
TEST DIN VIDEN// 
 
Test din viden om prostitution: 
 
1. Hvor mange bordeller er der i Danmark?  
 
2. Hvor mange prostituerer sig i Danmark?  
 
3. Hvor mange udenlandske prostituerede er der i Danmark? 
 
4. Hvor mange mænd har besøgt en prostitueret?  
 
5. Hvem er kunderne?  
 
6. Hvorfor sælger en kvinde sin krop? 
 
7. Hvor mange prostituerede er narkomaner? 
 
8. Hvem er de prostituerede? 
 
9. Hvad er forskellen på trafficking og prostitution? 
 
10. Hvordan påvirker trafficking de ikke-handlede danske prostituerede? 
 
11. Er det lovligt at prostituere sig? 
 
12. Er det lovligt at købe sex i Danmark? 
 
13. Er det lovligt at tjene penge på andres prostitution? 
 
14. Er prostitution lovligt i Sverige og Norge? 
 
15. Hvad er forskellen på prostitutionslovgivningen i Holland og Danmark?  
 
16. Hvad er forskellen på mænds og kvinder seksualitet? 
  
17. Hvilke problemer kan man få, hvis man sælger sex? 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svar på test ’din viden om prostitution’: 
 
1. Der er omkring 700 bordeller i Danmark 
 
2. Der er mere end 5.500 mænd og kvinder i landet, der prostituerer sig i Danmark 
 
3. Omtrent halvdelen af de prostituerede i Danmark er udenlandske kvinder 
 
4. Mere end hver tiende danske mand, helt præcist 14 %, har besøgt en prostitueret 
 
5. Kunderne kommer fra alle samfundslag, flertallet lever i fast parforhold. Ganske få 
er singles eller handicappede 
 
6. Økonomiske forhold driver de fleste kvinder til at sælge deres krop. En tredjedel er 
enlige mødre 
 
7. Få procent er narkomaner. Ni ud af ti prostituerede kvinder er tilknyttet en 
massageklinik og er ikke misbrugere af hårde stoffer 
 
8. De fleste af kvinderne har ingen eller en kort erhvervsrettet uddannelse. Hver tredje 
kvinde på en massageklinik overvejer at ophøre med prostitution 

9. Trafficking er handel af kvinder til prostitution, typisk udenlandske kvinder 
 
10. De udenlandske kvinder er så trængt økonomisk, at de tilbyder flere, risikable 
ydelser billigt til kunden. Det lægger et yderligere pres på de danske kvinder og har 
gjort prostitutionsfaget endnu mere hårdt og brutalt, end det var for 15 år siden. Den 
øgede konkurrence kan også være forklaringen på, at der ikke har været den store 
prisregulering på sexkøb. 
 
11. Siden 1999 har det været lovligt at prostituere sig i Danmark. Men prostitution 
anses ikke for et lovligt erhverv. Det betyder, at prostituerede ikke er omfattet af de 
love, som gælder for arbejdstagere på arbejdsmarkedet, fx arbejdsløsheds- og 
pensionslovgivning 
 
12. I Danmark er det lovligt at købe seksuelle ydelser hos en person i prostitution, 
som er fyldt 18 år.  
 
13. Det er strafbart at opfordre, overtale, true eller tvinge andre til at tjene penge ved 
prostitution 
 
14. Vores skandinaviske nabolande har kriminaliseret kunden. Dvs. det er lovligt for 
kvinden at sælge sin krop, men ulovligt for manden at købe sex 
 
15. I Holland er man gået et skridt videre. Her må de prostituerede gerne organisere 
sig i fagforeninger og modtage sygedagpenge 
 
16. Mænds seksualitet er mere konstant og enkel, mens kvinders seksualitet er langt 
mere kompleks og svingende 
 



17. Prostituerede kan opleve forskellige skadevirkninger. Vanskeligheder ved at 
adskille private, seksuelle kontakter og prostitution, vanskeligheder ved at forbinde 
kærlighed og sex, forstyrrelser af ens krops umiddelbare seksuelle reaktioner, 
vanskeligheder ved at give slip på sig selv under seksualakten med en kæreste for slet 
ikke at tale om orgasme. Problemer med at opleve kærtegn netop som kærtegn. 
Følelsesmæssig forvirring – usikkerhed, nedsat selvtillid og selvforagt. Risiko for 
diverse kønssygdomme. Alle prostituerede løber risiko for både voldtægt og vold 
 
 


