeslöshet o utsvävningar (orgier) 
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mängden former av uppträdande o känslouttryck (+) 

 
berika o egga mannen 

(alla kvinnors) invecklade beskaffenhet, ovisshet (+) och (‐)  

 
fylla man med förtjusning, underbar tjänarinna som hänför till 
billig penning 

skenbar ovärdighet (+)  

 
besläktad med sanna helgon, förnedrade blir upphöjda 
(Anmärkning: religion tolkad som privat fråga) 

Synd (+)   

 
öppnar lättare himmelrikets portar än hycklande dygd 
(Anmärkning: religion tolkad som privat fråga)  

Raskolnikovs samtal med Sonja  

 
avkall på förmätet manligt högmod (lett till brottet) 

umgänge med ”fallna kvinnor” (+)   

 
liderlighet samtidigt frånstötande o fascinerande drag, släcker 
begär Sade och Sacher Masoch är besatta av 

i allmänhet vänder sig till prostituerade (+)  

 
de flesta män med ”laster” att tillfredsställa 

kontakt med prostituerade (+) och (‐)  

 
mest undergivna mannen, dock lättast undslipper honom via 
ikläda sig så många symboliska roller 

tjäna betyder skaffa herre (‐)  

 
ingen ömsesidighet i förhållandet (äktenskap o prostitution) – 
kvinna ger o man betalar o tar 

man aktiv o beslutsam  

 
(Anmärkning:  kvinna implicit passiv) 

egna kroppen bordell som står kvinna till buds (+) 

 
(Anmärkning: bara egen njutning, ingen social aspekt) 

små knivar som gunst för kärleksnatt  (Anmärkning: gäller privat relation) 
angående lögner mellan könen (+)  

 
bara ärligt utbyte i prostitution 

kvinna plocka upp partner från gatan, förutsatt kommit över 
hämningar o känslor av äckel (‐)  

 

mycket farligare för kvinna: venerisk smitta, skillnad i fysisk 
styrka 

skådespelerskor förtjänar levebröd o får mening via eget 
arbete (‐) 

 

undkommer kurtisanernas bojor 

 
Betraktar man den tidsordnade matrisen ser man att den  innehåller tomma fält och 
ganska  lite  innehåll,  innan man  kommer  fram  till  1900‐talet.  Enligt  de  Beauvoirs 
beskrivning  verkar  prostituerade  kvinnor  ha  haft  en  god  samhällsställning  under 
den  italienska  renässansen. Hennes beskrivning blir mer omfångsrik och  samman‐
satt, när man närmar sig vår tid.  

Betraktar  man  den  rollordnade  matrisen,  beskriver  de  Beauvoirs  de  prostitu‐
erades ställning som sämre  i den offentliga sfären än  i den privata, om man  jämför 
antalet positiva och negativa påståenden. För den offentliga sfären hittar man hälften 
så många positiva som negativa påståenden (fyra mot åtta). Inom denna sfär vänder 
sig de Beauvoir mot samhällelig, alltså manlig dubbelmoral, när det gäller synen på 
prostitution och de prostituerade. Hon anser att det finns en stor skillnad mellan en 
offentligt uttalad syn och en privat syn som många män tillämpar. En annan slutsats 
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är att hon tycks se klara likheter mellan kvinnans roll i äktenskapet i ett ojämlikt sam‐
hälle (en ”parasit” som är hänvisad till att skaffa sig fördelar via könstjänster) och en 
prostituerad kvinnas roll som säljare av sexuella tjänster. En nyckelfråga är att mot‐
arbeta  kvinnlig  utelåsning  från  samhällslivet,  som  hör  ihop med  utelåsning  från 
lönearbete.  För  den  privata  sfären  hittar  man  ungefär  lika  många  positiva  som 
negativa  påståenden  om  prostitutionen  (nio  mot  elva).  Här  är  de  Beauvoirs  be‐
skrivning alltså mindre entydlig. En fördel hon tar upp är möjligheten till utlopp för 
sexuell  lust, utan moraltvång. Samtidigt nämner hon den negativa begränsning det 
innebär, när kvinnor ser sin kropp som ett kapital att utnyttja. En samlande slutsats 
utifrån de redovisade matriserna är att man hos de Beauvoir inte hittar klart stöd för 
att prostitution bör vara  förbjuden.  Istället  tycks hennes huvudlösning på problem 
vara  kvinnlig  självförsörjning  genom  eget  lönearbete. Detta  verkar  hon mena  ger 
självständighet  och  utgör  grundförutsättningen  för  jämlikhet  mellan  män  och 
kvinnor, även på det erotiska planet. Hon vänder sig också mot de moralister, som 
”…uttalar  förbud  i  stället  för  att  finna  framstegsvänliga  vägar…”  när  det  gäller 
frågor om pornografi och prostitution. 

Avslutningsvis  passar  det  att  nämna  några  av  de  frågor Miles  &  Huberman 
väcker  om  skapande  och  analys  av  kvalitativa  data,  med  hjälp  av  matriser  och 
nätverk. De  sammanfattar  sina  råd  i  ett  av kapitlen  (Miles & Huberman  1994:239‐
244).  Tumreglerna  gäller  byggande  av matriser  (beskrivning  eller  förklaring,  hur 
ordna matriser, kategorier av variabler,  införing av data  i  celler,  en  fallstudie  eller 
jämföra flera fallstudier etc), införande av data i matriser (datakvalité, ”tjocklek” på 
ingående data och metod för ”kondensering”, kodning av variabler, beslutsregler för 
införande av data i celler, komplettera text med siffror eller skalor, återkoppling från 
kollegor om matriser etc), och dra slutsatser från data i matriser (notera mönster och 
teman,  bedöma  rimlighet,  skapa  kontraster/göra  jämförelser,  göra  kluster,  räkna, 
skapa  metaforer,  kontrollera  överraskningar,  dela  upp  variabler,  studera  konse‐
kvenser av ’if‐then test’, bygga en logisk beviskedja, skapa begreppslig och teoretisk 
konsistens, gör en återkoppling från intervjupersoner etc).       

Författarna menar att kvalitativ forskning med stöd av matriser och nätverk fyller 
syftet: ”We need methods  that are credible, dependable, and replicable in qualitative 
terms. This is the need our book addresses.” (Ibid, s 2) 
 
Framtida forskning: jämföra olika författares syn på prostitution med 
hjälp av matriser  
Miles & Huberman (1994) redovisar också hur man kan göra jämförelser mellan olika 
kvalitativa fallstudier.   

• Gör  först  en  ”partiellt  ordnad  metamatris”:  ett  enda  stort  blad  med  alla 
fallstudiers  viktiga,  kondenserade  data.  Miles  &  Huberman  bedömer  att  en 
forskare kan klara av att jämföra upp till ett dussin fallstudier.     

De  menar  att  det  finns  två  huvudstrategier  för  kvalitativa  jämförelser  mellan 
fallstudierna:  
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• ’Cross case’‐strategi: finns kopior av upptäckt mönster i alla fallstudier? 
• Ordna  fallen  längs  intressanta  dimensioner,  kanske  framträder  olika 

familjer 
• Variabelcentrerad strategi: finns teman i alla fallstudier? 

Dynamiken  i  varje  enskilt  fall  blir  då  av  mindre  vikt.  Istället  studeras 
nyckelvariabler,  utan  hänvisning  till  de  fall  de  kommer  ifrån. Man  skulle  kunna 
använda  Miles  &  Hubermans  idéer,  även  för  att  göra  systematiska,  kvalitativa 
jämförelser mellan  olika  författares  syn  på  prostitution  och  argumenten  för  deras 
syn. Ett teoretiskt exempel visas nedan.  
 
Teoretiskt exempel på rangordning av några författares syn på prostitution, efter summering 
av indikatorer, (mer negativ inställning längre upp i matrisen) 
 
Författare/Aspekt på 
prostitution 

Grad av underordning och 
skador på personlighet 

Förändring över historisk tid  Moralisk värdering och 
förslag till lösning på 
problemet 

Andrea Dworkin       
Eva Lundgren       
Laura Kipnis       
Simone de Beauvoir  Underordning offentligt, men 

inte direkt i privat relation till 
kund. Offentlig skada: mindre 
politiskt inflytande 
Privat skada: gynnar kvinnlig 
lättja 

  Negativ utifrån offentlig sfär. 
Neutral utifrån privat sfär. 
Lösning: kvinnlig 
självförsörjning genom arbete 
ger självständighet 

Petra Östergren       
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