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1. Indledning
1.1 Baggrund for og formål med projektet
Prostitutionsområdet er præget af mange forskellige politiske og faglige holdninger og
tilgange. Manglen på en stringent defineret terminologi giver udfordringer. Man kommer
let til at tale forbi hinanden, når der ikke er enighed om begrebernes betydning og
rækkevidde.
Formålet med projektet er at skabe et fælles sprog – en fælles platform for drøftelse af
emnet prostitution.
Projektet har tilvejebragt et sæt af begreber med en entydig og klart afgrænset
definition. Begreberne sikrer sammenlignelighed og en hensigtsmæssig og entydig
kommunikation omkring prostitution.
Det færdige resultat er en referenceramme. Der vil være sammenhænge, hvor denne
referenceramme ikke er hensigtsmæssig – fx i en sagsbehandlers kommunikation med
den enkelte borger. Referencerammen skal ikke opstille begrænsninger i forhold til den
daglige kommunikation, men den tydeliggør betydningen af begreberne.
Referencerammen anvendes i de sammenhænge, hvor det giver mening, fx i
forbindelse med politiske og faglige drøftelser, undersøgelser, statistik, forskning,
målgruppebeskrivelser i udviklings- og evalueringsprojekter, dataindsamling,
dataaggregering etc.
Det fælles sprog om prostitution hverken kan eller skal løse faglige eller politiske
uenigheder. Det skaber klarhed over betydning og udgør på den vis en fælles platform
for drøftelse af emnet prostitution.
Projektet er et samarbejde mellem Begrebssekretariatet og Fagområde Prostitution.
Projektet blev til efter henvendelse fra Fagområde Prostitution, Servicestyrelsens
udsatteenhed, til Begrebssekretariatet, Servicestyrelsen. Begrebssekretariatet
forelagde herefter projektbeskrivelsen for den nu nedlagte begrebsstyregruppe, der var
nedsat af Domænebestyrelsen for Social Service og Omsorg med bemyndigelse til at
initiere terminologiske projekter på opfordring. Begrebsstyregruppen tilsluttede sig
projektbeskrivelsen. Ud over initieringskompetence havde Begrebsstyregruppen også
godkendende kompetence i forhold til de terminologiske standarder, der resulterer af
projekterne. Denne godkendelseskompetence er med nedlæggelsen af
begrebsstyregruppen overgået til begrebssekretariatet i Servicestyrelsen i samarbejde
med de respektive projektejere, i dette tilfælde Fagområde Prostitution.
Domænebestyrelsen har overtaget Begrebsstyregruppens status som formel
opdragsgiver og skal orienteres om resultatet af det terminologiske arbejde.
Domænebestyrelsen skal ikke godkende arbejdet yderligere, da
prostitutionsbegreberne ikke er del af en udvekslingsstandard.
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1.2 Arbejdsgruppens kommissorium
Begreberne er udarbejdet i samarbejde mellem områdets forskellige interessenter.
Arbejdsgruppen, der har udvalgt begreber og udarbejdet definitioner, har haft følgende
kommissorium:
• at udarbejde et konsistent og terminologisk velfunderet begrebssystem med
definitioner, der på det generelle plan formidler en forståelse af begreber, der
omhandler prostitution
• at afgrænse emneområdet i forhold til beslægtede emner
• at bidrage til at formidle og skabe accept af en fælles forståelse af områdets
begrebsverden og sprogbrug
• tage udgangspunkt i den eksisterende definition af prostitution og formulere
prostitution som målgruppe for en social indsats
• anvende politisk neutral sprogbrug til at skabe fælles begrebsforståelse

1.3 Arbejdsgruppens deltagere

Arbejdsgruppens medlemmer er udvalgt med henblik på at repræsentere området så
bredt som muligt.
Arbejdsgruppemedlem
Mette Guldberg
Niracha Andersen
Tove Nielsen
Susanne Møller1
Steen Schapiro
Jeanett Bjønness
Jette G. Heindorf
Majken Wiingaard
Helle Wittrup-Jensen

Organisation
Skat
Københavns Kommune
Reden (Odense, Århus, København)
SIO (Sexarbejdernes interesseorganisation)
Seksualpolitisk Forum
Århus Universitet, Institut for Etnografi og Socialantropologi
Kompetencecenter Prostitution, Servicestyrelsen
Fagområde prostitution, Servicestyrelsen
Begrebssekretariatet, Servicestyrelsen

Indledningsvist var Dansk Kvindesamfund inviteret til at deltage i arbejdet som
repræsentant for kvindeorganisationerne. Dansk Kvindesamfund valgte at lade sig
repræsentere gennem 8.marts-initiativet. Efter det indledende arbejdsgruppemøde
valgte repræsentanten at trække sig fra arbejdet. Der blev efterfølgende taget kontakt
til Dansk Kvindesamfund mhp. evt. at finde en anden repræsentant, men de valgte at
henholde sig til udmeldingen fra repræsentanten fra 8. marts-initiativet.

1
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På andet arbejdsgruppemøde deltog Liese Recke fra SIO i stedet for Susanne Møller.
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1.4 Processen
Inden arbejdsgruppens første møde var der et internt arbejdsgruppemøde, hvor
medarbejdere fra Servicestyrelsens Fagområde Prostitution havde mulighed for at give
input til projektet. Det er del af den fastlagte procedure for begrebsarbejde, at der
afholdes en intern arbejdsgruppe som del af den indledende emneafgrænsning.2
Herefter er arbejdet forsat i regi af den eksterne arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har holdt 5 heldagsmøder. Første møde introducerede
arbejdsgruppemedlemmerne til den terminologiske arbejdsmetode og beskrev
baggrund for og formål med projektet. Der blev også introduceret til organiseringen af
standardiseringsarbejdet på det sociale område3, og kommenteret på en første skitse
over mulig strukturering af emneområdet. Andet møde blev brugt til udarbejdelse af
begrebssystem og definitioner og en samtidig afgrænsning af emnet i forhold til
beslægtede emner. Tredje møde var en fortsat drøftelse af begrebsindhold og
kvalitetssikring af definitioner og begrebssystem. Fjerde møde var udarbejdelse og
godkendelse af høringsdokument, samt udpegelse af høringsparter.4 Efter endt høring,
mødtes arbejdsgruppen igen og drøftede indkomne høringssvar.
Sideløbende med møderækken har arbejdsgruppens medlemmer været konsuleret via
e-post og har mellem møderne givet skriftligt input til definitioner og kommenteret
udkast til begrebssystemet. der i mellemtiden er blevet bearbejdet af
begrebssekretariatet.

1.5 Arbejdsmetoden
Begrebsarbejdet følger den standardiserede metode til begrebsarbejde, der anvendes
til begrebsprojekter i fællesoffentligt regi.5 Dette har betydning for den konkrete
udformning af definitionerne, idet de består af en enkelt helsætning, der konstrueres på
baggrund af en analyse af begrebets karakteristiske træk. Det er dog muligt at knytte
en kommentar til hver enkelt definition. Denne kommentar må gerne bestå af flere
helsætninger.
Metoden influerer også på den måde, man skal læse definitionerne på, idet der i
begreber med typerelationer sker en nedarvning af karakteristiske træk. Det er således
ikke nok at læse definitionen af et enkelt begreb – den skal læses i sammenhæng med
2

Se socialebegreber.dk for proces for begrebsprojekter.

3

Se socialebegreber.dk for organiseringen af standardiseringsarbejdet på det sociale område.

4

Begrebsprojekter på det sociale område har høringsparter, der er udpeget af opdragsgiver

med input fra arbejdsgrupperne, ligesom resultatet sendes i offentlig høring via
socialebegreber.dk.
5

Der arbejdes med udgangspunkt i følgende standarder: DS/ISO 704: Terminologiarbejde –
Principper og metoder (2001) og ISO 10241 International terminology standards – Preparation
and layout. (1992).
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definitionen af eventuelle overbegreber. Det fulde begrebsindhold af fx begrebet
’privatprostitution’ fås dermed kun ved også at læse definitionen på begrebets
overbegreb ’prostitution’.6

2. Prostitutionsbegreber
Arbejdsgruppen har identificeret og defineret følgende begreber.7
•

•

6

prostitution
o prostitutionsydelse
o betaling for prostitutionsydelse
o klinikprostitution
o hotelprostitution
o klubprostitution
o privatprostitution
o escortprostitution
o prostitution på udlandsrejse
o barprostitution
o udendørsprostitution
prostitutionspart
o prostitutionskunde
 kvindelig prostitutionskunde
 mandlig prostitutionskunde
o prostitueret
 migrantprostitueret
 dansk prostitueret

For nærmere beskrivelse af metoden til begrebsarbejde henvises til publikationen ’Kort

indføring i begrebsarbejde’, der kan downloades fra socialebegreber.dk
7

Definitionen på begreberne og deres indbyrdes relationer fremgår af bilag 1 og 2. De to

produkter supplerer hinanden og kan ikke stå alene. Begrebsdiagrammet kan evt. printes fra
socialebegreber.dk, hvor man med fordel kan vælge A3-format.
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•
•

 gadeprostitueret
 barprostitueret
 prostitueret kvinde
 prostitueret mand
kontaktmedium
lokation
o prostitutionslokation
o kontaktlokation

2.1 Om begreberne
Begrebssystemet omfatter i alt 29 begreber. Heraf er der 3 begreber, som stammer fra
andre terminologier, der er registreret på socialebegreber.dk. En række begreber
optræder kun på diagrammerne som aspekter, fx, ’køn’ og ’virkefelt’ i forbindelse med
specialiseringer. Disse begreber er ikke definerede som dele af begrebssystemet.
Andre aspekter er vurderet at være så centrale, at de er defineret som begreber og er
del af det sammenhængende begrebssystem, fx ’prostitutionslokation’ og
’kontaktlokation’.
Begrebet ’prostitution’ eksisterer allerede på socialebegreber.dk, men arbejdsgruppen
har yderligere præciseret definitionen. Det foreliggende begrebsarbejde er således
også forslag til opdatering af begrebet ’prostitution’ i den eksisterende
målgruppeklassifikation.
Afgrænsningen af emnet prostitution i forhold til relaterede emner betyder desuden, at
beslægtede emner som fx ’betalt seksuel udnyttelse’ (betaling for seksuelle ydelser til
personer mellem 15 og 18 år), ’menneskehandel’ (til div. formål), ’trafficking in women’
(handel med kvinder, fx til prostitution), ’rufferi’ (tredjeparts økonomiske fortjeneste på
prostitution) mv. ikke indgår i det foreliggende begrebsapparat.8 Arbejdsgruppens
udgangspunkt er, at begrebsapparatet skal illustrere målgruppen for en social indsats
efter Serviceloven og inddrager ikke forhold, der er omfattet af straffeloven.

2.2 Udgangspunktet for begrebsarbejdet
Begrebssystemet er udarbejdet med udgangspunkt i en litteratursøgning, samt
resultatet af det indledende, interne arbejdsgruppemøde, men det er deltagerne i den
8

For nærmere oplysninger om emneafgrænsningen, se punkt 3.

10

Prostitutionsbegreber
Høringsdokument

eksterne arbejdsgruppe og deres faglige viden, der har været hoveddrivkraften med
referencematerialet som bagvedliggende støtte.

3. Afgrænsning af emneområdet
3.1 Beskrivelse af arbejdsgruppens afgrænsning af emneområdet
Det foreliggende begrebsarbejde er udtryk for én måde at beskrive emnet ’prostitution’
set som målgruppe for en social indsats. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at
begrebets kompleksitet skal kunne rummes i den overordnede definition på
’prostitution’, men at målgruppe-indgangsvinklen betyder, at der er aspekter ved
fænomenet prostitution, der ikke er inddraget.
Termlisten præsenterer de definerede begreber. Udgangspunktet i form af en
litteratursøgning gav anledning til drøftelser af en række termer med tilknytning til
emnet ’prostitution’. For mange termers vedkommende blev konklusionen, at de
involverede begreber ikke var en iboende del af begrebet prostitution. Der var derimod
tale om begreber, der i visse tilfælde, men ikke nødvendigvis, kunne optræde i
forbindelse med prostitution. I flere tilfælde blev det også vurderet, at der var tale om
termer, der var udtryk for en italesættelse af en ikke eksisterende målgruppe, fx
’netprostitution’, forstået som prostitution, der foregår på nettet. I henhold til den
foreliggende definition, kan prostitution ikke foregå på nettet, men nettet kan fungere
som kontaktmedie i forbindelse med prostitution.
Prostitution kan optræde sammen med andre fænomener, fx misbrug, fattigdom etc.,
men arbejdsgruppen har bevidst skåret sådanne begreber fra med den begrundelse, at
disse forhold ikke er en iboende del af selve begrebet ’prostitution’. Eksempler på
frasorterede termer/begreber er ’handlet prostitueret’, ’stofmisbrugende prostitueret’
etc.
Når man behandler et emneområdes terminologi, vil man ofte begrænse sig til de
termer, der er specifikke for det pågældende emne. Dog har arbejdsgruppen besluttet,
at der defineres begreber som fx ’kontaktmedie’, der er af mere generel karakter, men
mulige undertyper heraf er ikke defineret, da en oplistning af disse ligger uden for
emnet og ikke vil være udtømmende og hurtigt vil blive forældet. Eksempelvis vil typer
af kontaktmedie være ’nettet’, ’Messenger’, ’communitysite’, ’chatroom’ mv. Dette er
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variable, der i en given kontekst vil skulle identificeres af fagfolk med specifikke
kompetencer hertil. Det er samme overvejelser, der gør sig gældende for begrebet
’kontaktlokation’.
I forbindelse med begrebet ’migrantprostitueret’ blev det overvejet, om det gav mening
at underinddele begrebet i forskellige typer alt efter oprindelsesland. Arbejdsgruppen
besluttede, at det i en given kontekst bør afvejes, hvilke typer, der er relevante fx at
indsamle data på, men at overbegrebet ’migrantprostitueret’ er væsentlig at identificere
som målgruppe for en social indsats.
Der er sket en afvejning i forhold til, hvilke begreber, der er identificeret som typer af
’prostitution’, og hvilke der er typer af ’prostitueret’. Man leder fx forgæves efter
begrebet ’escortprostitueret’, men kan finde definitionen på ’escortprostitution’.
Begrundelsen for denne tilgang, hvor der ikke er et en-til-en forhold mellem typer af
prostitution og typer af prostituerede, er, at en fuld oplistning ville give en del
redundans i begrebsapparatet. Således vil definitionen på fx ’escortprostitueret’ blive
en forholdsvis tom definition lydende: prostitueret, der udøver escortprostitution’.
Ønsker man at oprette disse kategorier på baggrund af begrebsarbejdet, er det
naturligvis en mulighed.
Tilsvarende er der oprettet typer af ’prostitueret’, der ikke modsvares af en type
’prostitution’. Et eksempel herpå er ’migrantprostitueret’ som type af ’prostitueret’. Her
er det skønnet væsentligt at identificere en målgruppe, der har det karakteristiske træk,
at der er tale om personer med migrantbaggrund. Det væsentlige er således et
karakteristisk træk ved personen. Det er ikke skønnet relevant at definere en type af
’prostitution’ som ’migrantprostitution’. Indholdsmæssigt vil definitionen blive tom (fx
’prostitution, der udøves af migrant’) og der vil ikke kunne defineres karakteristiske
træk ved formen som sådan, idet en migrantprostitueret kan udøve forskellige former
for prostitution. Omvendt med fx escortprostitution, hvor det er karakteristiske træk ved
formen, der er relevant at definere, frem for hos den prostituerede, idet forskellige typer
af ’prostitueret’ kan udøve escortprostitution.
I det foreliggende begrebsapparat indgår to køn, henholdsvis ’mand’ og ’kvinde’. Hvert
køn er koblet til såvel ’prostitueret’ som til ’prostitutionskunde’, således at en
prostitueret kan være en mand eller en kvinde, på samme måde som en
prostitutionskunde kan være en mand eller en kvinde. I forbindelse med tvivlstilfælde,
fx i forbindelse med transseksuelle, vil man, i anvendelsen af begrebsapparatet, lade
den officielle kønsstatus jfr. CPR-slutciffer være afgørende.
Arbejdsgruppen har drøftet at inkludere begreber som ’heteroseksuel’, ’homoseksuel’
etc. Begreberne er udeladt med den begrundelse, at der enten er tale om aspekter ved
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en specifik prostitutionsydelse9 eller de seksuelle præferencer, de prostituerede har,
når de indgår i private relationer, hvorfor det ligger uden for begrebsarbejdets område.

3.2 Afgrænsningsparametre
Arbejdet med at afgrænse emneområdet er sket sideløbende med definitionsarbejdet. I
takt med at rækkevidden af begreberne blev diskuteret, har arbejdsgruppen indsnævret
emneområdet på flere parametre:

9

•

alder: Der er kun tale om prostitution, når de involverede parter er over 18 år.
Salg af seksuelle ydelser mellem parter, hvor den sælgende part er mellem 15
og 18 år er ikke prostitution, men betalt seksuel udnyttelse, og det er ulovligt
som kunde mod betaling eller løfte om betaling at have samleje med en person
under 18 år. Et forhold af seksuel karakter mellem parter, hvor den ene er
under 15 år er seksuelt overgreb.

•

menneskehandel: Begrebet ’menneskehandel’ er ikke defineret i denne
sammenhæng. Set fra en begrebsmæssig synsvinkel er prostitution og
menneskehandel to forskellige begreber, uagtet at der i den virkelige verden er
konkrete tilfælde, hvor begge begreber optræder samtidig, nemlig det kriminelle
forhold, hvor en tredjepart med henblik på økonomisk vinding tvinger en handlet
person til at sælge seksuelle ydelser. Der vil i de tilfælde være tale om
menneskehandel eller trafficking med prostitution som formål. Der kan således
sagtens være konkrete tilfælde, hvor en person både er i prostitution og har
været udsat for menneskehandel, ligesom der kan være konkrete eksempler på
personer, der både er i prostitution og er misbrugere, uden at det dog gør
menneskehandel eller misbrug til del af begrebet prostitution. 10

Se i øvrigt punkt 3.2 Afgrænsningsparametre om afgrænsningen i forhold til typer af seksuelle

ydelser.
10

At der er tale om to selvstændige begreber, der dog i konkrete tilfælde kan optræde samtidig
fremgår også af formuleringen af Straffeloven § 262 a: For menneskehandel straffes med
fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende
modtager en person […], med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig
usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer
[arbejdsgruppens understregning].
Definitionen i straffelovens § 262 a er formuleret med udgangspunkt i Palermo-protokollen og
EU-rammeafgørelsen, der også bør ligge til grund for en evt. definition af
menneskehandelsbegrebet.
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•

lovlighed: Det er i Danmark lovligt at prostituere sig, hvis man er over 18 år,
men prostitution har kun til dels status som et legalt erhverv. Det er således
ikke lovligt at tjene penge på, at andre prostituerer sig. Denne inkonsekvens i
lovgivningen har givet visse udfordringer i forbindelse med begrebsarbejdet, og
det er af den årsag besluttet at begreber som ’bagmand’, ’rufferi’ eller ’bordel’
ikke er indeholdt i det foreliggende begrebsarbejde, idet det er begreber, der er
udtryk for en samfundsmæssig og juridisk opfattelse af og tilgang til prostitution
og ikke har betydning for, hvad prostitution er set fra en begrebsmæssig
synsvinkel. I henhold til kriteriet om lovlighed er det også fravalgt at definere de
øvrige aktører, der kan tjene penge på, at en person prostituerer sig, såsom fx
escortchauffør, lokalitetsejer eller telefondame, kaffedame og øvrige synonymer
for aktør, der formidler kontakt mellem den prostituerede og
prostitutionskunden.

•

andre former for seksuelle ydelser: Prostitution omfatter ikke salg af
seksuelle ydelser, hvor der ikke er fysisk kontakt. Dermed er porno, strip,
diverse typer af seksuelle ydelser leveret over internettet, telefonsex, salg af
intime genstande som fx brugte trusser og lignende ikke inkluderet i emnet
prostitution. Som følge heraf giver det ikke mening at tale om fx ’netprostitution’
eller ’prostitution via webcam’. Der vil være tale om internetperformances,
stripshow eller lignende solgt og formidlet over nettet, men ikke om forskellige
typer af prostitution. Dog kan nettet anvendes som kontaktmedium mellem
prostitutionsparter, dvs. at parterne bruger nettet til henholdsvis at reklamere
for/opsøge prostitution og evt. indgå en aftale, men selve prostitutionsydelsen
leveres på en fysisk lokation.

•

typer af prostitutionsydelser: Arbejdsgruppen har valgt ikke at definere
forskellige typer af seksuelle ydelser, der kan være indeholdt i prostitution, da
det ikke skønnes relevant eller muligt at udarbejde en udtømmende
kategorisering.

•

øvrige sociale målgrupper: Der kan være områder, der fx i forbindelse med
gadeprostitution, kan optræde med en vis hyppighed og derfor opleves som
nært beslægtet med begrebet prostitution. Et eksempel herpå er stofmisbrug.
Stofmisbrug er et selvstændigt begreb, ligesom prostitution er det. De to
fænomener kan eksistere side om side hos et konkret individ, men de er ikke
del af hinanden som begreber. Derfor indeholder begrebsafklaringen om
prostitution ikke termer som fx ’misbrugende prostitueret’ eller ’stofmisbrugende
prostitueret’. I en given kontekst, hvor det er relevant at sammensætte
forskellige målgruppekategorier, henvises til den generiske
målgruppeklassifikation for det sociale område på socialebegreber.dk. En
sammenkobling af de to begrebssystemer vil gøre det muligt at kombinere sig
frem til en specifik målgruppe, der er relevant i en given kontekst.
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3.3 Generelle begreber og overlap med andre terminologier
Arbejdsgruppen har i det omfang, det er muligt, trukket på begreber, som allerede er
defineret og indeholdt i socialområdets begrebsbase socialebegreber.dk. Således er
begreberne ’person’, ’mand’ og ’kvinde’ trukket direkte herfra.
Begrebsafklaringen har kvalificeret den definition af begrebet prostitution, der pt. er
tilgængelig på socialebegreber.dk. Det er forventningen at de generiske
målgruppebegreber, der er godkendt som standard vil blive opdateret med den nye
definition på ’prostitution’.

3.4 Prostitution som fænomen eller socialt problem
På det sociale område bliver prostitution fra officielt hold opfattet og karakteriseret som
et socialt problem. Dette afspejles i den målgruppeklassifikation, der er udarbejdet som
standard for det sociale område og er at finde på www.socialebegreber.dk11, hvor
prostitution er defineret som en type af socialt problem.
I arbejdet med at finde et fælles sprog om prostitution, defineres prostitution
værdineutralt12. Målet har været at beskrive, hvad prostitution er som begreb (hvad er
indeholdt i den tankemæssige forestilling, vi benævner ’prostitution’), uden at give
udtryk for divergerende, subjektive opfattelser af begrebet.
Prostitution, som den konkret finder sted, er mangeartet og varieret, og de
prostituerede har vidt forskellige baggrunde og vilkår. Begrebet ’prostitution’ indeholder
ikke i sig selv en vurdering af, hvorvidt fænomenet er problematisk, årsag til sociale
problemer eller udtryk for sociale problemer. Derfor er definitionen af begrebet også
neutral.

11

For øvrige definerede typer af ’socialt problem’, se den generiske målgruppeklassifikation på

www. socialebegreber.dk. Her kan man også finde definitionen på ’socialt problem’.
12
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En værdineutral definition kan desuden benyttes i international sammenhæng.
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4. Definition på prostitution

prostitution
handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser
henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling
Kommentar: Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for
Servicelovens område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution
udgør et problem for den enkelte må afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser,
der sælges af unge under 18 år, eller det fænomen, at personer tvinges af andre til at sælge
seksuelle ydelser.

prostitutionsydelse
del af prostitution, der bestå af aftalt seksuel ydelse mellem personer, der har
fysisk kontakt
Kommentar: Med aftalt seksuel ydelse menes, at der etableres en gensidig aftale om arten og
omfanget af den kønslige omgang forud for leveringen.
Med fysisk kontakt menes, at den prostituerede og prostitutionskunden mødes ansigt til ansigt –
uagtet omfanget af fysisk berøring eller kønslig omgang.
Begrebet indbefatter ikke andre former for betalte seksuelle ydelser som internetperformances, porno
og strip.

betaling for prostitutionsydelse
del af prostitution, der består af betaling for prostitutionsydelsen
Kommentar: Betalingen falder oftest på forhånd og i form af kontanter, men kan også udgøres af
andre modydelser.

13

Definition på prostitution

I den generiske målgruppeklassifikation for det sociale område, vil prostitution indgå
som type af socialt problem. Dermed honoreres præmissen om at definere prostitution
som målgruppe for en social indsats, da Serviceloven helt overordnet inddeler de

13

17

For tilhørende kommentarer til de tre begreber, se bilag 2, Termliste.

Prostitutionsbegreber
Høringsdokument

områder, der kan rettes ydelser mod som fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og
særlige sociale problemer.
Her er det vigtigt at understrege, at selv om der overordnet er defineret typer af sociale
problemer, vil en konkret social indsats altid bero på en individuel vurdering.
Karakteren og rækkevidden af et socialt problem er relativ til både personen selv og
det omkringliggende samfund, således at det er personlige og omgivelsesmæssige
faktorer, der ligger til grund for en individuel vurdering.
De sociale problemer er de fokusområder, der erfaringsmæssigt kan give en forhøjet
risiko for marginalisering. At noget er defineret som et socialt problem er derfor ikke
ensbetydende med, at det er problematisk for alle til enhver tid.
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Bilag 1) Termliste
Termlisten er en samling af terminologiske artikler, som beskriver begreberne inden for
et emne. En terminologisk artikel indeholder en term (det fagudtryk, som benævner
begrebet), eventuelle synonymer, en definition (en beskrivelse af begrebet, der
afgrænser begrebet fra andre relaterede begreber), samt eventuelle uddybende
kommentarer. Arbejdsgruppen har valgt at anvende kommentarerne til at formidle
afgrænsningen i forhold til relaterede emner.

Emne
Term
Definition:

Kommentar:

Emne
Term
Synonym
Definition:

Kommentar:
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Målgruppe
prostitution
handling, hvor mindst to handlende personer på
markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og
sælger en prostitutionsydelse mod betaling
Den tankemæssige forestilling om fænomenet
prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens
område er prostitution benævnt som type af socialt
problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem
for den enkelte må afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de
strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der
sælges af unge under 18 år, eller det fænomen, at
personer tvinges af andre til at sælge seksuelle
ydelser.

Prostitution
klinikprostitution
massageklinikprostitution
Synonym
prostitution, hvor prostitutionskunden opsøger den
prostituerede på offentlig tilgængelig klinik, der er
indrettet til formålet
Lokationen benyttes typisk, men ikke nødvendigvis, af
mere end én prostitueret, dog ikke nødvendigvis på
samme tid.
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Emne
Term
Definition:

Kommentar:

Prostitution
klubprostitution
prostitution, der foregår på offentlig tilgængelig klub,
der også modtager gæster, der ikke er part i
prostitution
Offentlig tilgængelig klub er fx sex- eller stripklubber,
saunaer, barer eller lignende.

Emne
Term
Definition:

Prostitution
hotelprostitution
prostitution, der foregår på et hotel, der ikke er
specifikt indrettet til formålet

Emne
Term
Definition:

Prostitution
escortprostitution
prostitution, hvor den prostituerede kontaktes og
efter aftale kommer ud til prostitutionskundens
private eller privatlignende opholdssted
Et privatlignende opholdssted kan fx være et hotel
eller en lejlighed.

Kommentar:

Emne
Term
Definition:

Kommentar:

Emne
Term
Definition:

Kommentar:
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Prostitution
privatprostitution
prostitution, hvor prostitutionskunden efter aftale
opsøger den prostituerede på dennes private eller
privatlignende opholdssted, hvor faciliteterne kun
benyttes af én eller højst to prostituerede ad gangen
Privatprostitution er kendetegnet ved at tilstræbe en
prostitutionslokation med privatlignende, diskrete
forhold.

Prostitution
prostitution på udlandsrejse
prostitution, hvor en prostitueret eller en
prostitutionskunde midlertidigt rejser til et andet land
for at sælge eller købe prostitutionsydelser
Prostitution på udlandsrejse adskiller sig fra
migrantprostitution ved at der oftest er tale om
kortere ophold og at formålet med rejsen er at indgå i
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prostitution.

Emne
Term
Definition:

Prostitution
barprostitution
prostitution, hvor kontakten skabes på en bar og
prostitutionslokationen aftales ad hoc med den
enkelte prostitutionskunde

Emne
Term
Definition:

Prostitution
udendørsprostitution
prostitution, hvor kontakten skabes udendørs eller i
offentligt rum og prostitutionslokationen aftales ad
hoc med den enkelte prostitutionskunde
Udendørsprostitution omfatter prostitution, hvor
kontakten skabes udenfor, fx på gaden, i parker, på
rastepladser etc. eller i offentligt rum som fx på
offentlige toiletter, banegårde etc.

Kommentar:

Emne
Term
Definition:
Kommentar:

Emne
Term
Definition:
Kommentar:
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Prostitution
prostitutionsydelse
del af prostitution, der består af aftalt seksuel ydelse
mellem personer, der har fysisk kontakt
Med aftalt seksuel ydelse menes, at der etableres en
gensidig aftale om arten og omfanget af den kønslige
omgang forud for leveringen.
Med fysisk kontakt menes, at den prostituerede og
prostitutionskunden mødes ansigt til ansigt - uagtet
omfanget af fysisk berøring eller kønslig omgang.
Begrebet indbefatter ikke andre former for betalte
seksuelle ydelser som internetperformances, porno og
strip.

Prostitution
betaling for prostitutionsydelse
del af prostitution, der består af betaling for
prostitutionsydelsen
Betalingen falder oftest på forhånd og i form af
kontanter, men kan også udgøres af andre
modydelser.
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Emne
Term
Definition:
Kommentar:

Prostitution
prostitutionspart
person, der er part i prostitution
Begrebet omfatter kun personer, der er direkte
involveret i køb og salg af den seksuelle ydelse.
Begrebet omfatter dermed ikke tredjeparter, der
profiterer på prostitution uden selv at være direkte
involveret, fx bagmænd, lokalitetsejere,
telefondamer, escortchauffører mv.

Emne
Term
Definition:

Prostitution
prostitueret
prostitutionspart, der sælger prostitutionsydelse

Emne
Term
Synonym
Definition:

Prostitution
prostitueret kvinde
kvindelig prostitueret
person, der er både er prostitueret og kvinde

Emne
Term
Synonym
Definition:

Prostitution
prostitueret mand
mandlig prostitueret
person, der både er prostitueret og mand

Emne
Term
Definition:

Prostitution
dansk prostitueret
prostitueret, der er opvokset i Danmark

Emne
Term
Definition:

Prostitution
migrantprostitueret
prostitueret, der er flyttet fra sit hjemland til et andet
land med henblik på et længerevarende ophold og
som udøver prostitution
Der kan skelnes mellem migrantprostituerede med
lovligt ophold og migrantprostituerede uden lovligt
ophold.

Kommentar:

Migrantprostitueret adskiller sig fra en prostitueret,
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der udøver prostitution på udlandsrejse ved, at der
oftest er tale om længere ophold og ved at formålet
med at migrere ikke nødvendigvis er at indgå i
prostitution.
At være migrantprostitueret udelukker ikke, at man
kan være offer for menneskehandel.

Emne
Term
Definition:

Prostitution
gadeprostitueret
prostitueret, der med gaden som kontaktlokation
udøver prostitution

Emne
Term
Definition:

Prostitution
barprostitueret
prostitueret, der med en bar som kontaktlokation
udøver prostitution

Emne
Term
Definition:

Prostitution
prostitutionskunde
prostitutionspart, der køber prostitutionsydelse

Emne
Term
Definition:

Prostitution
kvindelig prostitutionskunde
person, der både er prostitutionskunde og kvinde

Emne
Term
Generel definition:

Prostitution
mandlig prostitutionskunde
person, der både er prostitutionskunde og mand

Emne
Term
Definition:

Generelle fællesoffentlige begreber
person
et enkelt menneske, ofte i modsætning til en gruppe,
en klasse eller en familie

Kommentar:

Emne
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Målgruppe
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Term
Definition:
Kommentar:

kvinde
person, der er af hunkøn
Det køn, man er registreret som, er definerende.

Emne
Term
Definition:
Kommentar:

Målgruppe
mand
person, der er af hankøn
Det køn, man er registreret som, er definerende.

Emne
Term
Definition:
Kommentar:

Prostitution
prostitutionslokation
lokation, hvor prostitutionsydelse leveres
En traditionel skelnen mellem prostitutionsformer er
baseret på, hvorvidt prostitutionslokationen er
indenfor eller udenfor i form af henholdsvis
indendørs- og udendørsprostitution.

Emne
Term
Definition:

Prostitution
kontaktlokation
lokation, hvor der etableres kontakt mellem
prostitueret og prostitutionskunde
Kontaktlokation kan fx være gaden, en klinik eller en
bar.

Kommentar:

Emne
Term
Definition:

Prostitution
lokation
sted, hvor noget bestemt foregår

Emne
Term
Definition:

Prostitution
kontaktmedium
elektronisk eller trykt medium, der anvendes til
kommunikation og etablering af kontakt mellem to
personer
Kontaktmedium kan fx være internettet,
mobiltelefon, avisannoncer mv.

Kommentar:
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Bilag 2) Begrebsdiagram
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