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Abstract 
 
Scaramuzzino, Gabriella (2014). Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande 
på internet: En svensk "fuckförening"? (Collective Action by Sex Service Providers 
and Sex Clients on the Internet). Linnaeus University Dissertations No 
167/2013, ISBN: 978-91-87427-81-7. Written in Swedish with a summary in 
English. 
 
This thesis aims to understand and explain the importance that prostitution 
forums have for the exercise of power and influence in the area of prostitution. 
It also seeks to clarify how these forums developed and were able to occur 
within a Swedish context. Sweden was the first country to legislate to 
criminalise only the buying, but not the sale, of sexual services. Social work 
provisions aims to get people out of prostitution. The thesis is based on an 
ethnographic study of the three largest Swedish prostitution forums during a 
two-year period. The empirical material consists of both quantitative 
participant and content analysis and field notes from observation of the 
interactions on the forums. The theoretical framework is based mainly on A 
Theory of Fields by Neil Fligstein and Doug McAdam. It focuses on the 
collective action on - and between - fields and how institutions are reproduced 
and changed. 
 
The results show that most of the content was published by a smaller group of 
actors. The interaction can be divided into the following subjects: social shims; 
information; negotiations and rules; advice and support; viewpoints on the 
forum as well as discussion on prostitution and its regulation. Moreover, the 
study shows that the forums enabled both sex service providers and sex clients 
to meet collectively, pursue common interests and discuss which rules should 
prevail in the prostitution market. Providers also pursued self-organised harm 
reduction social measures. This form of self-help was also sanctioned by a 
municipal prostitution unit, which can be interpreted as if it acted in a 
contrary direction to the government’s prostitution policy. The actors in the 
forums perceived themselves to be stigmatised by society, where sex service 
providers to a greater extent than sex clients, described a form of stigma. In 
the forums they could, however, feel a sense of belonging. The actors 
perceived themselves to be monitored by the Swedish state and they 
collectively self-regulated the interaction. Sex service providers and sex clients 
also co-operated, on occasions, with the Swedish state in order to jointly 
combat child prostitution, human trafficking and organised crime. 
 
Keywords: sex work, prostitution, Sweden, a theory of fields, organizing, civil 
society, virtual ethnography, harm reduction, social work, internet 
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Förord 
 
Mina barn, sex och två år gamla, kom fram till mig för ett tag sen och såg 
ganska bekymrade ut. De frågade hur lång tid det egentligen hade tagit mig 
att skriva den här boken, och om jag möjligtvis behövde deras hjälp så att jag 
kunde bli färdig. Det fick mig att reflektera över att det har tagit nästan sex år 
att färdigställa den här avhandlingen och det är många på vägen, som på olika 
sätt, har bidragit till att jag har kunnat skriva den. Först och främst vill jag 
tacka mina barn och min make Roberto Scaramuzzino för att ni får mig att 
känna som världens, nej snarare universums, rikaste och mest älskade 
människa. Tack Roberto för att du flyttade med mig till Växjö så att jag kunde 
påbörja den här doktorandutbildningen, för alla andra flyttar som vi har gjort 
tillsammans, för alla resor och utflykter, för alla gemensamma projekt och för 
att du har läst detta manus om och om igen. 
 
Ett speciellt tack till min huvudhandledare Eva Johnsson för att du har stöttat 
mig i vått och torrt under de här åren, för alla värdefulla kommentarer som du 
har gett mig och för alla roliga minnen från den här tiden: när din dator 
spärrades vid vårt första möte, bilnycklarna som fastnade på väg till Växjö, 
Genova, internat, luncher, grillfester. Det har varit en förmån att få lära känna 
dig! Varmt tack också till mina handledare Charlotta Holmström och Sven-
Axel Månsson för alla synpunkter ni har gett mig, både under min tid som 
socialsekreterare och som forskarstuderande. 
 
Jag vill också tacka alla mina kollegor vid institutionen för socialt arbete på 
Linnéuniversitetet som har hjälpt mig med allt från att få nytt lösenord till 
datorn till att ha kommenterat mina texter. Särskilt tack till min 
doktorandkollega och vän Erika Lundby för att du alltid har varit så generös 
med dig själv och med din tid. Tack även till Angelika Thelin, Sara Hultqvist 
och Uffe Enokson för alla fikastunder och goda råd som ni har gett mig på 
vägen. Tack till Rickard Ulmestig för att du introducerade mig till Växjö och 
för alla givande diskussioner som vi har haft. Tack också till Tapio Salonen, 
Iver Hornemann Möller och Matts Mosesson för att ni tagit er tid att 
kommentera mina texter, särskilt i början av forskarutbildningen och för ert 
stöd. 
 
Tack till Tina Mattsson för dina kommentarer på mitt mellanseminarium. 
Tack också till Håkan Jönsson, och till er andra som bidrog till att mitt 
slutseminarium blev så lyckat. Håkan du gav mig både nya infallsvinklar och 
massor av energi att arbeta vidare, och för detta är jag dig evigt tacksam. Tack 
även till Staffan Blomberg för att du gav mig uppmuntrande ord på 
sluttampen, när jag kanske behövde dem som mest.  
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7 

1. INLEDNING 

Sexsäljare: …Det gick väl inte så bra att bekämpa 
prostitutionen med att kalla/göra de prostituerade till offer, 
så nu prövar socialarbetarna om det kan gå bättre att kalla 
torskarna för sexmissbrukare. Så patetiskt, men vad f'*n för 
att en grupp sedlighetsfanatiker... 
Sexköpare: Detta kallas att styra människor, vi som tycker 
det är skönt att knulla ska minsann kallas för 
problemmänniskor, vi ska i stort sett omyndigförklaras. Och 
då vi dessutom har förmånen att kunna köpa oss ett nyp, ja 
då kommer avunden in i bilden, det ska vara ett helvete att 
skaffa "ett skjut" typ, inte vara för lätt, då är det en sjukdom 
som de inrättar en jour för. En ful kärring ska ta itu med 
våra "problem" det skulle se ut om vi fick ett nyp då vi ville, 
herre gud vilken lättja, och då borde vi både halvsulas och 
kölhalas, milda makter. Nej kontroll är vad det handlar om, 
riksdagens ledamöter har inte tillräckligt att göra så då 
måste man motionera röven av sig för att få igenom den ena 
idiotlagen efter den andra. 

Det var 2006, när jag arbetade som socialsekreterare på 
Prostitutionsenheten i Malmö, som jag först bekantade mig med s.k. 
prostitutionsforum på internet. Prostitutionsforum är mötesplatser där 
främst sexköpare, men även sexsäljare, kan interagera med varandra, 
skyddade av den anonymitet som nätet erbjuder. Som citatet visar, 
använde sexsäljare och sexköpare också prostitutionsforum för att 
granska och kritisera prostitutionsenheternas arbete, vilket bidrog till 
att mitt arbete blev utmanande och det manade till eftertanke. Både 
sexköpare och sexsäljare beskrev hur de kände sig stigmatiserade av 
samhället och uttryckte frustration och ilska över den syn som det 
sociala arbetet grundade sig på och över de sociala insatser som 
erbjöds. Ibland berömde de även våra kartläggningar eller våra 
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Sexsäljares egenorganisering 
Sexsäljares kollektiva handlande eller organisering sträcker sig långt 
tillbaka i tiden. Redan under 1800-talet gjordes kvinnan i 
prostitutionen till en betydelsefull symbol för förtryck i samhället, i 
synnerhet i Frankrike. Istället för att enbart skildras som ett offer som 
förtrycktes av staten började hon att beskrivas som en frihetskämpe. I 
Eugène Delacroix’ målning Friheten på barrikaderna av 
julirevolutionen 1830, står en kvinna högst upp, med bara bröst, 
beväpnad och stolt med fanan i sin hand och visar sin armhåla (Cornell 
2009:40–42). 
Figur 1 Eugène Delacroix ”Friheten på barrikaderna” av julirevolutionen 1830 

 
Denna bild är hämtad från Musée du Louvre (Louvren) i Paris där målningen 
hänger. 

Vissa menar att hon symboliserade kvinnan i prostitutionen och även i 
samband med revolutionen 1848 porträtterades kvinnan i 
prostitutionen som en farlig och beväpnad ledare. Hon stod mitt i 
revolutionen och kämpade mot de rikas korruption, förtrycket av de 
fattiga och ett reglementeringssystem som tvingade henne att 
underkasta sig statens kontroll, annars riskerade hon att bli inspärrad 
på institutioner som Saint-Lazare (Cornell 2009:40–42). Samma år 
gav sig kvinnor i prostitutionen ut på gatorna för att kämpa mot den 

8 

framträdanden i media och jag hamnade ständigt i olika dilemman om 
vad som var rätt och fel utifrån en etisk och professionell synpunkt. 

Vid den här tidpunkten talades det mycket om hur 
gatuprostitutionen hade minskat och om att internet hade blivit den 
nya arenan för prostitution. Kunskapen om den här ”dolda” 
prostitutionen, som den då kallades för, var begränsad. Därför arbetade 
jag med att kartlägga sexhandeln på internet i Öresundsregionen (se 
Scaramuzzino & Malmström 2006, Scaramuzzino 2007) för att sedan 
kunna erbjuda sociala insatser till personer som ville minska eller sluta 
köpa sexuella tjänster. Än idag kan jag komma ihåg hur fascinerad jag 
blev av hur målgrupper som var av intresse för det sociala arbetet, 
möttes på forum utifrån att de delade ett intresse. Samtidigt var det 
uppenbart för mig att de personer som var aktiva på 
prostitutionsforumen inte hade samma intresse i prostitutionen. Bland 
de sexköpare som var aktiva på forumen, och som jag hade samtal med, 
mötte jag människor med olika erfarenheter, med olika syn på 
prostitution, samt med olika idéer om vilka sociala insatser som de var 
i behov av. Genom forumen fick jag även ta del av sexsäljares skilda 
erfarenheter. 

Eftersom jag vid den här tidpunkten hade ett specifikt uppdrag, 
lämnade det mig med många frågor om den ”större bilden”. Vad var 
dessa forum för mötesplatser? Hur kunde det finnas sådana här forum 
med tanke på att det var olagligt att köpa sexuella tjänster i Sverige? 
Varför fanns det flera forum och inte enbart ett forum, med tanke på 
att Sverige var ett land med få invånare och relativt lite prostitution i 
jämförelse med många andra länder?  

Under två år, fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren 2011, återvände jag till 
prostitutionsforumen, denna gång som forskare, och genomförde den 
kvantitativa deltagar- och innehållsanalys och de observationer som 
ligger till grund för denna etnografiska studie. Genom observationerna 
väcktes mitt intresse, inte bara för sexköpare, utan även för andra 
aktörer som fanns närvarande på forumen som sexsäljare, 
socialarbetare och moderatorer och jag ville också få mer kunskap om 
hur forumen utvecklades över tid. 

Den här avhandlingen handlar om sexsäljares och sexköpares 
kollektiva handlande och organisering på internet och hur de använde 
sig av prostitutionsforum för att kunna minska konflikter på 
prostitutionsmarknaden och bedriva egenorganiserat socialt arbete. 
Studien handlar på så vis om vilken betydelse prostitutionsforum har 
för makt och inflytande på prostitutionsområdet i Sverige. 
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framträdanden i media och jag hamnade ständigt i olika dilemman om 
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fackföreningsrörelsen generellt har fackföreningar för sexarbetare 
beskrivits, både som en produkt av kapitalismen och som ett motstånd 
mot den (Gall 2007:70–72).  

Genom att verka under kapitalismens vingar kan fackföreningar 
vara med och legitimera och normalisera ett system som utnyttjar 
arbetare (Gall 2007:76). The International Committee for the Rights of 
Sex Workers in Europe (ICRSE) har till exempel anklagats för att 
enbart företräda sexindustrins intressen (Scaramuzzino R. & 
Scaramuzzino G. 2014). Fackföreningsrörelsen kan emellertid även 
betraktas som ett värn mot kapitalismens förtryck, eftersom den verkar 
för att förbättra arbetsförhållanden och förändra ojämlika strukturer 
på arbetsmarknaden. Utifrån sexarbetares perspektiv, kan organisering 
i fackföreningar bli ett sätt att försöka minska den exploatering som 
finns på prostitutionsmarknaden och förändra den, för att kunna få 
mer makt och inflytande över sin egen situation (Gall 2007:72). 

Sexarbetare har argumenterat för att sexuella tjänster har ett värde 
för samhället och att dessa tjänster därför bör likställas med andra 
former av lönearbete. De har också varit noga med att framhålla att de 
inte säljer sig själva eller sina kroppar, utan att de tillhandahåller 
kvalificerade tjänster (Gall 2007:70–71, 76). En av de viktigaste 
frågorna som sexarbetare har drivit tillsammans är att sexuella tjänster 
ska betraktas som ett ”erotiskt” eller ”emotionellt” arbete (Mathieu 
2003, Lopez-Embury & Sanders 2009, Dodillet, 2009). 

Kajsa Ekis Ekman (2010:55) menar dock att fackföreningar för 
sexarbetare bara är en myt eftersom hon inte funnit någon grupp 
sexarbetare som fungerat som en riktig fackförening, d.v.s. att den 
finansierats och drivits av medlemmar, och där arbetsgivare fungerat 
som motpart. De försöker inte heller höja löner, pensioner eller 
förbättra arbetsvillkor utan de använder ord som ”fackförening” och 
”sexarbete” för att få att sälja sexuella tjänster erkänt som ett arbete. 
”Fackföreningarna” används av sexindustrin för att kunna öka profiten 
och för att kunna få större marknadsandelar, menar Ekis Ekman 
(2010:57–58, 73–76) som hävdar att berättelsen om sexarbetaren som 
kämpar för rättigheter är precis det ”glidmedel” som sexindustrin 
behöver för att kunna få större legitimitet och för att kunna expandera 
marknaden. 

Giulia Garofalo (2010a:40) hävdar emellertid att vad som har gjort 
sexarbetares egenorganisering så svår är att prostitutionsmarknaden 
har behandlats som icke önskvärd. På grund av riskerna för 
exploatering har det ofta varit förbjudet för sexsäljare att arbeta 
tillsammans vilket fungerat som en barriär för organisering. Ett 
”internt” hinder som fackföreningar för sexarbetare har stött på är att 
det är relativt få sexsäljare som talar om ”sexarbete”. Det är många som 
säljer sexuella tjänster som därför inte vill starta, gå med i eller 
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kontroll som de var utsatta för, mot usla löner och mot övergrepp från 
arbetsgivare. De började organisera sig och för första gången kräva 
rättigheter för sig själva och för andra förtryckta grupper i samhället 
(Cornell 2009:40–44). 

Sexarbetarrörelsen växer fram 
Den moderna rättighetsrörelsen av och för sexsäljare och sexarbetare 
startade 1973 i San Francisco. Organisationen COYOTE (Call Off Your 
Old Tired Ethics) började bl.a. kämpa för att få försäljning av sexuella 
tjänster avkriminaliserad och för att motverka den stigmatisering som 
gruppen var utsatt för (Gall 2007:76). Under 1960-talet och 1970-talet 
bildades även många andra politiska grupper som bl.a. kämpade för 
homosexuellas rättigheter, jämlikhet mellan män och kvinnor samt 
medborgarlön (Ekis Ekman 2010:55–56). Missbrukare, fångar och 
psykpatienter organiserade sig också under denna tidsperiod mot 
samhällets förtryck och krävde mer makt åt sig själva (Adamson m.fl. 
2004). De första organisationerna av och för sexsäljare var, liksom 
många andra organisationer vid den här tidpunkten, baserade på 
identitet istället för intresse (Gall 2007:70). 

Genom att COYOTE introducerade idén om ”sexarbete” under 1980-
talet kunde flera organisationer utvecklas från att främst ha fungerat 
som påtryckningsgrupper till att bli fackföreningar. Istället för att 
enbart strida för civila och politiska rättigheter började flera 
organisationer också slåss för ekonomiska rättigheter och för 
förbättrade arbetsvillkor (Gall 2007:70–71, 76). Idag finns det 
organisationer av och för sexarbetare, sexsäljare eller prostituerade1 i 
många olika länder men deras organisering har beskrivits som både 
svag och fragmenterad. De har t.ex. haft svårt att få resurser och 
eftersom att sälja sex är stigmatiserat, har det varit svårt att få 
representanter att träda fram offentligt. Organisationerna har därför 
blivit beroende av ett fåtal, ofta självutnämnda, karismatiska ledare och 
anhängare som ofta inte själva har prostitutionserfarenhet (Gall 
2007:70, 77). Även om sexarbetarrörelsen, om det går att tala om en 
rörelse, har mött många problem har det aldrig tidigare funnits så 
många organiserade rättighetsbaserade grupper av sexarbetare, runt 
om i världen som idag (Lopez-Embury & Sanders 2009:109). 

Utbytet av sexuella tjänster mot ersättning har ofta använts som 
exempel av tänkare som Georg Simmel, Karl Marx och Friedrich Engels 
för att illustrera det utnyttjande som finns inbäddat i lönearbete och 
det har fungerat som symbol för kommodifiering (Bernstein 2007:7–
15). Att prostituerade och sexarbetare försökt organisera sig i 
intressegrupper och fackföreningar är därför inte förvånande. Liksom 
                                                           
1 En mer ingående begreppsdiskussion finns längre fram i detta kapitel. 
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av välfärdstjänster, som funktionshindrade och pensionärer (Trägårdh 
2007:12, Johansson H. m.fl. 2011:49–53). 

På 1970-talet grundades föreningen Sexualpolitisk Front i Sverige 
för att sexsäljare skulle kunna stödja varandra. De ville motverka 
stigmatisering av gruppen och krävde ökade rättigheter. Sexualpolitisk 
Front ville också förhindra att fler började sälja sexuella tjänster varför 
de begärde att kvinnor skulle ha rätt till arbete och att deras generella 
arbetsvillkor och barnomsorgen skulle förbättras. De ville också se en 
förbättrad missbruksvård. Föreningen försökte få till ett samarbete 
med både kvinnoförbund och forskare men upplevde att deras röst 
delegitimerades och inte rymdes inom kvinnorörelsen som istället tog 
ställning mot prostitution och pornografi (Östergren 2006:159–163). 

Liksom i andra länder, har det varit svårt för svenska sexsäljare att 
driva gemensamma frågor på grund av rädslan för stigmatisering och 
repressalier. Även om det sedan 1970-talet finns exempel på sexsäljare 
som har organiserat sig för att få ökade rättigheter, har de haft svårt att 
få tillgång till lokaler eftersom ingen har velat ge dem hyreskontrakt. 
Det har också varit få som har vågat skriva under föreningspapper 
(Östergren 2006:222–224). För att man ska kunna få extern 
finansiering har det dock funnits krav på att bilda en förening, med en 
styrelse som också för protokoll. Etablerandet av en formell 
organisation av och för sexsäljare har därför blivit svårt, oavsett syn på 
prostitution och krav på rättigheter (Scaramuzzino G. & Scaramuzzino 
R. 2011:172–173). 

I början av 2000-talet ansökte ett fåtal stripteasedansöser om att få 
inträde i ett fackförbund vilket resulterade i att ordförandena för SSR, 
Kommunal, SKTF och LO protesterade. De menade att ”sexarbete” inte 
kunde betraktas som ett yrke och det var därför inte heller något som 
arbetsförmedlingen kunde eller borde hänvisa arbetslösa till för att de 
skulle få rätt till ekonomisk ersättning som a-kassa (Östergren 
2006:234–235). År 2003 grundades ROSEA som numera heter Rose 
Alliance, som är en organisation för sex- och erotikarbetare (Skilbrei & 
Holmström 2013:35). Organisationen är aktiv i samhällsdebatten och 
arbetar både med upplysning och med socialt arbete.2 År 2010 hade 
organisationen cirka 60 sex- och erotikarbetare som medlemmar 
(Florin 2012:275). Det finns också ett ideellt nätverk som heter PRIS3 
som startade årsskiftet 2006/2007. Det består också av personer som 
själva har erfarenhet av sexhandeln. De försöker främst stötta varandra 
genom att bidra med en förståelse som t.ex. socialsekreterare och 
psykologer, enligt nätverket, många gånger saknar. Till skillnad från 
Rose Alliance är de inte kritiska mot sexköpslagen, utan de kämpar för 

                                                           
2 www.rosealliance.se/ 2014-03-17 
3 Prostituerades Revansch I Samhället (PRIS) 
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representera fackföreningar. Fackföreningarna har därför mer kommit 
att handla om att motverka stigmatisering (Gall 2007:81–82). 

Fackföreningar för sexarbetare har också haft svårt att driva fackliga 
frågor eftersom det på prostitutionsmarknaden ofta saknas den 
traditionella relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, inte 
minst för de sexsäljare som annonserar på internet. Liksom för flera 
andra egenföretagare, har det många gånger inte funnits någon 
uppenbar part att förhandla med, varför många sexsäljare valt att sätta 
sina egna villkor (Lopez-Embury & Sanders 2009:108). Denna brist på 
motpart har bidragit till att sexsäljare har använt sig av flera s.k. ”icke-
fackliga” strategier för att kunna få bättre arbetsvillkor. De kallas för 
”icke-fackliga” för att de sker utanför fackföreningar, samtidigt som 
strategierna påminner om dem som fack använder sig av. Sexsäljare 
har t.ex. skrivit petitioner samt lobbat mot och bojkottat klubbar som 
erbjudit dålig arbetsmiljö. Ibland har bojkotterna skett mer informellt 
genom att information har spridits mun till mun, ibland mer 
organiserat på t.ex. prostitutionsforum på internet. Det har även 
rapporterats att sexsäljare har försökt skapa kollektiv prissättning av 
sexuella tjänster och delat information om besvärliga och potentiellt 
farliga kunder (jfr Gall 2007:83–85, Sanders 2005a:51–80). Detta har 
gjort att sexsäljare har blivit mindre beroende av hallickar för att t.ex. 
få skydd mot vissa överhängande risker (Bernstein 2007:93–98). 
Gregor Gall (2007:83–85) menar att dessa ”icke-fackliga” strategier 
har visat sig vara mer effektiva för sexsäljare än det arbete som har 
bedrivits genom fackföreningarna. Han menar att detta beror på att 
tröskeln för facklig samverkan är mycket högre, eftersom det krävs 
både mer organisation och större kollektivt handlande. 

I Europa finns sexarbetarorganisationen ICRSE som grundades 
2004. De har skapat en egen deklaration och ett eget manifest där vissa 
grundläggande rättigheter för sexsäljare har formulerats. De stöttar 
bl.a. nätverk och organisationer av och för sexarbetare i olika länder, 
inte minst i Sverige (Scaramuzzino, R. & Scaramuzzino, G. 2014). 

Organiseringen i Sverige 
Det finns även exempel på organisering av sexsäljare i Sverige. Det sägs 
ibland att det är den starka välfärdsstaten och det sociala insatserna, 
som har varit utformade för att hjälpa sexsäljare ut ur prostitutionen, 
som har bidragit till att organiseringen av ”sexarbetare” ägt rum 
mycket senare i Sverige än i andra länder (Ringdal 2004:369–381). 
Detta har skett trots att det finns en tradition i Sverige av starka 
folkrörelser, av organiserat civilsamhälle och av intresserepresentation 
på alla administrativa nivåer av olika grupper. Det gäller både 
”producenter”, som arbetsgivare och arbetstagare, och ”konsumenter” 
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2 www.rosealliance.se/ 2014-03-17 
3 Prostituerades Revansch I Samhället (PRIS) 

12 

representera fackföreningar. Fackföreningarna har därför mer kommit 
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som grundades i USA 1976, där bl.a. personer som har erfarenhet av 
prostitution och som upplever det som ett beroende, anonymt kan ge 
varandra stöd (Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. 2011:173–178). 

Det finns således egenorganiserade självhjälpsgrupper för sexköpare 
som uppfattar att köpa sexuella tjänster som ett problem, men 
rättighetsbaserade organisationer för sexköpare verkar vara mer 
sällsynta. Det har funnits ett nätverk på internet som kämpade mot den 
svenska statens förtryck av individers sexualitet, och för detta nätverk 
var kampen mot sexköpslagen symbolisk. De förespråkade också att 
prostitution skulle legaliseras som i Tyskland och att sexsäljares hälsa 
skulle kontrolleras. I och med att deras mobilisering och 
opinionsbildning enbart skedde på internet var det emellertid svårt att 
avgöra hur många det var som stod bakom det här nätverket 
(Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. kommande:10–12). 

Av forskare (jfr Bernstein 2007:7, Sanders 2008:62–63, Langanke & 
Ross 2009:4–5) har internet beskrivits som revolutionerande för 
sexköpares egenorganisering. Denna teknik har nämligen förändrat 
villkoren för prostitutionsmarknaden genom att erbjuda mötesplatser, 
som prostitutionsforum, där sexköpare kan dela information, lära sig 
att köpa sex och där intima kommersiella möten kan normaliseras. 
Aldrig tidigare under historien har sexköpare kunnat dela sexuella 
erfarenheter med varandra på ett sådant kollektivt och organiserat sätt 
(Earl & Sharp 2007:1–7, 13, Blevins & Holt 2009:619–623). Sexköpare 
och sexsäljare har tillsammans kunnat skapa normativa ordningar där 
att köpa sexuella tjänster betraktas som något accepterat och legitimt, 
trots att det kanske strider mot de rådande samhälleliga normerna 
(Earle & Sharp 2007:13). 

Forskningen (Earl & Sharp 2007, Sanders 2008, Blevins & Holt 
2009) har främst fokuserat på hur sexköpare har använt sig av 
prostitutionsforum för att skapa en gemensam heterosexuell maskulin 
identitet och en egen subkultur. I den här avhandlingen kommer jag 
visa hur sexköpare också använde sig av prostitutionsforum för att 
organisera sig för att handla kollektivt. Genom att försöka införa olika 
kvalitetssäkringssystem ville de få ökad makt och ett ökat inflytande på 
prostitutionsmarknaden, som blivit allt större och diversifierad. 

Problemformulering 
Frågan om statens, eller kanske snarare dess lagstiftnings, betydelse för 
att kunna förhindra en expanderande prostitutionsmarknad, som 
medför för samhället negativa konsekvenser, är mer aktuell nu än 
kanske någonsin tidigare. Den 26 februari 2014 röstade EU-
parlamentet med stark majoritet igenom resolutionen ”Together for a 
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att gruppen ska få rättigheter som brottsoffer (Scaramuzzino G. & 
Scaramuzzino, R. 2011:172–173). 

Sexsäljares organisering har, om vi blickar tillbaka historiskt, varit 
svag och splittrad, inte minst i Sverige. I den här avhandlingen kommer 
jag att visa hur svenska sexsäljare använde sig av internetforum för att 
organisera sig och driva gemensamma frågor. De använde sig av flera 
strategier som påminde om fackliga, och kallade sig ibland även för 
”fucket”. De utvecklade ett egenorganiserat frivilligt socialt arbete och 
bedrev ett kollektivt handlande som många fackföreningar och 
brukarorganisationer av och för sexsäljare inte har lyckats med på 
samma sätt. Istället för att förhandla med staten eller någon annan 
arbetsgivare, kunde de genom forumen förhandla direkt med 
sexköpare som sin motpart. 

Sexköpares egenorganisering 
Kunskapen om sexköpares egenorganisering är mer begränsad. Om 
man blickar tillbaka till 1800-talet, har sexköpare inte varit lika synliga 
som sexsäljare i den svenska samhällsdebatten. De har inte heller, fram 
till de senaste åren, på samma sätt betraktats som bärare av sociala 
problem eller varit föremål för statens stöd- och kontrollinsatser. 
Under 1800-talet fanns det en allmän föreställning, även om den 
ibland också ifrågasattes, att män behövde få utlopp för sin könsdrift, 
och att det därför fanns ett behov av prostitution (Svanström 
2004a:213–219). Vinden har emellertid vänt och att köpa sexuella 
tjänster räknas numera i de flesta länder, som en stigmatiserande 
handling (Earle & Sharp 2007:1). 

År 1999 införde Sverige, som det första landet i världen, en 
lagstiftning som kriminaliserade enbart köp, inte försäljning, av 
sexuella tjänster. Regeringen ville förflytta fokus från utbud till 
efterfrågan av sexuella tjänster. Köp av sexuella tjänster likställdes med 
mäns våld mot kvinnor. Genom kriminaliseringen ville man bekämpa 
prostitution och de skadeverkningar som prostitution medförde på ett 
mer effektivt sätt (jfr Ekberg 2004:1189–1192, Dir. 2008:44 s. 1–2, 
SOU 2010:49 s. 13). Även om lagstiftningen i sig själv är könsneutral, 
bygger den s.k. svenska modellen på en syn på prostitution som en 
form av genusbaserat våld. Sexköpslagstiftningen har därför ett 
symboliskt värde i kampen för jämlikhet mellan könen (Florin 
2012:269–271). 

I Europa finns exempel på egenorganiserade självhjälpsgrupper för 
sexköpare som t.ex. vill sluta köpa sexuella tjänster av offer för 
människohandel. På internet finns även Anonyma sex- och 
kärleksberoende (SLAA), som har sitt ursprung i Anonyma Alkoholister 
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konsensus i politiken och samhället som står i stark kontrast med den 
tolkning/ar som är dominerande på forumen. 

Det som har varit närmast osynligt i forskningen, är hur och varför 
sexsäljare och sexköpare går samman på prostitutionsforum för att 
handla kollektivt. Under de senaste 20 åren har dessutom internets 
framväxt lett till förändringar som möjligtvis kan ha utmanat gränsen 
mellan formella och informella organisationer, mellan organisation och 
organisering, inte minst för grupper som sexsäljare och sexköpare som 
upplever sig som stigmatiserade av samhället. Internet kan ha skapat 
nya förutsättningar för makt och inflytande på prostitutionsområdet, 
där egenorganiserat socialt arbete och opinionsbildning bedrivs och där 
offentliga organisationer och företrädare för myndighetsbaserat socialt 
arbete försöker hitta sin roll. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att förstå och förklara 
vilken betydelse prostitutionsforum har för makt och inflytande på 
prostitutionsområdet. För att detta syfte ska uppnås, har de tre största 
svenskspråkiga prostitutionsforumen analyserats som sociala 
ordningar där sexköpare, sexsäljare, moderatorer och socialarbetare 
interagerar och handlar kollektivt. Syftet är också att belysa 
organiserings- och institutionaliseringsprocesser mot bakgrund av den 
svenska historiska, sociala och kulturella kontexten samt internets 
utveckling. 

Jag vill besvara följande fem frågeställningar: 
1. Vad kännetecknar de svenskspråkiga prostitutionsforumen: vilka 

aktörer interagerar och om vad? 
2. Hur ser sexköpares respektive sexsäljares kollektiva handlande ut 

utifrån konflikter och samarbeten, makt och inflytande? 
3. Vilka institutioner upprätthålls, utmanas och förändras? 
4. Vad har prostitutionsmarknadens utveckling för betydelse för 

prostitutionsforumen? 
5. Hur kan prostitutionsforumens förekomst och utveckling förklaras i 

en svensk kontext med hänsyn till statens roll och det sociala 
arbetets funktion som kontroll och stöd på prostitutionsområdet? 

Begreppsanvändning 
Benämningen av dem som köper och säljer sexuella tjänster är 
ideologiskt laddat (se t.ex. Dodillet 2009:19–30), vilket kommer att 
diskuteras mer ingående i kapitel tio. Det finns därför inte några 
värdeneutrala benämningar att använda sig av. Ordet ”prostituerad” 
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Europe free from prostitution”. Förslaget innebär att medlemsstaterna 
rekommenderas att kriminalisera köp av sexuella tjänster enligt den 
”svenska modellen”. Resolutionen både stöddes och kritiserades av ett 
antal civilsamhällesorganisationer och forskare. Kritikerna ifrågasatte 
bl.a. den vetenskapliga kvalitén i det underlag som låg till grund för 
beslutet och krävde att beslutsfattarna också skulle ta hänsyn till 
sexarbetares röster (se Scaramuzzino R. & Scaramuzzino G. 2014). EU 
är således inte bara ett gemensamt ekonomiskt projekt utan har också 
blivit ett gemensamt socialpolitiskt (Lorenz 2008:8) och 
kriminalpolitiskt projekt (Bressan 2012), vilket resolutionen som 
röstades igenom på prostitutionsområdet är ett exempel på. 

I den internationella debatten har det främst varit fokus på 
sexköpslagstiftningen men den ”svenska modellen” består även av 
sociala insatser som syftar till att hjälpa både sexsäljare och sexköpare 
ut ur prostitutionen. Det är i huvudsak de här sociala insatserna som 
ska minska prostitutionen (Florin 2012:269, Skilbrei & Holmström 
2013:7). Sverige har länge kännetecknats av en välfärdsmodell som 
bygger på en jämlikhetstanke och där staten, inte minst genom 
kommunerna, har tagit ett stort ansvar för individers välmående och 
för att organisera, producera och leverera sociala insatser. 
Organisationer inom det civila samhället har därför företrädesvis haft 
rollen som pådrivare, granskare och utmanare av det offentliga och 
dess verksamhet. Till skillnad från i många andra länder, har därför 
svenska ideella organisationer sällan haft rollen som producenter av 
välfärdstjänster (Olsson L-E. m.fl. 2009:160–161).4  

Det har rapporterats om att sexsäljare både har positiva och 
negativa erfarenheter av den professionella hjälp som erbjuds i Sverige 
(Jakobsson 2008:27–42, Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. 
2011:172–173, Kjellgren m.fl. 2012:49–50). Det har vidare påpekats 
(Florin 2012:275–276, Skilbrei & Holmström 2013:88, 127, 130, 142–
143) att myndigheterna haft svårt både att nå och att möta denna 
målgrupps varierande behov, trots att sociala insatser betraktas som 
fundamentala för att hjälpa sexköpare och sexsäljare ut ur 
prostitutionen. Att socialarbetare t.ex. har försvarat sexköpslagen i 
media eller delat ut kondomer till sexköpare, kan ses som politiska 
ställningstaganden, som bidragit till att de som inte delar dessa 
uppfattningar, avstått från att ta kontakt med myndigheterna (jfr 
Florin 2012:275–276, Ekis Ekman 2010:63). Att studera sexsäljares 
och sexköpares kollektiva handlande och organisering på 
prostitutionsforum i Sverige är särskilt intressant eftersom det finns en 
                                                           
4 Som jag har visat har organiseringen av sexsäljare varit svag i Sverige, även utifrån ett 
internationellt perspektiv. Opinionsbildning och politisk påverkan på prostitutionsområdet 
har främst bedrivits av kvinnorörelsen och utifrån ett kvinnofridsperspektiv (se t.ex. Dodillet 
2009, Erikson 2011). 
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2011:172–173, Kjellgren m.fl. 2012:49–50). Det har vidare påpekats 
(Florin 2012:275–276, Skilbrei & Holmström 2013:88, 127, 130, 142–
143) att myndigheterna haft svårt både att nå och att möta denna 
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4 Som jag har visat har organiseringen av sexsäljare varit svag i Sverige, även utifrån ett 
internationellt perspektiv. Opinionsbildning och politisk påverkan på prostitutionsområdet 
har främst bedrivits av kvinnorörelsen och utifrån ett kvinnofridsperspektiv (se t.ex. Dodillet 
2009, Erikson 2011). 
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kommer även att användas som studiens kontext (kapitel två och tre) 
där de kommer att beskrivas mer utförligt. 

I Sverige har det gjorts ett fåtal kartläggningar av forum där 
deltagare möts utifrån ett delat intresse för prostitution (Månsson & 
Söderlind 2004, Scaramuzzino G. & Malmström 2006, Scaramuzzino 
G. 2007, Hagstedt m.fl. 2009). Dessa studier är generella och 
övergripande och innehåller sällan djupgående analyser av forumen. 
Det finns däremot både mer kartläggande och mer djupgående studier 
om liknande forum i andra länder (Haansbæk 2001, Bishop & 
Robinson 2002, Smette 2003, Jewkes & Sharp 2003, Lautrup 2005, 
Earle & Sharp 2007, Peng 2007, Holt, Blevins & Kuhns 2008, Jahnsen 
2008, Marttila 2008, Sanders 2008, Zaitch & Staring 2009, Cauduro 
m.fl. 2009, Blevins & Holt 2009, Langanke & Ross 2009, Milrod 2010). 

Dessa forum kallas i vissa länder för ”torskforum” (t.ex. Punternet) 
och har främst ansetts vara till för sexköpare. Därför har den tidigare 
forskningen nästan enbart fokuserat på sexköparnas interaktion. Den 
övervägande delen av studierna har också bara inkluderat ett enda 
forum. De flesta undersökningar av forum som gjorts har visat att de 
används av sexköpare främst för att dela information om t.ex. 
sexsäljare (Bishop & Robinson 2002, Smette 2003, Månsson & 
Söderlind 2004, Scaramuzzino G. 2007, Earle & Sharp 2007, Holt, 
Blevins & Kuhns 2008, Marttila 2008, Sanders 2008, Hagstedt m.fl. 
2009, Blevins & Holt 2009, Langanke & Ross 2009, Milrod 2010). 
Många studier har också visat att sexköpare använder forum för att 
umgås (Haansbæk 2001, Smette 2003, Månsson & Söderlind 2004, 
Lautrup 2005, Scaramuzzino G. & Malmström 2006, Scaramuzzino G. 
2007, Earle & Sharp 2007, Sanders 2008, Marttila 2008, Zaitch & 
Staring 2009, Cauduro m.fl. 2009, Hagstedt m.fl. 2009, Milrod 2010). 

Forskningen har också ägnat uppmärksamhet åt subkulturer och 
normer som sexköpare skapar, och hur de, genom att dela sexuella 
berättelser, konstruerar en heterosexuell maskulin kollektiv identitet 
(Earle & Sharp 2007, Sanders 2008, Blevins & Holt 2009). Några 
studier har också åskådliggjort hur sexköp normaliseras och 
legitimeras på forum (Jewkes 2003, Smette 2003, Månsson & 
Söderlind 2004, Scaramuzzino G. 2007, Earle & Sharp 2007, Sanders 
2008, Marttila 2008, Jahnsen 2008, Zaitch & Staring 2009, Cauduro 
m.fl. 2009). Det har även diskuterats hur den här typen av forum kan 
användas som ett skyltfönster och som prostitutionspornografi och inte 
behöver medverka till ett faktiskt köp av sexuella tjänster (Månsson & 
Söderlind 2004, Lautrup 2005, Scaramuzzino G. 2007, Earle & Sharp 
2007, Peng 2007, Socialstyrelsen 2007). 

Såvitt jag vet finns det ingen tidigare studie som analyserar 
interaktionen och relationerna mellan olika aktörer (individuella som 
kollektiva) i olika positioner, såsom sexköpare, sexsäljare och 
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har t.ex. ofta kritiserats för att vara ett stigmatiserande begrepp som 
per automatik gör dem som säljer sexuella tjänster till passiva offer. 
Genom det här begreppet fråntas dem på så vis sitt aktörskap 
(Östergren 2006:48–50). Ibland används begreppet ”sexarbetare” 
istället, eftersom detta anses vara mindre stigmatiserande än 
”prostituerad” eller ”hora”. Begreppet har emellertid kritiserats för att 
ha ett inbyggt politiskt syfte att legitimera försäljning av sexuella 
tjänster som ett vanligt arbete (se t.ex. Ekis Ekman 2010:12–26). För 
att komma förbi detta, och eftersom flera som säljer sexuella tjänster 
inte ser det som ett arbete, har vissa valt att använda sig av begreppet 
”sexsäljare” (se t.ex. Östergren 2006:48–50). Detta begrepp har också 
kritiserats för att det förmedlar en falsk bild av en affärstransaktion 
mellan två jämbördiga parter (SOU 2010:49 s. 22, 59–62, Ekis Ekman 
2010:11–26). 

Det finns också flera begrepp för dem som köper sexuella tjänster. 
De kallas bl.a. för ”torskar”, ”könsköpare” och ”sexköpare” (Svanström 
2004a:213–234). Det har riktats kritik mot hur dessa begrepp har 
använts av forskare, regeringen och socialarbetare. Det har 
argumenterats att det också har skett en förskjutning, eftersom man 
har gått från att ha sett sexköp som en handling, till att genom 
klassificeringar och kategoriseringar se sexköpare som en identitet som 
inbegriper olika fasta personlighetstyper. Den som köper sexuella 
tjänster beskrivs som en särskild sorts av människa, som inte kan 
betraktas som ”normal” (Kulick 2005:205–225). 

Jag undviker att använda mig av begreppet ”prostituerad” eftersom 
många som har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster har kritiserat 
begreppet som stigmatiserande. Av samma anledning kallar jag inte 
dem som köper sexuella tjänster för ”torskar” eller ”könsköpare”. I och 
med att min analys främst är uppbyggd kring köpare och säljare som 
två parter på en marknad, har jag valt att använda mig av begreppen 
”sexköpare” och ”sexsäljare”. Även andra begrepp kommer att 
användas i texten då de förekommer i empirin. Huruvida dessa 
begrepp speglar identiteter, och inbegriper olika former av aktörskap, 
är en empirisk fråga som jag kommer att ta mig an i analysen. 

Tidigare forskning och avhandlingens 
kunskapsbidrag 
I detta avsnitt kommer relevanta studier som knyter an till 
avhandlingens forskningsområde att presenteras. Denna presentation 
kommer att vara mer översiktlig för att visa var avhandlingen placerar 
sig och på vilket sätt den bidrar till ny kunskap. Relevanta studier 
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oberoende verklighet, som också är oberoende av mitt eget medvetande 
och beskrivningar av den verkligheten. Det innebär att interaktionen 
mellan sexköpare och sexsäljare sker oberoende av hur jag som 
forskare uppfattar eller väljer att beskriva den. Vidare görs ett 
epistemologiskt antagande att det är möjligt att få kunskap om denna 
verklighet, t.ex. om sexköparnas och sexsäljarnas interaktion. Det är 
inte enbart möjligt att få kunskap om vad som är observerbart, d.v.s. 
interaktionen, utan målet är att få kunskap om sociala strukturer5 och 
mekanismer i samhället som inte är direkt synliga. I och med att 
forskare inte kan nå dessa sociala strukturer och mekanismer direkt 
genom perception, måste de abstraheras och begreppsliggöras med 
hjälp av teoretiska och analytiska perspektiv eller modeller (jfr Brante 
2001:172, Jackson 2011:76, Fligstein & McAdam 2012a:192). Detta gör 
att de teoretiska och analytiska perspektiv som kommer att presenteras 
i kapitel fyra, blir viktiga både för att kunna ge en djupare förståelse 
och för att ge vissa förklaringar till det som har studerats. Det handlar 
inte bara om att ställa sig frågan hur något sker utan också varför det 
sker. Detta ligger i linje med den vetenskapsteoretiska inriktningen 
som ofta benämns som kritisk realism. 

Kritisk realism innebär således ett distinkt sätt att se på 
verkligheten. För att illustrera detta tar Patrick Thaddeus Jackson 
(2011:79) upp ett exempel att någon säger till en person att det finns en 
eldsprutande drake i garaget. När personen går för att titta efter, ser 
han eller hon enbart ett tomt garage. Förklaringen som ges är att 
draken är osynlig. Personen som kom för att titta på draken föreslår en 
rad olika test för att kunna fastställa att det verkligen finns en drake i 
garaget, men får bara höra flera orsaker till varför ingen av de här 
testen kommer att fungera. Det enda som personen som kom för att se 
draken kan göra är att tro på att det finns en osynlig drake, precis som 
man måste tro på att det finns underliggande oobserverbara strukturer 
och mekanismer. Problemet med den här anekdoten, enligt Jackson 
(2011:79), är att den osynliga draken i den här berättelsen inte orsakar 
något. Det hade varit annorlunda om en osynlig drake i garaget hade 
varit den mest sannolika förklaringen till händelser som faktiskt var 
möjliga att erfara, som att eld sprutade ut ur garaget. Vad jag vill säga 
med den här berättelsen är att jag betraktar verkligheten som 
stratifierad. Det finns både fenomen som vi som forskare kan erfara 
med våra sinnen och underliggande sociala strukturer och mekanismer 
som inte är observerbara. Detta gör att kunskap är felbar och att det 

                                                           
5 Enligt Andrew Sayer (2000:14) är en social struktur: ”…a set of internally related elements 
whose causal powers, when combined, are emergent from those of their constituents”. 
Mekanismer är inbäddade i och beroende av strukturer och en mekanism är den kraft som 
kan generera effekter och händelser (Brante 2001:175). 
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socialarbetare på prostitutionsforum. Det finns inte heller någon studie 
som inkluderar flera olika forum och som analyserar relationen mellan 
dessa och i förhållande till det omgivande samhället och staten. 
Konflikter, stabilitet, institutionaliseringsprocesser, vad som är 
bestående och vad som är förändring har inte heller varit i fokus i den 
tidigare forskningen. Det är denna kunskapslucka som jag ämnar fylla. 

Det finns också flera exempel på forskning som har gjorts om forum 
där deltagare samlas utifrån andra intressen, identiteter eller 
erfarenheter (Correll 1995, Kozinets 2001, McLelland 2002, 
Langdridge & Butt 2004, Nelson & Otnes 2005, Campbell 2006, 
Bardzell & Odom 2008, de Valzk m.fl. 2009, Plantin & Daneback 2010, 
Westberg 2012, Korolczuk kommande). Det finns studier om allt från 
delade intressen, som tvärkulturella bröllop, TV-serier och onlinespel, 
till delade kollektiva identiteter som skinheads, homosexuella kvinnor 
och homosexuella män samt delade erfarenheter som infertilitet och 
föräldraskap. Fokus i studierna har varit på hur kollektiva identiteter 
skapas och uttrycks, social interaktion, sexualitet samt läroprocesser 
(Scaramuzzino G. 2012:43). 

Forskningen visar hur den tekniska utvecklingen har hjälpt olika 
grupper i samhället att hantera problem som är förknippade med att 
tillhöra en viss kategori eller grupp. Forumen har blivit viktiga 
mötesplatser för t.ex. både infertila, blivande föräldrar och föräldrar. 
De kan söka information, dela erfarenheter och ge varandra stöd kring 
föräldraskapet. På forum skapar de här grupperna nya kollektiva 
identiteter, t.ex. ”änglamammor”, för kvinnor som förlorat ett eller 
flera barn (jfr Plantin & Daneback 2010:182–184, Korolczuk 
kommande:24–25). 

Denna avhandlings kunskapsbidrag är empiriskt, metodologiskt och 
teoretiskt. Empiriskt studeras de största svenskspråkiga forumen där 
aktörer möts utifrån ett delat intresse för prostitution under en 
tvåårsperiod. Metodologiskt bidrar avhandlingen med en ansats i hur 
man kan använda sig av enbart naturligt förekommande data på 
internet. Teoretiskt bidrar avhandlingen med användningen av en 
relativt ny teoretisk ansats samt med en kontextualisering av det 
studerade fenomenet. Kontexten möjliggör studiet av forum i relation 
till den svenska prostitutionspolitiken men också i ett historiskt 
institutionellt perspektiv. 

Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Innan jag går vidare, vill jag först redogöra för mitt 
vetenskapsteoretiska förhållningssätt och hur detta förhållningssätt 
påverkar avhandlingen. Mitt ontologiska antagande är att det finns en 
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5 Enligt Andrew Sayer (2000:14) är en social struktur: ”…a set of internally related elements 
whose causal powers, when combined, are emergent from those of their constituents”. 
Mekanismer är inbäddade i och beroende av strukturer och en mekanism är den kraft som 
kan generera effekter och händelser (Brante 2001:175). 
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socialarbetare på prostitutionsforum. Det finns inte heller någon studie 
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skapas och uttrycks, social interaktion, sexualitet samt läroprocesser 
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Forskningen visar hur den tekniska utvecklingen har hjälpt olika 
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tvåårsperiod. Metodologiskt bidrar avhandlingen med en ansats i hur 
man kan använda sig av enbart naturligt förekommande data på 
internet. Teoretiskt bidrar avhandlingen med användningen av en 
relativt ny teoretisk ansats samt med en kontextualisering av det 
studerade fenomenet. Kontexten möjliggör studiet av forum i relation 
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Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Innan jag går vidare, vill jag först redogöra för mitt 
vetenskapsteoretiska förhållningssätt och hur detta förhållningssätt 
påverkar avhandlingen. Mitt ontologiska antagande är att det finns en 
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i en situation emellertid som resultatet av en historisk process. Därför 
blir det angeläget att bejaka att det som har studerats är beroende av 
tid och rum, för att man ska kunna förstå och förklara hur den sociala 
verkligheten fungerar (Fligstein & McAdam 2012a:192–196). 

Fortsatt framställning 
I kapitel två och tre presenteras den svenska historiska, sociala och 
kulturella kontexten. Dessa kapitel handlar om hur prostitution har 
formulerats och hanterats som ett socialt problem i Sverige och om 
internets utveckling i samhället. Därefter, i kapitel fyra, redogörs för 
den teoretiska ramen som till stor del bygger på Neil Fligsteins och 
Doug McAdams (2012a) teoretiska begrepp och resonemang om fält. I 
kapitel fem, introduceras virtuell etnografi som är den metod som har 
använts. Även det empiriska materialet, de metodologiska 
överväganden som har gjorts och hur det empiriska materialet har 
analyserats kommer att diskuteras. 

I kapitel sex t.o.m. elva redovisas analysen av det empiriska 
materialet vilken är uppbyggd i olika ”steg”. Kapitel sex är ger en 
generell beskrivning av de tre forum som ingick i studien. Därefter, i 
kapitel sju t.o.m. elva, görs en analys av aktörernas kollektiva 
handlande och av organiserings- och institutionaliseringsprocesser. 
Kapitel sju och åtta belyser hur sexköpare respektive sexsäljare 
organiserade sig på forumen och drev olika kollektiva intressen för att 
få mer makt och inflytande och för att kunna påverka 
prostitutionsmarknaden. Sedan, i kapitel nio, förflyttas fokus till 
sexsäljares respektive socialarbetares kollektiva handlande och hur en 
egenorganiserad självhjälp växte fram på forumen som var risk- och 
skadereducerande. I kapitel tio tar jag sedan ett steg tillbaka, genom att 
belysa de menings och identitetsskapande processer som användes av 
aktörerna för att de skulle kunna motivera det kollektiva handlandet. 

I kapitel elva introduceras en ny analysnivå där kontexten spelar en 
viktig roll i analysen. Detta kapitel fokuserar på relationen mellan 
forumen och den svenska staten, och visar hur sexköpare och sexsäljare 
på forumen upplevde sig som ständigt övervakade av staten vilket 
påverkade de interna processerna. Avhandlingen avslutas med 
slutsatser och en diskussion i kapitel tolv. 
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inte finns någon absolut sanning. Det som jag vill ge är därför 
sannolika förklaringar till de processer som har studerats. 

Istället för att dela in verkligheten i nivåerna macro, meso och micro 
föreslår Thomas Brante (2001:181) en modell för samhällsvetenskapen 
baserad på fem nivåer: individuell, interindividuell, institutionell, 
interinstitutionell och internationell. Jag kommer att röra mig mellan 
den interindividuella och den institutionella nivån. På den 
interindividuella nivån finns aktörer som handlar kollektivt och på den 
institutionella nivån finns fält som aktörerna är inbäddade i, som jag 
kommer att förklara närmare i kapitel fyra. I den kritiska realismen vill 
man identifiera sociala strukturer och mekanismer på en nivå, för att 
sedan också identifiera dem mellan nivåer (Brante 2001:179–181). 
Situationer på den interindividuella nivån, t.ex. när aktörer går 
samman för att driva ett kollektivt intresse, kan därför användas för att 
få kunskap om vad som händer på den institutionella nivån, d.v.s. på 
fält. 

Det är dock viktigt att påpeka att det som sker på den institutionella 
nivån, inte enbart kan reduceras till en summa av situationer på den 
interindividuella nivån. Fält är ett relationellt system, och trots att de i 
sig består av relationer mellan enskilda individer, studeras de ofta som 
bestående av sociala strukturer och institutioner. Individer framstår 
därför inte som enskilda personligheter på den institutionella nivån, 
utan som bärare av positioner eller roller. Samtidigt som den 
institutionella nivån är relativt autonom, bildar den interinstitutionella 
nivån (ofta den statliga nivån) kontext till den institutionella nivån. 
Den interindividuella nivån förser istället den institutionella nivån med 
energi genom att aktörerna bidrar med dynamik (jfr Brante 1997:324–
329). I avhandlingen består därför den interinstitutionella nivån av den 
historiska, sociala och kulturella kontexten, som handlar om hur 
prostitution blev ett socialt problem i Sverige, av den s.k. ”svenska 
modellen” och av internets utveckling (kapitel två och tre). Samtidigt 
bidrar den interindividuella nivån, d.v.s. interaktionen inom fälten, 
med dynamik. 

Mitt val av teoretiska och analytiska perspektiv (kapitel fyra) speglar 
också att jag ser samhället som ett föränderligt och öppet system där 
människor har ett visst handlingsutrymme och kan förändra sitt 
handlande. Jag förväntar mig att verkligheten är komplex, och att 
processer kan skapa olika resultat beroende på kontext (Sayer 
2000:15). Detta gör att den historiska, sociala och kulturella kontexten 
som jag kommer att beskriva i de två nästkommande kapitlen blir 
central. Detta ligger i kontrast med många tidigare studier av 
prostitutionsforum där det finns en tendens att bortse ifrån den 
bredare kontexten i analysen (se t.ex. Earle & Sharp 2007, Blevins & 
Holt 2009). I denna avhandling ses sociala strukturer eller mekanismer 
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2. PROSTITUTION SOM ETT 
SOCIALT PROBLEM 

Sverige utgör på många sätt en unik kontext när det gäller reglering av 
prostitution. Det var det första landet i världen som valde att 
kriminalisera köp av sexuella tjänster och inte försäljning av sådana 
tjänster utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kapitlet inleds med en 
komprimerad version av ett komplext historiskt förlopp av hur 
prostitution började betraktas som ett socialt problem i Sverige som 
krävde sociala insatser. Denna historiska tillbakablick är viktig för 
förståelsen av Sveriges hållning i prostitutionsfrågan idag. Därefter 
kommer den s.k. ”svenska modellen”, som bl.a. består av sexköpslagen 
och sociala insatser som i huvudsak syftar till att få personer som köper 
och säljer sexuella tjänster ut ur prostitutionen att beskrivas. Kapitlet 
avslutas med att jag sätter den ”svenska modellen” i ett lite bredare 
perspektiv, genom att diskutera olika typer av s.k. prostitutionsregimer 
och ta upp den kritik som har riktats mot det tydliga fokus som har 
varit på olika länders lagstiftningar, inte minst Sveriges. 

Ett reglementeringssystem infördes i Sverige 
För att kunna förstå det som händer idag på internet, är det viktigt att 
sätta det i en historisk, social och kulturell kontext. Det är angeläget att 
beakta hur prostitution definieras och hanteras som ett socialt problem 
i Sverige. Jag vill inleda med att gå tillbaka till början av 1800-talet 
eftersom det då inträffade ett stort perspektivskifte som påverkade 
många olika grupper i samhället, inte minst de som sålde sexuella 
tjänster. 

I takt med nationalstatens framväxt och att staten fick ett alltmer 
övergripande ansvar började gemensamma problem att synliggöras. 
Under 1800-talet pågick en industrialisering, modernisering och 
urbanisering i Sverige och det fanns en ängslan kring hur befolkningen 

24 

 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   32 2014-04-10   13:24



25 

2. PROSTITUTION SOM ETT 
SOCIALT PROBLEM 

Sverige utgör på många sätt en unik kontext när det gäller reglering av 
prostitution. Det var det första landet i världen som valde att 
kriminalisera köp av sexuella tjänster och inte försäljning av sådana 
tjänster utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kapitlet inleds med en 
komprimerad version av ett komplext historiskt förlopp av hur 
prostitution började betraktas som ett socialt problem i Sverige som 
krävde sociala insatser. Denna historiska tillbakablick är viktig för 
förståelsen av Sveriges hållning i prostitutionsfrågan idag. Därefter 
kommer den s.k. ”svenska modellen”, som bl.a. består av sexköpslagen 
och sociala insatser som i huvudsak syftar till att få personer som köper 
och säljer sexuella tjänster ut ur prostitutionen att beskrivas. Kapitlet 
avslutas med att jag sätter den ”svenska modellen” i ett lite bredare 
perspektiv, genom att diskutera olika typer av s.k. prostitutionsregimer 
och ta upp den kritik som har riktats mot det tydliga fokus som har 
varit på olika länders lagstiftningar, inte minst Sveriges. 

Ett reglementeringssystem infördes i Sverige 
För att kunna förstå det som händer idag på internet, är det viktigt att 
sätta det i en historisk, social och kulturell kontext. Det är angeläget att 
beakta hur prostitution definieras och hanteras som ett socialt problem 
i Sverige. Jag vill inleda med att gå tillbaka till början av 1800-talet 
eftersom det då inträffade ett stort perspektivskifte som påverkade 
många olika grupper i samhället, inte minst de som sålde sexuella 
tjänster. 

I takt med nationalstatens framväxt och att staten fick ett alltmer 
övergripande ansvar började gemensamma problem att synliggöras. 
Under 1800-talet pågick en industrialisering, modernisering och 
urbanisering i Sverige och det fanns en ängslan kring hur befolkningen 

24 

 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   33 2014-04-10   13:24



27 

Yvonne Svanström (2006:12, 75) menar att det är intressant hur 
reglementeringen av prostitutionen utvecklades under en tid när 
många lagar istället upphävdes. Det var en liberal period, och man ville 
presentera ett modernt civilt samhällstänkande i Sverige där 
medborgerliga rättigheter kunde åtnjutas av allt fler. Men medan vissa 
grupper fick utvidgade rättigheter, fick vissa specifika grupper istället 
inskränkta rättigheter. Det var också en tid då kvinnor och män inte 
hade samma status varken som individer eller som medborgare. Men 
reglementeringen av prostitutionen infördes trots att den egentligen 
stred emot redan befintliga lagar. I Sverige fanns t.ex. en lag som 
förbjöd all utomäktenskaplig sexualitet och alla var tvungna att ha ett 
lagligt arbete (Borg m.fl. 1981:83–88). Roddy Nilsson (2003:129) 
menar att ”reglementeringen var juridiskt sett en anomali” på grund av 
att den stred mot redan befintlig lagstiftning. 

I Sverige var det fram till 1860-talet nödvändigt att ha inrikespass 
för att kunna resa inom landet. Reglementerande kvinnor var tvungna 
att lämna in sin prästbok och ersätta den med en besiktningsbok och de 
skulle visa upp ett sundhetsbevis vid resa. Om detta inte gjordes fick de 
reseförbud, och de tvingades till vård (Svanström 2006:86–87). De 
medicinska skälen tonades ner och polismyndigheten och läkarkåren 
försökte organisera prostitutionen med Europa som förebild (se även 
Donzelot 1997). Kvinnor som sålde sexuella tjänster kontrollerades inte 
enbart medicinskt utan nu också i sin rörelsefrihet. Kvinnor som var 
registrerade fick inte vistas på vissa platser, fick enbart bära en viss typ 
av kläder, och fick bosätta sig i speciellt angivna bostadsområden. Det 
fanns inskränkningar i hur de fick agera i det offentliga rummet och de 
fick ej vistas ute efter 23.00. Även röda fönstergardiner, som tidigare 
varit en symbol för var sjömän kunde finna sexuella tjänster, förbjöds 
(Svanström 2006:79–82). 

Under 1850-talet hårdnade med andra ord klimatet och det Svenska 
Läkaresällskapet krävde att det skulle skapas en avdelning hos polisen, 
som var speciellt avsedd för att övervaka kvinnor i prostitutionen. 
Överståthållarämbetet beslutade 1859 att det skulle öppnas en 
besiktningsbyrå för reglementerade kvinnor i Stockholm. Genom 
besiktningsbyrån skulle nu polisen och läkarkåren kunna samverka på 
ett helt nytt sätt, menade man. Den nya polisavdelningen kallades för 
”sedepolisen” (Borg m.fl. 1981:94). Polisen hjälpte läkarna att övervaka 
och administrera besiktningarna och de arbetade aktivt för att 
förhindra förargelseväckande beteende i staden. Men det var först efter 
upprepade varningar som kvinnor som sålde sexuella tjänster 
tvingades in på spinnhus och arbetshus. 400 till 500 kvinnor om året 
blev föremål för besiktning under 1800-talets mitt, och i slutet av 1800-
talet var siffran runt 800 (Furuhagen 2004:155). 
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skulle klara av de nya kraven som fanns. Det fanns en fruktan för en 
rad olika fenomen som dryckenskapen, emigreringen och 
prostitutionen. I Sverige talades det om farliga klasser vilka bestod av 
fattiga, tiggare, sexsäljare, arbetare, politiskt aktiva och kriminella. 
Dessa grupper ansågs hota hela samhällsordningen och Sveriges och 
Europas utveckling (Edman 2008:131). 

Under 1800-talet var rädslan för spridningen av den då dödliga 
sjukdomen syfilis mycket stor. Det var en tid då frågor kring 
befolkningsutvecklingen lyftes och intresset för denna utveckling bara 
ökade. I Sverige fanns en fruktan för att den svenska befolkningen på 
sikt skulle dö ut om inte myndigheterna lyckades få bukt med 
smittspridningen av veneriska sjukdomar, vilket kom att förändra hur 
statliga myndigheter handlade mot prostitution (Borg m.fl. 1981, 
Svanström 2006, Cornell 2009). 

Det var ordningsmakten och läkarkåren som fick i uppgift att stoppa 
smittspridning och den hotande samhällsfaran. Genom att övervaka 
prostitutionen skulle man hålla spridningen av veneriska sjukdomar 
under kontroll. Både kvinnor och män kunde tvingas till besiktning 
men successivt ökade kontrollen över kvinnorna, i synnerhet dem från 
de lägre klasserna. Det blev relativt snabbt en sammankoppling mellan 
kvinnor och spridningen av smittan (Lundquist 1982:81–93, 
Svanström 2006:87–92). I Sverige infördes ett kommunalt 
reglementeringssystem som fanns i många städer under 1800-talet och 
fram till 1918. Det var emellertid upp till varje enskild kommun att 
bestämma om det skulle förekomma kontroller och hur dessa i så fall 
skulle genomföras (Borg m.fl. 1981:93–102). Kvinnor som sålde 
sexuella tjänster eller som enbart misstänktes för det, skrevs in i 
speciella listor av sedlighetspolis, fick ett nummer och tvingades att 
genomgå regelbundna besiktningar som bestod av 
läkarundersökningar. Om det visades sig att de var sjuka blev de 
tvångsvårdade (Furuhagen 2004:62). 

I Norden var det endast Danmark som officiellt införde bordeller 
som en del i reglementeringen. I Köpenhamn ansåg man dock att de 
danska bordellerna inte var lika dekadenta som bordellerna på 
kontinenten. De andra nordiska länderna startade istället inofficiella 
bordeller (Jansdotter & Svanström 2007:15). 1838 öppnade de första 
bordellerna i Stockholm. På dessa bordeller skulle enbart friska 
kvinnor få sälja sexuella tjänster och fattigläkaren och stadsläkaren 
skulle göra regelbundna besök. Det var två kaffehus i Stockholm som 
fick ett semiofficiellt tillstånd att bedriva sin verksamhet, eftersom 
bordellverksamhet egentligen stred mot annan lagstiftning (Svanström 
2007:45–56). De öppnades främst för att man ville förhindra smitta 
bland militärer (Borg m.fl. 1981:93). 
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Yvonne Svanström (2006:12, 75) menar att det är intressant hur 
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skulle klara av de nya kraven som fanns. Det fanns en fruktan för en 
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befolkningsutvecklingen lyftes och intresset för denna utveckling bara 
ökade. I Sverige fanns en fruktan för att den svenska befolkningen på 
sikt skulle dö ut om inte myndigheterna lyckades få bukt med 
smittspridningen av veneriska sjukdomar, vilket kom att förändra hur 
statliga myndigheter handlade mot prostitution (Borg m.fl. 1981, 
Svanström 2006, Cornell 2009). 

Det var ordningsmakten och läkarkåren som fick i uppgift att stoppa 
smittspridning och den hotande samhällsfaran. Genom att övervaka 
prostitutionen skulle man hålla spridningen av veneriska sjukdomar 
under kontroll. Både kvinnor och män kunde tvingas till besiktning 
men successivt ökade kontrollen över kvinnorna, i synnerhet dem från 
de lägre klasserna. Det blev relativt snabbt en sammankoppling mellan 
kvinnor och spridningen av smittan (Lundquist 1982:81–93, 
Svanström 2006:87–92). I Sverige infördes ett kommunalt 
reglementeringssystem som fanns i många städer under 1800-talet och 
fram till 1918. Det var emellertid upp till varje enskild kommun att 
bestämma om det skulle förekomma kontroller och hur dessa i så fall 
skulle genomföras (Borg m.fl. 1981:93–102). Kvinnor som sålde 
sexuella tjänster eller som enbart misstänktes för det, skrevs in i 
speciella listor av sedlighetspolis, fick ett nummer och tvingades att 
genomgå regelbundna besiktningar som bestod av 
läkarundersökningar. Om det visades sig att de var sjuka blev de 
tvångsvårdade (Furuhagen 2004:62). 

I Norden var det endast Danmark som officiellt införde bordeller 
som en del i reglementeringen. I Köpenhamn ansåg man dock att de 
danska bordellerna inte var lika dekadenta som bordellerna på 
kontinenten. De andra nordiska länderna startade istället inofficiella 
bordeller (Jansdotter & Svanström 2007:15). 1838 öppnade de första 
bordellerna i Stockholm. På dessa bordeller skulle enbart friska 
kvinnor få sälja sexuella tjänster och fattigläkaren och stadsläkaren 
skulle göra regelbundna besök. Det var två kaffehus i Stockholm som 
fick ett semiofficiellt tillstånd att bedriva sin verksamhet, eftersom 
bordellverksamhet egentligen stred mot annan lagstiftning (Svanström 
2007:45–56). De öppnades främst för att man ville förhindra smitta 
bland militärer (Borg m.fl. 1981:93). 
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främst borgerliga, religiösa kvinnor som ägnade sig åt vad som kallades 
för räddningsarbete. Kombinationen mellan deras samhällsposition 
och deras gudstro gav räddningskvinnorna möjlighet att både ge sig in i 
den samhälleliga debatten och gå ut i det offentliga rummet för att 
bedriva hjälparbete utan att själva riskera att det skedde en 
sammanblandning med de ”fallna kvinnorna” som skulle räddas. 
Genom mötet med kvinnorna i prostitutionen kunde 
räddningskvinnorna bli ännu mer rena (Jansdotter 2004:14, 43–52). I 
Sverige verkade även organisationen ”Federationen” för att påverka 
statens politik i frågan och dem arbetade för att kunna se en 
förändring. Federationen hade relativt få medlemmar och en ganska 
liten plats i samhällsdebatten. Ändå lyckades den genom olika 
strategier påverka och lämna in petitioner till regeringen vilket 
slutligen skulle leda till att reglementeringen avskaffades (Svanström 
2006:203). 

Det var inte kvinnorna i prostitutionen som var drivande i frågan 
utan det var kvinnor från medelklassen. Ett argument, som de lyfte i 
debatten, var att som en konsekvens av reglementeringen hade 
kontrollen kommit att påverka alla kvinnors rörlighet och tillgång till 
det offentliga rummet. Kvinnor började engagera sig politiskt för sina 
medborgerliga rättigheter och i denna kamp blev de reglementerade 
kvinnorna medelklassens medsystrar. De var systrar i Jesu namn. 
Medelklasskvinnorna började betona denna grupptillhörighet och att 
den enda skillnaden var olika förutsättningar i livet. Det skapades ett 
vi: vi kvinnor. De kämpade också för bättre löner, villkor och möjlighet 
till utbildning. Kvinnor skulle bli fria medborgare i ett fritt Sverige och 
den reglementerade kvinnan användes som symbol i denna kamp. 
Federationen var således en radikal organisation som också kämpade 
för kvinnors frigörelse och ökade rättigheter även om sedlighetsfrågan i 
kombination med en hög arbetsmoral var högst upp på organisationens 
politiska dagordning (Svanström 2007:79–89). 

I Sverige, men även i andra länder där Federationen var verksam, 
lyftes kravet på att manligheten skulle reformeras. Precis som det 
tidigare hade talats om ärbara och icke-ärbara kvinnor, eller 
respektabla och icke-respektabla, började män i debatten att delas in i 
sedliga och osedliga. De betonade att reglementeringen var en moralisk 
förnedring av män och därutöver en skam för alla kvinnor. Det gjordes 
jämförelse med djur, och talades om en osedlig och djurisk manlighet 
och att en god manlighet bestod av självkontroll och en känsla för plikt. 
Detta skulle bli det nya manliga idealet och sedliga män skulle 
kontrollera sin sexualitet och vara mer än ett djur (Markkola 2007:44–
50, Svanström 2007:84–89). 

Svanström (2006:15) visar således hur det redan under andra 
hälften av 1800-talet fanns kvinnor och ett fåtal män som 
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Argumenten som den svenska poliskåren och läkarkåren hade för att 
kontrollera prostitutionen förändrades över tid hos båda 
yrkesgrupperna. För läkarna handlade kontrollen initialt om att få 
stopp på smittspridningen av veneriska sjukdomar men övergick till att 
prostitutionen främst skulle kontrolleras av moraliska orsaker. Läkarna 
ansåg följaktligen med tiden att den största faran med kvinnor som 
sålde sexuella tjänster inte var den medicinska smittan utan den 
moraliska smittan som de ansåg spred sig i samhället (Svanström 
2006:14–15, Cornell 2009:32–35). Polisen hade dock ett annat 
perspektiv. De ville kontrollera kvinnorna i prostitutionen främst 
utifrån ordningsskäl i syfte att förebygga oordning i samhället, genom 
att begränsa deras rörelse och synlighet på vissa områden (Svanström 
2006:14, 88–92). Denna utveckling, att ett argument övergick till ett 
annat för att legitimera den egna verksamheten och den sociala 
kontrollen, kan kännas igen från hanteringen av andra grupper i 
samhället. Reglementeringssystemet utvecklades till ett stort 
byråkratiskt maskineri. Kontrollerna blev allt mer omfattande och 
rutinmässiga och det florerade rykten om ordningsmakten att det 
förekom både övergrepp och korruption. Tilltron till systemet var hårt 
prövad, men oavsett det hade prostitutionen och kontrollen av 
kvinnorna kommit att bli en institutionaliserad del av det svenska 
samhället (Svanström 2006:135). 

Mer generellt skulle man kunna säga att, när väl ett sådant system 
har kommit att bli en institutionaliserad del av samhället, har dess 
idéer och regler en tendens att leva kvar över tid. Det är strukturer som 
är seglivade, varför det kanske kan vara möjligt att se spår av dem även 
idag på internet (jfr Johansson R. 2006:30–36, Jönsson m.fl. 2011:52). 

Reglementeringssystemet kritiserades och 
avskaffades 
På 1880-talet höjdes rösterna alltmer i Sverige för att avskaffa 
reglementeringssystemet. I samhället började ett nytt ideal av plikt och 
skötsamhet formuleras. Detta ideal skulle vara en lösning på flera 
samhälleliga problem om människor hade börjat leva efter dess enkla 
principer. Det var inte bara rika som upphöjde detta ideal utan det 
fanns inom en rad sociala rörelser som väckelserörelsen och 
nykterhetsrörelsen. Det handlade om en moralisk folkuppfostran och 
om ett ”förbättreri”, om att inte slösa utan arbeta och hålla sig nykter 
(Qvarsell 2008:71–74, Jansdotter 2004:43–51). 

Det var också i samband med detta som socialt arbete med 
prostitution växte fram i Sverige, även om det inte kallades för det vid 
tidpunkten. År 1852 startade det första s.k. räddningshemmet. Det var 
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reglementeringen avskaffades blev kvinnor i prostitutionen dock allt 
mer förknippade med lösdrivarna, vilket blev en sorts ”restkategori”. 
Det gjordes en sammankoppling med denna restkategori och återigen 
med egenskaper som bland annat lättja och arbetsovillighet och dessa 
egenskaper ansågs utgöra ”en fara för allmän säkerhet, ordning eller 
sedlighet, en formulering som behölls i 1923 års förslag enligt vilket 
luffare, prostituerade, kopplerskor, hallickar, tattare och zigenare var 
att betrakta som lösdrivare” (Edman 2008:135). Vad som ansågs förena 
dessa individer var just arbetsskyggheten, ”exempelvis hos luffaren, 
som hellre underkastade sig landsvägens strapatser och umbäranden 
än han utförde nyttigt arbete, hos den prostituerade, hos sutenören, 
ligisten eller yrkesbettlaren” (SOU 1929:9 s. 51 i Edman 2008:136). 

Mellan 1922 och 1939 var det sex utredningar som gav sex olika 
förslag på hur prostitutionen skulle hanteras. De flesta förslagen 
handlade om kvinnor som sålde sexuella tjänster. 1958 diskuterades 
två motioner i riksdagen för att man på ett effektivt sätt skulle kunna ta 
itu med prostitutionen. De menade att köp och försäljning mellan män 
hade ökat, att de som sålde sexuella tjänster var yngre och att 
problemet hade krupit ner i åldrarna. Det var nu som motionärerna 
också lade fram att den främsta orsaken till att sexhandeln fortlevde 
var att det fanns en efterfrågan på sexuella tjänster. De ville se en 
kriminalisering av båda parter. Debatten och förslagen om hur 
prostitutionsproblemet skulle lösas på bästa sätt fortsatte, samtidigt 
som den nya lösdrivarlagen fanns fram till 1964, då den istället gjordes 
om till en lag om så kallad samhällsfarlig asocialitet (Borg m.fl. 
1981:110–112). I Sverige skickades kvinnor i prostitutionen till speciella 
institutioner ända fram till 1960-talet, även om det med tiden blev mer 
och mer ovanligt. Det var först då som den nya lösdriverilagstiftningen 
upphörde, men den kom att ersättas av en annan liknande lag som 
upphörde helt 1982 vid en revidering av socialtjänstlagen (Svanström 
2006:297–301). 

Vid en historisk tillbakablick blir det tydligt att prostitution har 
definierats på olika sätt som ett socialt problem. Reglerad prostitution 
har även setts som en lösning på andra sociala problem, t.ex. ett sätt att 
förhindra smittspridning av syfilis (jfr Earle & Sharp 2007:3). Under 
nästan ett sekel övervakades och kontrollerades kvinnor i Sverige för 
veneriska sjukdomar för att förhindra smitta: kroppslig och moralisk 
och för att motverka oordning. I samband med detta växte även socialt 
arbete med prostitution fram. Det finns även kopplingar mellan 
prostitutionsfrågan och kvinnors kamp för frigörelse i Sverige. Under 
lång tid har prostitution enbart associerats med kvinnor som säljer 
sexuella tjänster. Både män som säljer och män som köper sexuella 
tjänster har varit relativt osynliga och inte varit av något stort intresse 

30 

argumenterade att, om det inte hade funnits någon efterfrågan av 
sexuella tjänster skulle det inte heller finnas någon prostitution. Dessa 
debattörer menade att det fanns en maktordning i samhället mellan 
män och kvinnor, och där män var överordnade. Under första hälften 
av 1800-talet var det sällan som de som köpte sexuella tjänster 
överhuvudtaget nämndes av myndigheterna. Flera forskare diskuterar 
också att det därför är svårt att finna tillförlitligt källmaterial, och att 
det knappast finns att tillgå något alls, för att få kunskap om kunderna 
(se t.ex. Lundquist 1982:209–219, Svanström 2006:16). Att köpa 
sexuella tjänster betraktades som något helt acceptabelt, men under 
1880-talet började detta att ifrågasättas allt mer och sågs nu som ett 
problem. Man använde inte begreppet ”sexköpare”, vid den tidpunkten 
men framhävde att män som kunder var ansvariga för prostitutionens 
fortlevande (Svanström 2006:167–177). Även systerskapet mellan 
kvinnor tonades ner i samband med att sedlighetsfrågan blev allt 
starkare. Retoriken kring de fallna kvinnorna ändrades och 
Federationen började beskriva det som att kvinnorna i prostitutionen 
var vilseledda personer som lurats att sälja sexuella tjänster och det var 
också därför som det behövdes ett ”räddningsarbete” för att kunna 
rädda kvinnorna från prostitutionen (Svanström 2007:83). 

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var på många sätt en 
brytningstid. I Sverige började det utvecklas en socialpolitik (Swärd 
2008:23). I reglementeringskommitténs betänkande från 1910 höll 
man dock fast vid att kvinnors möjlighet att sprida veneriska 
sjukdomar utgjorde en samhällsfara och att en kvinna potentiellt kunde 
sprida sjukdomar till många fler än vad en kund ansågs kunna göra. År 
1918, efter ett beslut i riksdagen, avskaffades dock 
reglementeringssystemet i Sverige i enlighet med 
reglementeringskommitténs senaste betänkande (Borg m.fl. 1981:101). 
Som Hans Swärd (2008:31) har diskuterat är det svårt att veta hur 
sådana på papper stora förändringar, påverkade praktiken och vice 
versa. Precis som på andra områden, avskaffades systemet 1918 men i 
realiteten hade flera städer efter 1900 redan avskaffat 
reglementeringen. Det var enbart Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Helsingborg, Lund, Kristianstad, Jönköping, Norrköping och Sundsvall 
som fortfarande hade kvar sina kontroller, och många städer hade inte 
ens infört några. Stockholm var den stad i Sverige som införde 
reglementeringen först och som avskaffade systemet sist år 1918 
(Lundquist 1982:219–231, 408–421, Svanström 2006:267). 

Trots att reglementeringen av prostitutionen avskaffades 1918, 
samma år som den nya fattigvårdslagen antogs, fanns fortfarande 1885 
års lösdrivarlag kvar (Borg m.fl. 1981:101). Kvinnor som sålde sexuella 
tjänster hade, under den tidsperiod då reglementeringen fanns, inte 
varit lika starkt kopplade till kategorin lösdrivare. Efter att 
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reglementeringen avskaffades blev kvinnor i prostitutionen dock allt 
mer förknippade med lösdrivarna, vilket blev en sorts ”restkategori”. 
Det gjordes en sammankoppling med denna restkategori och återigen 
med egenskaper som bland annat lättja och arbetsovillighet och dessa 
egenskaper ansågs utgöra ”en fara för allmän säkerhet, ordning eller 
sedlighet, en formulering som behölls i 1923 års förslag enligt vilket 
luffare, prostituerade, kopplerskor, hallickar, tattare och zigenare var 
att betrakta som lösdrivare” (Edman 2008:135). Vad som ansågs förena 
dessa individer var just arbetsskyggheten, ”exempelvis hos luffaren, 
som hellre underkastade sig landsvägens strapatser och umbäranden 
än han utförde nyttigt arbete, hos den prostituerade, hos sutenören, 
ligisten eller yrkesbettlaren” (SOU 1929:9 s. 51 i Edman 2008:136). 

Mellan 1922 och 1939 var det sex utredningar som gav sex olika 
förslag på hur prostitutionen skulle hanteras. De flesta förslagen 
handlade om kvinnor som sålde sexuella tjänster. 1958 diskuterades 
två motioner i riksdagen för att man på ett effektivt sätt skulle kunna ta 
itu med prostitutionen. De menade att köp och försäljning mellan män 
hade ökat, att de som sålde sexuella tjänster var yngre och att 
problemet hade krupit ner i åldrarna. Det var nu som motionärerna 
också lade fram att den främsta orsaken till att sexhandeln fortlevde 
var att det fanns en efterfrågan på sexuella tjänster. De ville se en 
kriminalisering av båda parter. Debatten och förslagen om hur 
prostitutionsproblemet skulle lösas på bästa sätt fortsatte, samtidigt 
som den nya lösdrivarlagen fanns fram till 1964, då den istället gjordes 
om till en lag om så kallad samhällsfarlig asocialitet (Borg m.fl. 
1981:110–112). I Sverige skickades kvinnor i prostitutionen till speciella 
institutioner ända fram till 1960-talet, även om det med tiden blev mer 
och mer ovanligt. Det var först då som den nya lösdriverilagstiftningen 
upphörde, men den kom att ersättas av en annan liknande lag som 
upphörde helt 1982 vid en revidering av socialtjänstlagen (Svanström 
2006:297–301). 

Vid en historisk tillbakablick blir det tydligt att prostitution har 
definierats på olika sätt som ett socialt problem. Reglerad prostitution 
har även setts som en lösning på andra sociala problem, t.ex. ett sätt att 
förhindra smittspridning av syfilis (jfr Earle & Sharp 2007:3). Under 
nästan ett sekel övervakades och kontrollerades kvinnor i Sverige för 
veneriska sjukdomar för att förhindra smitta: kroppslig och moralisk 
och för att motverka oordning. I samband med detta växte även socialt 
arbete med prostitution fram. Det finns även kopplingar mellan 
prostitutionsfrågan och kvinnors kamp för frigörelse i Sverige. Under 
lång tid har prostitution enbart associerats med kvinnor som säljer 
sexuella tjänster. Både män som säljer och män som köper sexuella 
tjänster har varit relativt osynliga och inte varit av något stort intresse 
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argumenterade att, om det inte hade funnits någon efterfrågan av 
sexuella tjänster skulle det inte heller finnas någon prostitution. Dessa 
debattörer menade att det fanns en maktordning i samhället mellan 
män och kvinnor, och där män var överordnade. Under första hälften 
av 1800-talet var det sällan som de som köpte sexuella tjänster 
överhuvudtaget nämndes av myndigheterna. Flera forskare diskuterar 
också att det därför är svårt att finna tillförlitligt källmaterial, och att 
det knappast finns att tillgå något alls, för att få kunskap om kunderna 
(se t.ex. Lundquist 1982:209–219, Svanström 2006:16). Att köpa 
sexuella tjänster betraktades som något helt acceptabelt, men under 
1880-talet började detta att ifrågasättas allt mer och sågs nu som ett 
problem. Man använde inte begreppet ”sexköpare”, vid den tidpunkten 
men framhävde att män som kunder var ansvariga för prostitutionens 
fortlevande (Svanström 2006:167–177). Även systerskapet mellan 
kvinnor tonades ner i samband med att sedlighetsfrågan blev allt 
starkare. Retoriken kring de fallna kvinnorna ändrades och 
Federationen började beskriva det som att kvinnorna i prostitutionen 
var vilseledda personer som lurats att sälja sexuella tjänster och det var 
också därför som det behövdes ett ”räddningsarbete” för att kunna 
rädda kvinnorna från prostitutionen (Svanström 2007:83). 

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var på många sätt en 
brytningstid. I Sverige började det utvecklas en socialpolitik (Swärd 
2008:23). I reglementeringskommitténs betänkande från 1910 höll 
man dock fast vid att kvinnors möjlighet att sprida veneriska 
sjukdomar utgjorde en samhällsfara och att en kvinna potentiellt kunde 
sprida sjukdomar till många fler än vad en kund ansågs kunna göra. År 
1918, efter ett beslut i riksdagen, avskaffades dock 
reglementeringssystemet i Sverige i enlighet med 
reglementeringskommitténs senaste betänkande (Borg m.fl. 1981:101). 
Som Hans Swärd (2008:31) har diskuterat är det svårt att veta hur 
sådana på papper stora förändringar, påverkade praktiken och vice 
versa. Precis som på andra områden, avskaffades systemet 1918 men i 
realiteten hade flera städer efter 1900 redan avskaffat 
reglementeringen. Det var enbart Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Helsingborg, Lund, Kristianstad, Jönköping, Norrköping och Sundsvall 
som fortfarande hade kvar sina kontroller, och många städer hade inte 
ens infört några. Stockholm var den stad i Sverige som införde 
reglementeringen först och som avskaffade systemet sist år 1918 
(Lundquist 1982:219–231, 408–421, Svanström 2006:267). 

Trots att reglementeringen av prostitutionen avskaffades 1918, 
samma år som den nya fattigvårdslagen antogs, fanns fortfarande 1885 
års lösdrivarlag kvar (Borg m.fl. 1981:101). Kvinnor som sålde sexuella 
tjänster hade, under den tidsperiod då reglementeringen fanns, inte 
varit lika starkt kopplade till kategorin lösdrivare. Efter att 
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Kundkriminaliseringen infördes i en tid då prostitutionen till sin 
omfattning var liten i Sverige (Skilbrei & Holmström 2011:481). Sedan 
slutet av 1970-talet hade gatuprostitutionen minskat från ungefär 1300 
till 300 (Holmström 2008:306). En del (t.ex. Gould 2001:453, Kulick 
2005:221–223) menar att den svenska sexköpslagen introducerades i 
en tid då Sveriges nationella identitet var i kris. Det fanns en rädsla för 
inträdet i EU, europeisering, globalisering med ökad migration och inte 
minst människohandel för sexuella ändamål. Sverige ville markera 
gentemot andra länder att prostitution medförde skador för både 
individer och samhället och att den var ovärdig ett samhälle som var 
jämställt (SOU 2010:49 s. 13). Den svenska regeringen hade också för 
avsikt att exportera modellen till andra länder (Skilbrei & Holmström 
2011:481). Detta var emellertid inte unikt för Sverige. Liknande rädsla 
för bland annat ökad människohandel för sexuella ändamål ledde till 
en legalisering av prostitutionen i Tyskland. Där ville man motverka 
stigmatisering och diskriminering genom att integrera prostitutionen i 
samhället och ge dem som fick status som sexarbetare rätt att få 
tillgång till socialförsäkringssystemet (Dodillet 2009:16). 

Den svenska kriminaliseringen har fått mycket internationell 
uppmärksamhet (se t.ex. Skilbrei & Holmström 2011:480) och det har 
funnits ett stort intresse för förbudets effekter. Många länder har sett 
ökande problem med prostitution, i synnerhet med människohandel 
för sexuella ändamål, och har därför övervägt att ändra sina gällande 
lagstiftningar och att använda nya metoder. År 2008, när det svenska 
förbudet mot köp av sexuella tjänster hade varit i kraft i nästan tio år, 
begärde den borgerliga regeringen att dess effekt på prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål skulle utvärderas. Det fanns ett 
förbehåll och det var att en utgångspunkt skulle vara att sexköp skulle 
fortsätta att vara kriminaliserat (Dir. 2008:44 s. 6, Erikson 2011:161). 
Slutsatsen som presenterades i utvärderingen Förbud mot köp av 
sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008 (SOU 2010:49) var att den 
s.k. sexköpslagen hade haft avsedd effekt och att kriminaliseringen var 
ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution. 

Utvärderarna menade att deras allmänna bild var att prostitution 
åtminstone inte hade ökat i Sverige till skillnad från i övriga nordiska 
länder, samt att förbudet fungerat som en barriär som försvårar för 
människohandlare att etablera sig i landet. Gatuprostitution hade ett 
speciellt symbolvärde för allmänheten varför de flesta insatserna hade 
inriktats mot gatumiljöerna. Gatuprostitutionen hade därför halverats 
som en direkt följd av kriminaliseringen även om antalet utländska 
kvinnor hade ökat precis som i grannländerna (SOU 2010:49 s. 18–22). 
Internet var emellertid en ny och växande arena för kontaktskapande i 
prostitutionen och det hade skett en ökad internationalisering som 
bidrog till att det var svårt att avgöra prostitutionens omfattning. 
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för den svenska välfärdsstaten. Som jag kommer att visa nu, kom detta 
emellertid att förändras. 

Den ”svenska modellen” 
Sexköpslagen: ett instrument för att bekämpa prostitution 
År 1999 införde Sverige som det första landet i världen en lagstiftning 
som kriminaliserade enbart köp men inte försäljning av sexuella 
tjänster. Den lanserades som del av ett nytänkande, men som redan har 
diskuterats är den s.k. ”sexköpslagen” resultatet av en lång politisk 
process och med rötter i 1800-talets kamp för frigörelse av kvinnor 
(Svanström 2006:313). Det var först på 1970-talet som prostitution åter 
igen blev en politisk fråga och diskussioner om hur man skulle kunna 
använda sig av särskild lagstiftning för att motverka prostitutionen 
började ta fart (Erikson 2011:67–80). Alternativen som då lyftes fram 
var att kriminalisera antingen enbart den köpande parten eller båda 
parterna och det rådde stor oenighet om vilket alternativ som skulle 
gälla. I ljuset av reglementeringssystemet var att enbart kriminalisera 
säljaren inte ett alternativ. I Sverige har det inte varit sexsäljare själva 
som har varit drivande i att få fram sexköpslagen utan det har framför 
allt varit kvinnoorganisationerna i de olika politiska partierna som har 
lobbat för att förflytta fokus från utbud till efterfrågan av sexuella 
tjänster (Svanström 2004b:233, 236–238). 

Lagförslaget som slutligen antogs kom som en del av propositionen 
Kvinnofrid (Proposition 1997/98:55 s. 22) och i den likställdes köp av 
sexuella tjänster med mäns våld mot kvinnor. Man ville se ett 
perspektivskifte från utbud till efterfrågan av sexuella tjänster. Hade 
det inte funnits någon efterfrågan av sexuella tjänster, hade det inte 
heller funnits någon prostitution, argumenterade man. Det gjordes inte 
någon åtskillnad mellan olika typer av prostitution eftersom att köpa 
sexuella tjänster per definition betraktades som en våldshandling. 
Sexköpslagen lanserades som en ”normlag”, som även skulle ha en 
avskräckande effekt och som var en viktig symbol för ett jämställt 
samhälle. Genom kriminaliseringen ville man bekämpa prostitutionen 
och de skadeverkningar som prostitutionen hade på ett mer effektivt 
sätt (jfr Ekberg 2004:1189–1192, Dir. 2008:44 s. 1–2, SOU 2010:49 s. 
13). I Sverige har det funnits en tradition av att formulera 
jämställdhetspolicy i genusneutrala termer. Sexköpslagen bröt mot den 
här traditionen genom att specifikt uppmärksamma den ojämlika 
maktrelation som fanns mellan män och kvinnor. Genom 
kundkriminaliseringen har prostitution allt mer gått från att ha 
definierats som ett socialt problem till ett kriminalpolitiskt problem 
(Erikson 2011:56, 66). 
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Kundkriminaliseringen infördes i en tid då prostitutionen till sin 
omfattning var liten i Sverige (Skilbrei & Holmström 2011:481). Sedan 
slutet av 1970-talet hade gatuprostitutionen minskat från ungefär 1300 
till 300 (Holmström 2008:306). En del (t.ex. Gould 2001:453, Kulick 
2005:221–223) menar att den svenska sexköpslagen introducerades i 
en tid då Sveriges nationella identitet var i kris. Det fanns en rädsla för 
inträdet i EU, europeisering, globalisering med ökad migration och inte 
minst människohandel för sexuella ändamål. Sverige ville markera 
gentemot andra länder att prostitution medförde skador för både 
individer och samhället och att den var ovärdig ett samhälle som var 
jämställt (SOU 2010:49 s. 13). Den svenska regeringen hade också för 
avsikt att exportera modellen till andra länder (Skilbrei & Holmström 
2011:481). Detta var emellertid inte unikt för Sverige. Liknande rädsla 
för bland annat ökad människohandel för sexuella ändamål ledde till 
en legalisering av prostitutionen i Tyskland. Där ville man motverka 
stigmatisering och diskriminering genom att integrera prostitutionen i 
samhället och ge dem som fick status som sexarbetare rätt att få 
tillgång till socialförsäkringssystemet (Dodillet 2009:16). 

Den svenska kriminaliseringen har fått mycket internationell 
uppmärksamhet (se t.ex. Skilbrei & Holmström 2011:480) och det har 
funnits ett stort intresse för förbudets effekter. Många länder har sett 
ökande problem med prostitution, i synnerhet med människohandel 
för sexuella ändamål, och har därför övervägt att ändra sina gällande 
lagstiftningar och att använda nya metoder. År 2008, när det svenska 
förbudet mot köp av sexuella tjänster hade varit i kraft i nästan tio år, 
begärde den borgerliga regeringen att dess effekt på prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål skulle utvärderas. Det fanns ett 
förbehåll och det var att en utgångspunkt skulle vara att sexköp skulle 
fortsätta att vara kriminaliserat (Dir. 2008:44 s. 6, Erikson 2011:161). 
Slutsatsen som presenterades i utvärderingen Förbud mot köp av 
sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008 (SOU 2010:49) var att den 
s.k. sexköpslagen hade haft avsedd effekt och att kriminaliseringen var 
ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution. 

Utvärderarna menade att deras allmänna bild var att prostitution 
åtminstone inte hade ökat i Sverige till skillnad från i övriga nordiska 
länder, samt att förbudet fungerat som en barriär som försvårar för 
människohandlare att etablera sig i landet. Gatuprostitution hade ett 
speciellt symbolvärde för allmänheten varför de flesta insatserna hade 
inriktats mot gatumiljöerna. Gatuprostitutionen hade därför halverats 
som en direkt följd av kriminaliseringen även om antalet utländska 
kvinnor hade ökat precis som i grannländerna (SOU 2010:49 s. 18–22). 
Internet var emellertid en ny och växande arena för kontaktskapande i 
prostitutionen och det hade skett en ökad internationalisering som 
bidrog till att det var svårt att avgöra prostitutionens omfattning. 

32 

för den svenska välfärdsstaten. Som jag kommer att visa nu, kom detta 
emellertid att förändras. 

Den ”svenska modellen” 
Sexköpslagen: ett instrument för att bekämpa prostitution 
År 1999 införde Sverige som det första landet i världen en lagstiftning 
som kriminaliserade enbart köp men inte försäljning av sexuella 
tjänster. Den lanserades som del av ett nytänkande, men som redan har 
diskuterats är den s.k. ”sexköpslagen” resultatet av en lång politisk 
process och med rötter i 1800-talets kamp för frigörelse av kvinnor 
(Svanström 2006:313). Det var först på 1970-talet som prostitution åter 
igen blev en politisk fråga och diskussioner om hur man skulle kunna 
använda sig av särskild lagstiftning för att motverka prostitutionen 
började ta fart (Erikson 2011:67–80). Alternativen som då lyftes fram 
var att kriminalisera antingen enbart den köpande parten eller båda 
parterna och det rådde stor oenighet om vilket alternativ som skulle 
gälla. I ljuset av reglementeringssystemet var att enbart kriminalisera 
säljaren inte ett alternativ. I Sverige har det inte varit sexsäljare själva 
som har varit drivande i att få fram sexköpslagen utan det har framför 
allt varit kvinnoorganisationerna i de olika politiska partierna som har 
lobbat för att förflytta fokus från utbud till efterfrågan av sexuella 
tjänster (Svanström 2004b:233, 236–238). 

Lagförslaget som slutligen antogs kom som en del av propositionen 
Kvinnofrid (Proposition 1997/98:55 s. 22) och i den likställdes köp av 
sexuella tjänster med mäns våld mot kvinnor. Man ville se ett 
perspektivskifte från utbud till efterfrågan av sexuella tjänster. Hade 
det inte funnits någon efterfrågan av sexuella tjänster, hade det inte 
heller funnits någon prostitution, argumenterade man. Det gjordes inte 
någon åtskillnad mellan olika typer av prostitution eftersom att köpa 
sexuella tjänster per definition betraktades som en våldshandling. 
Sexköpslagen lanserades som en ”normlag”, som även skulle ha en 
avskräckande effekt och som var en viktig symbol för ett jämställt 
samhälle. Genom kriminaliseringen ville man bekämpa prostitutionen 
och de skadeverkningar som prostitutionen hade på ett mer effektivt 
sätt (jfr Ekberg 2004:1189–1192, Dir. 2008:44 s. 1–2, SOU 2010:49 s. 
13). I Sverige har det funnits en tradition av att formulera 
jämställdhetspolicy i genusneutrala termer. Sexköpslagen bröt mot den 
här traditionen genom att specifikt uppmärksamma den ojämlika 
maktrelation som fanns mellan män och kvinnor. Genom 
kundkriminaliseringen har prostitution allt mer gått från att ha 
definierats som ett socialt problem till ett kriminalpolitiskt problem 
(Erikson 2011:56, 66). 
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månader till fängelse i ett år. Liksom i Norge, ville utvärderarna göra 
sexköpslagen giltig universellt för att även kunna lagföra sexköpsbrott 
som sker i andra länder. Detta gäller i synnerhet om någon som 
företräder svenska intressen köper sexuella tjänster utomlands (SOU 
2010:49 s. 25–26). Den senaste befolkningsstudien från 2011 visar t.ex. 
att 80 procent av de respondenter som hade köpt sex uppgav att det 
senaste sexköpet hade skett utomlands. I en tredjedel av fallen var det i 
samband med en tjänsteresa (Priebe & Svedin 2012:5). 

Regeringen valde att följa utredningens rekommendation. 
Riksdagen röstade enigt igenom lagändringen och propositionen 
(Erikson 2011:161). Brottet finns numera sedan den 1 juli 2011 i 
brottsbalken 6 kap. 11 §: 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 
skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, 
döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst 
ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om 
ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. (Lag 
2011:517). 

I och med riksdagsbeslutet blev det fler, som tidigare hade varit kritiska 
mot kundkriminaliseringen, som slöt upp bakom reformen och den 
svenska sexköpslagen blev därmed ytterligare institutionaliserad 
(Erikson 2011:161). 

Kritiken mot den ”svenska modellen” 
Även om det har funnits kritik mot kundkriminaliseringen, har det 
under senare år funnits en stark konsensus mellan de politiska 
partierna som är representerade i riksdagen att betrakta köp av 
sexuella tjänster som våld mot kvinnor och att sträva efter att eliminera 
prostitutionen. Det har också funnits en samstämmighet kring att 
skärpa straffet (Erikson 2011:161). Den ”svenska modellen” har dock 
både kritiserats av aktörer i det civila samhället (se t.ex. Scaramuzzino 
G. & Scaramuzzino R. 2011, Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. 
kommande, Scaramuzzino R. & Scaramuzzino G. 2014) och av forskare 
(se t.ex. Gould 2001, Kulick 2005, Sanders 2008, Dodillet 2009, 
Harrington 2012). 

Det är framförallt på internet som sexköpare och sexsäljare själva 
har höjt sina röster mot den svenska sexköpslagen eller mot det sociala 
arbetet som bedrivits i Sverige på det här området. Sexköparna och 
sexsäljarna har dock inte enats till en röst eftersom det funnits olika 
syn i flera frågor: 
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Kunskapen gällande detta var begränsad liksom kunskapen om män 
som sålde sexuella tjänster. Det fanns dock indikationer på att 
internetprostitutionen hade ökat, i synnerhet bland ungdomar, men 
utvärderarna menar att det inte var en större ökning än i 
grannländerna. Det fanns inte några tecken på att kriminaliseringen 
hade lett till att gatuprostitutionen hade förflyttats till internet (SOU 
2010:49 s. 17–19). 

I utvärderingen dras också slutsatsen att kriminaliseringen har haft 
en normativ effekt i och med att utifrån fyra befolkningsbaserade 
attitydundersökningar fanns det ett ökat stöd för lagstiftningen6 (SOU 
2010:49 s. 21). Den senaste befolkningsstudien gjordes 2011. Den visar 
att nästan 80 procent av kvinnorna och 50 procent av männen ville ha 
kvar sexköpslagen, men det var bara ett fåtal som trodde att 
prostitutionen hade minskat på grund av lagstiftningen. Ungefär 
hälften av respondenterna (65 procent av kvinnorna och 37 procent av 
männen) ville också kriminalisera försäljning av sexuella tjänster. 
Ingen av dem som hade sålt sex och enbart ett fåtal av dem som hade 
köpt sex uppgav att sexköpslagen hade haft inverkan på deras 
handlingar (Priebe & Svedin 2012:5, Svedin m.fl. 2012:5–6). 

Utvärderarna skriver att många uttryckte farhågor att situationen 
för kvinnor skulle förvärras när kriminaliseringen infördes men de 
hade, enligt utvärderarna, inte förverkligats. De som hade lämnat 
prostitutionen hade generellt sett en positiv syn på lagstiftningen, 
medan de som fortfarande "utnyttjades" i prostitution hade en negativ 
syn (SOU 2010:49 s. 22). De som försvarade prostitution kritiserade 
sexköpslagen för att den grundade sig på ett förlegat sexualmoraliskt 
ställningstagande och menade att vuxna människor borde ha rätt att 
själva bestämma om de vill köpa och sälja sexuella tjänster eller inte. 
De menade således att det var viktigt att skilja mellan icke-frivillig och 
frivillig prostitution, vilket är en distinktion som inte görs i 
sexköpslagen. Utvärderarnas svar på denna kritik, var att, med 
utgångspunkt i ett människorätts- och jämställdhetsperspektiv, och 
med ett flyttat fokus från utbud till efterfrågan av sexuella tjänster, blev 
uppdelningen icke-frivillig och frivillig prostitution inte relevant (SOU 
2010:49 s. 15). Det väsentligaste var att reducera efterfrågan av 
sexuella tjänster och utvärderarna gav olika förslag. Ett var att 
maximistraffet för köp av sexuell tjänst skulle höjas från fängelse i sex 

                                                           
6 År 2008 genomfördes t.ex. en undersökning om attityder till kriminaliseringen av köp av 
sexuella tjänster i Sverige. Den visar att 71 procent av respondenterna ville behålla förbudet 
(Kuosmanen 2008:362). Stödet för lagen var fortsatt starkt trots att allmänheten trodde att 
förbudet bara hade haft en begränsad effekt på prostitutionens omfattning. Endast en 
femtedel av respondenterna ansåg att antalet personer som köpte sexuella tjänster hade 
minskat sedan kriminaliseringen. 59 procent av de tillfrågade uppgav också att de ville 
kriminalisera försäljning av sexuella tjänster (Kuosmanen 2008:367). 
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månader till fängelse i ett år. Liksom i Norge, ville utvärderarna göra 
sexköpslagen giltig universellt för att även kunna lagföra sexköpsbrott 
som sker i andra länder. Detta gäller i synnerhet om någon som 
företräder svenska intressen köper sexuella tjänster utomlands (SOU 
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(se t.ex. Gould 2001, Kulick 2005, Sanders 2008, Dodillet 2009, 
Harrington 2012). 

Det är framförallt på internet som sexköpare och sexsäljare själva 
har höjt sina röster mot den svenska sexköpslagen eller mot det sociala 
arbetet som bedrivits i Sverige på det här området. Sexköparna och 
sexsäljarna har dock inte enats till en röst eftersom det funnits olika 
syn i flera frågor: 
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själva bestämma om de vill köpa och sälja sexuella tjänster eller inte. 
De menade således att det var viktigt att skilja mellan icke-frivillig och 
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den svenska sexsäljaren Isabella Lund (2007: 78–79) om sin syn på 
kriminaliseringens och det s.k. horstigmats effekter. Hon menar att 
sexsäljare har förlorat både sina hyreskontrakt och sina arbeten efter 
att de har varit öppet kritiska mot sexköpslagen eller när det 
framkommit att de har sålt sex. Riskerna med att sälja sexuella tjänster 
har också ökat, eftersom kopplerilagen hindrar sexsäljare från att ta 
emot kunder hemma och från att sälja sexuella tjänster tillsammans. 
Vissa sexarbetsaktivister har också tvingats att flytta till andra länder 
av rädsla att förlora vårdnaden om sina barn, varför författaren anser 
att det är felaktigt att påstå att sexköpslagen inte har haft negativa 
konsekvenser för svenska sexsäljare. 

Andra forskare (t.ex. Kulick 2005:209, 219, Sanders 2008:177–178, 
Harrington 2012:344–347) menar att medan sexsäljare har blivit 
tillskrivna rollen som ”passiva offer” har sexköpare kommit att bli 
patologiserade av socialarbetare och forskare i Sverige som delar 
regeringens radikalfeministiska uppfattning. Kriminaliseringen har 
också medverkat till en förvärrad situation för personer som säljer 
sexuella tjänster på gatan. De har i större utsträckning blivit 
trakasserade och fått svårare att välja kunder. Detta har bidragit till en 
mer utsatt position och de har blivit tvungna att följa med fler 
våldsamma kunder än tidigare. 

Bekämpande av gatuprostitution och organiserad prostitution 
Den svenska polisen har prioriterat att arbeta mot gatuprostitution 
(Ekberg 2004:1193). Denna tydliga prioritering att bekämpa mer 
”synliga” former av prostitution, som den som förekommer på gatan, 
har bidragit till att forskare som Jane Scoular (2010:35) menar att 
Sverige i realiteten har tolerans för mer ”osynliga” former av 
prostitution, som den som förekommer på internet. Precis som i många 
andra länder sker det mesta av kontaktskapandet i prostitutionen via 
internet (jfr Svedin m.fl. 2012:5, 13–14, 22). Polisen bedriver därför 
också arbete på internet och ingår i ett internationellt samarbete. De 
letar framförallt efter koppleribrott. En annons från en kvinna som har 
utländsk bakgrund och som inte pratar svenska kan t.ex. väcka 
misstankar om att det finns människohandlare bakom (Brå-rapport 
2008:24 s. 63–64). Polisen arbetar sällan med ärenden med enskilda 
sexköpare som tagit kontakt via internet om de inte är en del av en 
större utredning. Polisen arbetar aktivt med att t.ex. försöka stänga ner 
sidor på internet där prostitution främjas eller förmedlas. Det kan t.ex. 
vara forum eller ”annonssidor” där personer mot betalning annonserar 
ut sina sexuella tjänster. Enligt svensk lagstiftning kan de som ansvarar 
för de här sidorna, och som på något sätt underlättar för andra att sälja 
sex, anmälas för koppleri (SOU 2010:49 s. 195). Brottet finns i 6 kap. 12 
§ i Brottsbalken: 
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Tabell 1 Kritik på internet mot den svenska sexköpslagen 
Organisation
/Nätverk 

Ett cybernätverk 
som kämpar mot 
det sexuella 
förtrycket av 
individer 

Rose Alliance 
Organisationen 
för sex- och 
erotikarbetare 

PRIS 
Prostituerades 
revansch i 
samhället 

Vem talar för 
vem 

Sexköpare samt sex- 
och erotikarbetare 

Sex- och 
erotikarbetare 

Prostituerade 

Huvud-
argument 

Staten förtrycker 
individens frihet att 
uttrycka sin 
sexualitet 

Sex- och 
erotikarbetare är 
stigmatiserade som 
offer och är 
disempowered 

Prostituerade är 
stigmatiserade och 
tillåts inte att vara 
offer 

Statens roll Reglera och utföra 
licensiering, 
hälsoinspektioner 
och risk- & 
skadereducering 

Avstå från 
inblandning och 
bedriva risk- & 
skadereducering 

Förbjuda köp av 
sexuella tjänster och 
stödja utträdet ur 
prostitutionen 

Mot vem Radikal- och 
statsfeminister, 
socialdemokrater 
och moralister 

Radikalfeminister 
och socialtjänsten 

Sexliberaler och 
socialtjänsten 

Individuellt 
själv-
bestämmande 

Frihet att uttrycka 
sin sexualitet 

Frihet att sälja 
sexuella och erotiska 
tjänster 

Frihet från stigma och 
från att sälja sexuella 
tjänster 

Prostitution 
som 

Marknad (arbete) Privat relation (sex) Förtryck (våld/tvång) 

Prostitutions-
regim  

Legalisering Tolerans Abolition  

(Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. kommande) 

Som tabellen visar fanns det olika syn på vilken roll staten borde ha, 
vilka kritiken var riktad mot, det individuella självbestämmandet och 
vilken samhällssfär och regim som prostitution borde tillhöra. De två 
första positionerna i tabellen var kritiska mot sexköpslagen eftersom 
den ansågs vara ett hinder för individers möjlighet till frihet. De 
betraktade prostitution som en del av marknaden eller som en privat 
relation. Den sista positionen stödde däremot sexköpslagen. De ansåg 
att kriminaliseringen hade lett till fler polisiära insatser men som ett 
led i detta hade det sociala arbetet med sexsäljare blivit lidande. De 
framförde också att det, trots lagstiftningen, var svårt att bli accepterad 
som ett offer för prostitution i Sverige. 

Av forskare (t.ex. Östergren 2006:167–206, Dodillet 2009:48, 540–
541) har den svenska prostitutionspolitiken beskrivits som 
paternalistisk och kritiserats för att sexsäljare har kommit att tillskrivas 
rollen som ”passiva offer”, som är inkapabla att ta hand om sig själva. I 
antologin Det ideelle offer: Andre tekster om prostitusjon skriver också 
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den svenska sexsäljaren Isabella Lund (2007: 78–79) om sin syn på 
kriminaliseringens och det s.k. horstigmats effekter. Hon menar att 
sexsäljare har förlorat både sina hyreskontrakt och sina arbeten efter 
att de har varit öppet kritiska mot sexköpslagen eller när det 
framkommit att de har sålt sex. Riskerna med att sälja sexuella tjänster 
har också ökat, eftersom kopplerilagen hindrar sexsäljare från att ta 
emot kunder hemma och från att sälja sexuella tjänster tillsammans. 
Vissa sexarbetsaktivister har också tvingats att flytta till andra länder 
av rädsla att förlora vårdnaden om sina barn, varför författaren anser 
att det är felaktigt att påstå att sexköpslagen inte har haft negativa 
konsekvenser för svenska sexsäljare. 

Andra forskare (t.ex. Kulick 2005:209, 219, Sanders 2008:177–178, 
Harrington 2012:344–347) menar att medan sexsäljare har blivit 
tillskrivna rollen som ”passiva offer” har sexköpare kommit att bli 
patologiserade av socialarbetare och forskare i Sverige som delar 
regeringens radikalfeministiska uppfattning. Kriminaliseringen har 
också medverkat till en förvärrad situation för personer som säljer 
sexuella tjänster på gatan. De har i större utsträckning blivit 
trakasserade och fått svårare att välja kunder. Detta har bidragit till en 
mer utsatt position och de har blivit tvungna att följa med fler 
våldsamma kunder än tidigare. 

Bekämpande av gatuprostitution och organiserad prostitution 
Den svenska polisen har prioriterat att arbeta mot gatuprostitution 
(Ekberg 2004:1193). Denna tydliga prioritering att bekämpa mer 
”synliga” former av prostitution, som den som förekommer på gatan, 
har bidragit till att forskare som Jane Scoular (2010:35) menar att 
Sverige i realiteten har tolerans för mer ”osynliga” former av 
prostitution, som den som förekommer på internet. Precis som i många 
andra länder sker det mesta av kontaktskapandet i prostitutionen via 
internet (jfr Svedin m.fl. 2012:5, 13–14, 22). Polisen bedriver därför 
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letar framförallt efter koppleribrott. En annons från en kvinna som har 
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misstankar om att det finns människohandlare bakom (Brå-rapport 
2008:24 s. 63–64). Polisen arbetar sällan med ärenden med enskilda 
sexköpare som tagit kontakt via internet om de inte är en del av en 
större utredning. Polisen arbetar aktivt med att t.ex. försöka stänga ner 
sidor på internet där prostitution främjas eller förmedlas. Det kan t.ex. 
vara forum eller ”annonssidor” där personer mot betalning annonserar 
ut sina sexuella tjänster. Enligt svensk lagstiftning kan de som ansvarar 
för de här sidorna, och som på något sätt underlättar för andra att sälja 
sex, anmälas för koppleri (SOU 2010:49 s. 195). Brottet finns i 6 kap. 12 
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(Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. kommande) 

Som tabellen visar fanns det olika syn på vilken roll staten borde ha, 
vilka kritiken var riktad mot, det individuella självbestämmandet och 
vilken samhällssfär och regim som prostitution borde tillhöra. De två 
första positionerna i tabellen var kritiska mot sexköpslagen eftersom 
den ansågs vara ett hinder för individers möjlighet till frihet. De 
betraktade prostitution som en del av marknaden eller som en privat 
relation. Den sista positionen stödde däremot sexköpslagen. De ansåg 
att kriminaliseringen hade lett till fler polisiära insatser men som ett 
led i detta hade det sociala arbetet med sexsäljare blivit lidande. De 
framförde också att det, trots lagstiftningen, var svårt att bli accepterad 
som ett offer för prostitution i Sverige. 

Av forskare (t.ex. Östergren 2006:167–206, Dodillet 2009:48, 540–
541) har den svenska prostitutionspolitiken beskrivits som 
paternalistisk och kritiserats för att sexsäljare har kommit att tillskrivas 
rollen som ”passiva offer”, som är inkapabla att ta hand om sig själva. I 
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Holmström 2013:81–82). Det är i synnerhet Prostitutionsenheten i 
Malmö som skiljer sig åt, genom att under en period bl.a. ha delat ut 
kondomer, glidmedel och överfallslarm. Detta är ett arbetssätt som 
förknippas med risk- och skadereducering och som är vanligt i många 
andra länder, men inte i Sverige (Svedin m.fl. 2012:6–7). Från 
regeringens sida är målsättningen med det sociala arbetet emellertid 
tydligt och explicit: det är att hjälpa personerna ut ur prostitutionen. 
Detta kallas ofta för ”exit-strategier”. Att arbeta med exit-strategier 
ställs ofta i motsats till s.k. ”skadereducerande arbete” som syftar till att 
hjälpa personerna i prostitutionen att minska riskerna med att 
framförallt sälja sexuella tjänster (SOU 2010:49 s. 95). 

De här två sätten att arbeta vilar ofta på olika sätt att se på 
prostitution (se även Gould 2001:450, Garofalo 2010a:61). Ekis Ekman 
(2010:63) kritiserar det faktum att Malmö7 intog ett mer 
skadereducerande perspektiv. Prostitutionsenheten i Malmö hade bl.a. 
skapat och delat ut ett preventionspaket till ”sexarbetare/sexsäljare” 
med kondomer, glidmedel, larm, läppcerat, minttabletter m.m. för att 
ge dem, vad som beskrevs som en ökad livskvalité. Efter protester av 
både politiker och nätverket PRIS8 tvingades socialarbetarna att sluta 
dela ut kondomer till personer som köpte sexuella tjänster. Författaren 
tolkar denna typ av sociala insatser som en återgång till 1800-talets 
hygientankar och den reglementerade prostitutionen, där kvinnor fick 
ta ansvar för smittspridningen av veneriska sjukdomar (Ekis Ekman 
2010:63). Vidare menar hon att kondomutdelning har en viktig, nästan 
psykologisk effekt för samhället, eftersom den ger ett slags imaginärt 
skydd mot det som prostitution orsakar, vilket enligt författaren är 
våld, ojämlikhet och förtryck (Ekis Ekman 2010:63). 

Regeringen gjorde en stor satsning och i den handlingsplan som 
finns mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 
2007/08:167 s. 33) föreslogs 36 åtgärder och en budget på 213 miljoner 
kronor för att förbättra arbetet med och kunskapen om prostitution i 
Sverige. I och med att det traditionellt har varit kvinnor som säljer 
sexuella tjänster till män har de sociala insatserna också präglats av 
denna syn (SOU 2010:49 s. 17–18). Det verkar dock finnas en ambition 
att förändra detta genom handlingsplanen och regeringens satsning. 

För att sammanfatta så här långt: från att den svenska staten 
betraktat prostitution som ett smitto- och ordningsproblem som var 
starkt förknippat med fattigdom har prostitution allt mer kommit att 
betraktas som ett jämställdhetsproblem. Den svenska staten har också 
genom att kriminalisera köp av sexuella tjänster och genom att erbjuda 
                                                           
7 Som jag nämnde i inledningen, har jag arbetat på prostitutionsenheten i Malmö med att 
starta upp ett projekt för personer som köpte sexuella tjänster. Det skadereducerande arbete 
som kritiseras av författaren utvecklades efter att jag hade avslutat min anställning. 
8 Prostituerades Revansch i Samhället. 
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Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt 
utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser 
mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 
Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en 
lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del 
används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 
och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få 
upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om 
verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses 
ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första 
stycket. Är brott som avses i första eller andra stycket att 
anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst 
två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt 
skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som 
bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning 
eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (Lag 
2005:90). 

En del aktörer som ansvarar för de här sidorna på internet har kunnat 
kringgå den svenska lagstiftningen genom att lägga sin sida på en 
server eller ett webbhotell i ett annat land som har annan lagstiftning. 
Alternativt flyttas servern mellan länder vilket gör det omöjligt för 
polisen att lagföra brottet i Sverige (SOU 2010:49 s. 195). 

Hjälpa ur prostitution 
Ibland är det lätt att få intrycket att den s.k. ”svenska modellen” enbart 
handlar om sexköpslagstiftningen och polisiärt arbete. Det har skrivits 
mycket om just de här aspekterna av modellen. I utvärderingen 
betraktas sexköpslagen emellertid enbart som ett komplement till 
andra insatser för att bekämpa prostitution och människohandel. 
Socialt arbete och sociala insatser anses vara avgörande för att kunna 
förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål (SOU 2010:49, se även Florin 2012:269). I Stockholm, 
Göteborg och Malmö finns speciella prostitutionsenheter. De arbetar 
förebyggande, kartläggande/uppsökande och 
förändrande/behandlande. De vill framförallt förhindra nyrekrytering 
och hjälpa både dem som köper och dem som säljer sexuella tjänster ut 
ur prostitutionen. Prostitutionsenheterna ger även praktisk hjälp, t.ex. 
med att få kontakt med gynekolog, barnmorska och läkare (Siring 
2008:333). 

Trots att det i litteraturen ofta målas upp en bild av att Sverige har 
en stark gemensam hållning när det gäller prostitutionsfrågan, finns 
det variationer i hur prostitutionsenheterna arbetar, vilken syn de har 
på prostitution och vilka sociala insatser som ska erbjudas 
(Socialstyrelsen 2007:61, Svedin m.fl. 2012:6–14, Skilbrei & 
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dem som säljer sexuella tjänster och deras intressen. Prostitutionen 
kontrolleras mer utifrån att den kan störa den allmänna ordningen 
eller skapa ohälsa. Vid legalisering (Tyskland) erkänns istället vissa 
former av prostitution som arbete vilket styrs av marknaden och 
regleras av arbetsrättslagar. Det är därför inte förbjudet att tjäna 
pengar på prostitution. Staten kontrollerar sexarbetare genom t.ex. 
licensiering och obligatoriska hälsokontroller. Det finns en skillnad vad 
gäller moralen bakom, antingen som ett nödvändigt ont (reglering) 
eller som ett legitimt arbete (legalisering) (Brants 1998:622–623) och 
vilka sfärer prostitution tillhör, privat sfär (reglering) eller marknad 
(legalisering). Vad regimerna har gemensamt är att de belyser att det 
förekommer både våld och orättvisor på prostitutionsmarknaden, även 
om det görs på olika sätt (jfr Garofalo 2010a:61). 

I Norden har Sverige, Norge och Island infört en sexköpslag och 
Finland har infört en delvis kriminalisering som gör det förbjudet att 
köpa sexuella tjänster av offer för människohandel för sexuella 
ändamål. Därav har frågan kommit upp om det t.ex. går att tala om en 
nordisk prostitutionsregim. Trots likheter i lagstiftning har problemen 
med prostitutionen beskrivits på olika sätt i de olika nationella 
kontexterna och det varierar även vilken typ av socialt arbete som 
bedrivs och vilka kontrollåtgärder som används (Skilbrei & Holmström 
2011:506–510, Skilbrei & Holmström 2013). 

Den svenska kriminaliseringen har ofta kontrasterats med 
legalisering. Denna dikotomisering mellan vad som är lagligt och vad 
som är olagligt har kommit att problematiseras och istället visas en allt 
mer komplex verklighet när det gäller prostitutionspolicy och olika 
former av reglering (se t.ex. Garofalo 2010a:61–78). Det betonas en 
skillnad mellan lagstiftning å ena sidan, och implementeringen av den 
å andra sidan (se t.ex. Hubbard & Whowell 2008:1753, Scoular & 
Sanders 2010:12–13). Mer och mer framhålls att ett strikt 
statsperspektiv gör att lokala kontexter blir osynliggjorda (Scoular 
2010:38–39). Som jag har visat i det här kapitlet, arbetar t.ex. inte 
prostitutionsenheterna i Sverige på samma sätt med prostitution, trots 
att de lyder under samma lagstiftning. Det kan således även finnas 
skillnader inom länder. 

Empiriska studier har under senare år även visat att trots att olika 
länder i Europa har beskrivits tillhöra olika prostitutionsregimer, 
ibland i kontrast med varandra, har prostitutionen i de europeiska 
länderna utvecklats relativt lika. Gatuprostitutionen har t.ex. 
försvunnit från de flesta städernas centrala delar (Hubbard & Whowell 
2008:1748). Det har kommit allt fler individer från andra länder som 
säljer sexuella tjänster och prostitutionen har på så sätt blivit mer 
synlig i det offentliga rummet vilket skapat krav på ökad kontroll och 
reglering (Hubbard m.fl. 2008:149, Scoular & Sanders 2010:3). 
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sociala insatser till sexköpare försökt att flytta fokus från utbudet till 
efterfrågan av sexuella tjänster. Som en konsekvens har prostitution 
allt mer institutionaliserats som ett kriminalpolitiskt problem än ett 
socialpolitiskt (se även Eriksson 2011:165). 

För att kunna ge en ännu större förståelse för den svenska kontexten 
vill jag nu sätta den i ett större perspektiv och jämföra med andra 
länders reglering av prostitution. 

Olika sätt att reglera prostitution men ändå en 
liknande utveckling 
Prostitution är ett policyområde och prostitution är något som alla 
stater förhåller sig till. I litteraturen har det visats ett stort intresse för 
länders olika sätt att reglera prostitution. En förklaring till denna ökade 
uppmärksamhet kan vara att under de senaste 15 åren har många 
länder valt att förändra sina lagstiftningar. Generellt har det skett en 
ökad reglering av prostitutionen, inte minst i Sverige och i de andra 
nordiska länderna (jfr Scoular & Sanders 2010:3, Skilbrei & 
Holmström 2011:479). Staters olika sätt att reglera prostitution och de 
sociala insatser som erbjuds brukar delas in i prostitutionsregimer, 
prostitutionsmodeller (Outshoorn 2004:6–10) eller 
prostitutionspositioner (Westmarland & Gangoli 2006:13–15). Olika 
termer används i litteraturen i kategoriseringen men ofta används 
termerna prohibition eller abolition, tolerans eller reglering och 
legalisering (jfr Brants 1998, Brents & Hausbeck 2001, Westmarland & 
Gangoli 2006, Scoular 2010). I den tidigare forskningen används ofta 
länder för att exemplifiera prostitutionsregimer istället för att behandla 
dem som idealtyper (se Brants 1998 för undantag). Länder kan i 
verkligheten stå mellan två idealtyper av regimer. 

I de två första idealtyperna av reglering av prostitutionen, 
prohibition och abolition, vill staten eliminera prostitutionen genom 
olika typer av kriminalisering. Det görs ingen större åtskillnad mellan 
frivillighet och tvång i prostitutionen. Prohibitionsregimen betraktar 
att sälja sexuella tjänster som både olagligt och omoraliskt (t.ex. 
Ryssland) (Brants 1998:622) medan abolitionsregimen (t.ex. Sverige) 
ser den som säljer sexuella tjänster som offer för våld och exploatering 
och inte som kriminella. De som säljer sexuella tjänster straffas därför 
inte utan rehabiliteras. Däremot kan det vara olagligt att köpa sexuella 
tjänster eftersom det betraktas som en våldshandling (Scoular & 
Sanders 2010:3–4). 

Vid reglering, ibland även kallat tolerans (Italien), betraktas 
prostitution istället som en privat angelägenhet och som ett nödvändigt 
ont i samhället. Prostitution tolereras, men inte primärt för att skydda 
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mot en utveckling av ökad social kontroll. Andra hävdar (t.ex. Agustín 
2008:73) istället att den nationella kontextens betydelse i det här 
sammanhanget är överdriven och att reglering av prostitution bör ses 
utifrån ett bredare europeiskt perspektiv och som ett rationellt 
europeiskt projekt för att få bekräftelse på att ”…West is the best”. 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag visat hur prostitution sedan i början av 1800-
talet har definierats på olika sätt som ett socialt problem och utvecklats 
till en moraliskt laddad fråga. Från att ha förknippats starkt med 
fattigdom, kvinnor, smitta, omoral och oordning har prostitution 
kommit att betraktas som ett jämställdhetsproblem och som ett led i 
mäns våld mot kvinnor. Genom att införa den s.k. sexköpslagen 1999, 
bröt Sverige mot den gamla reglementeringstanken. Istället för att 
tillskriva kvinnorna i prostitutionen ansvaret för fenomenets negativa 
konsekvenser, flyttades fokus till efterfrågan av sexuella tjänster. Från 
att ha formulerats som ett socialt problem betraktas prostitution idag 
främst som ett kriminalpolitiskt problem. Lösningen på problemet 
formuleras därför idag mer i termer av att använda strafflagstiftning för 
att utplåna den ojämlikhet som finns mellan könen, än att genom 
sociala åtgärder bekämpa fattigdom och förbättra människors 
levnadsvillkor. 

Det har inte varit kvinnorna i prostitutionen som har varit drivande, 
varken i att avskaffa reglementeringssystemet (år 1918) eller i att införa 
sexköpslagen (år 1999). Det har främst varit kvinnor från medelklassen 
respektive kvinnoorganisationerna i de olika politiska partierna som 
har organiserat sig för att få en förändring. Prostitution har under 
historien fungerat som en viktig symbol för kvinnors generella kamp 
för frigörelse och för ökade rättigheter. Prostitutionsfrågan har därför 
fungerat som ett slagfält vad gäller statens och marknadens roll i 
förhållande till individen, och hur stort individuellt självbestämmande 
som ska tillåtas. 

Både reglementeringssystemet och den s.k. svenska modellen har 
ömsom hyllats, ömsom kritiserats. Frankrike, som var ett föredöme vid 
införandet av reglementeringssystemet, är, i skrivande stund, det 
senaste landet att följa Sveriges exempel, genom att ha infört en 
liknande sexköpslag. Den ”svenska modellen” består dock inte enbart 
av den här lagstiftningen. Det sociala arbetet är också, till skillnad från 
i många andra länder, huvudsakligen utformat för att hjälpa dem som 
köper och säljer sexuella tjänster ut ur prostitutionen, och inte för att 
minska skador och risker med att delta i denna marknad. Trots att 
detta är Sveriges officiella hållning i prostitutionsfrågan, arbetar 
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Abolition och legalisering, som i många avseenden står långt ifrån 
varandra, har t.ex. visat sig användas som instrument för ökad social 
kontroll av bl.a. gatuprostitution. I den första regimen sker kontrollen 
genom straff, rehabilitering och försök att hjälpa individer ut ur 
prostitutionen. I den andra, sker kontrollen genom licensering och 
hälsoinspektioner vilket visat sig skapa en klyfta mellan legitim och 
icke-legitim prostitution (Scoular 2010:21, 31, 35). 

I Europa har internet fått en betydande roll för kontaktskapande i 
prostitutionen. Prostitutionsmarknaden har generellt sett blivit större 
och mer diversifierad och eskortverksamhet med ”incall”9 och 
”outcall”10 har blivit den mest betydelsefulla formen av prostitution 
(Hubbard & Whowell 2008:1750). I USA har det rapporterats om att på 
internet finns ofta annonser från ”vita” sexsäljare med 
medelklassbakgrund som erbjuder sexuella tjänster till en mer nischad 
kundkrets, vilket är en ny målgrupp på prostitutionsmarknaden 
(Bernstein 2007:75, 80–81, 93–94, 108). Att kvinnor med 
medelklassbakgrund i större utsträckning väljer att ta steget in i 
prostitutionen har varit förbryllande, eftersom det har funnits en 
föreställning om att kvinnors inträde på arbetsmarknaden skulle 
eliminera prostitutionen. Det finns dock en ojämlikhet på 
arbetsmarknaden som driver grupper till vissa typer av arbeten. 
Kvinnor med medelklassbakgrund hamnar t.ex. oftare än män i 
lågavlönade arbeten och arbetar mer deltid (Bernstein 2007:80–81). 

Under flera år refererades denna eskortverksamhet på internet som 
en ”dold” prostitution i jämförelse med gatuprostitutionen. Trots att 
det har gjorts flera kartläggningar av prostitutionen på internet i 
Sverige (Månsson & Söderlind 2004, Scaramuzzino G. & Malmström 
2006, Scaramuzzino G. 2007, Olsson N. 2007, Socialstyrelsen 2007, 
Abelsson & Hulusjö 2008, Larsdotter m.fl. 2011) är det fortfarande 
oklart hur utbredd prostitutionen på internet är (se även Holmström 
2008:307–308, SOU 2010:49 s. 17–19). I Socialstyrelsens Kännedom 
om prostitution (2007:61) drar de slutsatsen att de som köper och 
säljer sexuella tjänster kan få kontakt med varandra på många fler sätt 
idag och att ny teknik och ökad globalisering påverkar prostitutionens 
organisering. Istället för att tala om prostitution vill de tala om 
prostitutioner. 

Det är mot denna komplexa verklighet som det råder en oenighet 
bland forskare huruvida och till vilken grad lagstiftning fortfarande har 
betydelse för vilka former prostitutionen har. En del menar (t.ex. 
Scoular 2010:12) att det faktum att länder som tillhör olika regimer har 
liknande effekt är p.g.a. att lagstiftning spelar roll. Detta eftersom vi går 

                                                           
9 Sexsäljaren kommer till sexköparen. 
10 Sexköparen kommer till sexsäljaren. 
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3. INTERNETS UTVECKLING 

För de personer som kommer ihåg hur livet var innan det fanns 
mobiltelefoner och internet, kan det kännas som om dessa 
kommunikationstekniker kom som en blixt från klar himmel och tog 
över våra liv (Baym 2010:150). De som har vuxit upp med 
mobiltelefoner och internet som en självklar del av sin vardag, förstår 
dock ofta inte de problem som äldre generationer målar upp. För yngre 
generationer är skillnaden mellan offline och online ofta inte lika stark 
som för äldre generationer. Att det finns skillnader mellan 
generationer, vad gäller synen på och användningen av 
kommunikationsteknik, är inget nytt (Baym 2010:150). 

Från 1995 har användningen av internet kontinuerligt ökat i 
Sverige. År 2012 avtog ökningen helt och 89 procent av befolkningen 
hade tillgång till internet (Findahl 2012:6–8). Internet har gått från att 
främst användas för militära syften till att bli ett socialt medium som 
utgör en del av det vardagliga livet för många svenskar (jfr Baym 
2010:151). Detta kapitel kommer att inledas med en beskrivning av hur 
internet möjliggjort att människor kan interagera anonymt utan 
geografiska och tidsmässiga hinder. Därefter redogörs för hur internet 
också möjliggjort att enskilda människor och grupper, som kanske inte 
annars skulle ha träffats, kan mötas och interagera på forum. Sedan 
beskrivs hur internet har blivit allt mer övervakat och kontrollerat av 
stater och företag och hur socialt arbete med viss försiktighet har börjat 
närma sig nätet. Kapitlet avslutas med en skildring av den svåra 
balansen som finns mellan å ena sidan kontroll, å andra sidan 
yttrandefrihet. 

Interagera anonymt utan geografiska och 
tidsmässiga hinder 
På internet interagerar enskilda människor och grupper utan att fysiska 
kroppar faktiskt möts. Eftersom fysiska kroppar inte möts, går det ofta 
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prostitutionsenheterna på olika sätt, och det har även under en period 
erbjudits insatser som var risk- och skadereducerande. 

När ett system, som reglementeringssystemet, blivit en så 
institutionaliserad del av samhället, tenderar dess idéer och regler att 
finnas kvar. Vissa argument i dagens prostitutionsdebatt är t.ex. 
hämtade från denna tid, och det är kanske även möjligt att se spår av 
dessa idéer och regler idag på internet. Internet har under de senaste 15 
åren ofta diskuterats i termer av att vara ett helt ”nytt” socialt rum, där 
t.ex. nationella gränser har suddats ut. Återkommande har det 
uttryckts en oro för den oordning som nätet har befarats skapa och det 
har uttalats en rädsla för att tappa den sociala kontrollen. Denna rädsla 
påminner till viss del om den fruktan som fanns vid urbaniseringen när 
folk flyttade från landsbygden till städerna. Internet har därför med 
tiden kommit att bli ett socialt medium som i allt större utsträckning 
övervakas och kontrolleras. Internet har funnits en tid nu, och det blir 
kanske svårare och svårare att tala om nätet som något helt nytt. Som 
jag kommer att visa nu, har internet kommit att bli en teknik som de 
flesta svenskar är mycket bekanta med och som de är medskapare till. 
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även börjat kommunicera mer med ”främlingar” som de kanske aldrig 
annars skulle ha mött. Folk diskuterar t.ex. politik med varandra på 
nätet och trycker på ”gilla”-knappen för att stödja en gemensam fråga. 
Detta innebär att internet både har avskärmat oss människor och gjort 
oss mer interaktiva på samma gång (Daneback 2006:3). Det har också 
argumenterats att enskilda människor och grupper inte har varit 
passiva under tiden som den här nya tekniken har utvecklats utan de 
har snarare varit uppfinningsrika när det gäller att hitta sätt att 
använda sig av internet som ett verktyg. Samtidigt betonas allt mer att 
utvecklingen av internet har skett i en historisk, social och kulturell 
kontext. Människor har inte varit, och är inte helt fria att skapa alldeles 
nya relationer. Människor påverkas av sin omgivning och de normer 
som styr (Baym 2010:151–153). 

Nya relationer 
Allt mer forskning visar således att internet snarare tenderar att 
komplettera relationer än att förvandla dem i grunden. Internet har på 
så sätt inte varit revolutionerande men nätet har möjliggjort vissa 
förändringar vad gäller mellanmänskliga relationer. De tidiga 
diskussionerna om internets fördelar och nackdelar handlade mycket 
om huruvida nätet hade haft en neutraliserande effekt, inte minst på 
ojämlika könsroller. I och med att människor inte behövde avslöja sin 
riktiga identitet, kunde de experimentera och utge sig för att vara 
någon annan (Daneback & Månsson 2013:16). Eftersom fysiska 
kroppar inte möttes på nätet sades människor eller grupper som t.ex. 
hade sociala stigman, som fysiska funktionshinder, inte heller behöva 
uppleva samma stigmatisering i interaktionen online (Shilling 
2005:187–189). Forskningen har dock på senare år visat att människor 
i regel inte använder falska eller påhittade identiteter på internet. De 
flesta interagerar som sig själva. Forskningen har också visat att 
enskilda människor och grupper i hög grad påverkas av sin omgivning 
varför samhällets normer och regler tenderar att reproduceras på 
internet, även ojämlika maktförhållanden som kön, klass och etnicitet 
(Campbell 2006:271, Baym 2010:148). 

Internet har öppnat upp för nya relationer vilket inneburit att 
enskilda människor och grupper ger mer stöd åt varandra och får mer 
stöd av varandra än tidigare (Campbell 2006:270, Baym 2010:153). 
Internet kallas ibland för ”technologies of belonging” på grund av att 
många människor och grupper använder sig av denna 
kommunikationsteknik för att känna tillhörighet. På internet finns en 
större möjlighet att möta likasinnade som t.ex. delar ens passion eller 
förstår ens problem (Korolczuk kommande:20–24). En del studier 
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att interagera och samtidigt vara anonym. Denna möjlighet till 
anonymitet har framhållits som central av forskare, i synnerhet när det 
gäller att förstå stigmatiserade gruppers organisering. Deras 
gemensamma intressen strider mot den rådande samhällsnormen 
(Daneback 2006, Korolczuk kommande). Det har t.ex. argumenterats 
att, ju högre grad av anonymitet som finns på internet, desto mer 
explicita kan människor bli, och desto mer kan de experimentera med, 
utmana och överträda de regler och normer som reglerar beteende 
utanför nätet (Daneback 2006:6). 

Eftersom fysiska kroppar inte kan mötas på internet finns inga 
geografiska hinder för interaktionen. Tekniken möjliggör att fysiska 
kroppar kan befinna sig på en geografisk plats, samtidigt som tankar 
och känslor kan uttryckas i det virtuella. Avståndet mellan Sverige och 
Australien kan därför upplevas som mindre än tidigare. Enskilda 
människor och grupper har idag lättare att hålla kontakt med varandra 
trots att det kanske finns stora geografiska avstånd (Baym 2010:153–
154). Många gånger finns det inte heller några tidsmässiga hinder på 
nätet eftersom interaktionen inte behöver ske i realtid. Det spelar inte 
längre någon större roll att det är åtta eller nio timmars tidsskillnad 
mellan Sverige och Australien. Det är lätt att interagera ändå. Genom 
att man kopplar upp sig på internet, tittar på skärmar och trycker på 
tangenter blir ”teknologiska” eller ”virtuella” kroppar levande (Shilling 
2005:174). 

Att fysiska kroppar inte kan mötas på internet, och att det finns 
andra tidsdimensioner är vedertaget, men det är omdiskuterat vilka 
effekter denna nya teknik har haft på människors interaktion och på 
samhället. Internet har, precis som all annan ny 
kommunikationsteknik som introducerats under historien, ofta 
diskuterats i pessimistiska termer. Nätet har beskrivits som både 
overkligt och kroppslöst. Det har förts många diskussioner om vad 
internet har gjort med människor. Bland annat har det framförts att 
den här nya kommunikationstekniken har förändrat hur vi människor 
relaterar till varandra (Baym 2010:150–152). Det har också uttryckts 
farhågor om att nätet har gjort att människor blivit allt mer 
frånkopplade från den fysiska miljön d.v.s. att det finns en tendens till 
färre fysiska möten nu än tidigare. Istället för att prata med varandra 
på kontoret, skickar människor idag kanske hellre e-post (Shilling 
2005:185–187, Baym 2010:24–25, 150). 

Internet har även diskuterats i mer optimistiska termer t.ex. att 
nätet resulterat i mer engagerade medborgare och i större sociala 
nätverk (Baym 2010:151). Under senare år har forskare börjat lyfta 
fram olika aspekter av den här tekniken, istället för att diskutera om 
internet är bra eller dåligt. Samtidigt som människor träffas mindre 
ofta ansikte mot ansikte interagerar de t.ex. mer online. Människor har 
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att interagera och samtidigt vara anonym. Denna möjlighet till 
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upplever sig som stigmatiserade i förhållande till samhället och dess 
normer, t.ex. ensamma och isolerade människor, sado-masochist och 
skinheads. 

I samhället finns t.ex. ett starkt ideal att människor ska ha ett brett 
socialt nätverk och vara sociala. Eftersom gemenskap ofta nästan per 
definition betraktas som något bra och gott beskrivs ensamhet i termer 
av att vara ett problem och ett misslyckande som också potentiellt kan 
vara farligt. ”Ensamvargar” kan utgöra ett hot. De som upplever sig 
som ensamma kan därför ha svårt att hantera den problembild och den 
skam som det kan innebära att inte kunna, eller kanske vilja, leva upp 
till det här idealet som samhället har satt upp. På internet finns dock 
mötesplatser där ensamma och avskilda kan mötas och dela sin 
erfarenhet av att inte vara lika sociala som genomsnittsbefolkningen 
(Westberg 2012:16–19, 103–105). Anonymiteten på nätet gör, som 
redan har diskuterats, att stigmatiserade grupper lättare kan hitta 
varandra, sänka garden, skapa gemensamma förklaringar och 
berättelser om sig själva och om omvärlden samt göra sig hörda och 
sedda (Westberg 2012:156–157, 161, 295). Ensamma söker sig till andra 
ensamma och avskilda söker sig till andra avskilda för att kunna 
neutralisera avvikelsen och istället konstruera en positiv idealisering. 
Forum kan fungera som ”frizoner” i en värld som kantas av fientlighet 
och oförståelse (Westberg 2012:298). 

Det finns också forum för exempelvis skinheads, som liksom 
ensamma och avskilda, upplever att media ideligen presenterar en 
felaktig bild av dem. Dessa skinheads anser att det sker en inkorrekt 
sammankoppling mellan skinheads och rasism. På forumen kan de 
skapa en gemensam berättelse där de varken är rasister eller anti-
rasister. De placerar sig själva i en neutral ställning i förhållande till 
dessa två motpoler. Den mest centrala konflikten inom gruppen 
handlar om vad det innebär att vara ett äkta skinhead och de som 
kategoriseras som rasister, anses inte vara riktiga skinheads. Att vara 
skinhead innebär att klä sig och att ha håret på ett visst sätt, att lyssna 
på en viss typ av musik, men det handlar också om stolthet och om 
kamratskap. På forumen kan de reproducera en ”vit”, manlig, 
heterosexuell kollektiv identitet (Campbell 2006:278–289). 

I och med att det finns våldsamma och förnedrande inslag i sado-
masochism har den varit både olaglig och patologiserad i samhället. De 
som har varit intresserade av den här typen av sex har riskerat att 
spärras in på institutioner. På forumen kan de som har sådana 
fantasier mötas och lära ut regler och kodord för hur man t.ex. ska 
kunna skilja mellan fantasi och verklighet samt diskutera ömsesidighet 
och tvång. I och med att detta är ett sexuellt spel som befinner sig i 
gränslandet betonas ofta vikten av ömsesidighet och hur denna ska 
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visar att relationerna på internet därför kan bli mer intensiva än 
relationerna utanför internet (Shilling 2005:187–189). 

Anonymiteten gör att det blir lättare att göra motstånd mot 
existerande kategorier och etiketter och omdefiniera kollektiva 
identiteter (Korolczuk kommande:20). Enskilda människor och 
grupper använder nätet för att mobilisera sig, men organisering är ofta 
mer situationell. Enskilda människor och grupper kan, om de är 
missnöjda med något, skriva på petitioner, skriva öppna brev till 
politiker, kontakta media och uttrycka sig via sociala medier för att få 
en förändring (Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. kommande, 
Korolczuk kommande:1–3). Internet beskrivs som mer fritt och 
välkomnande än offline, samtidigt som forskningen visar att det 
ständigt pågår ett gränsarbete för vilka som ska få tillhöra och vilka 
som inte ska få tillhöra (Korolczuk kommande:10). Den mobbning som 
sker i skolor har också utökat sin räckvidd till internet. Det rapporteras 
om s.k. nätmobbning som innebär att personer systematiskt 
trakasseras via sociala medier som forum. Genom den nya tekniken 
kan de som mobbar numera även följa med dem som blir mobbade 
”hem” (Lindqvist & Thorslund 2011). 

Forum för avvikande grupper och för 
konsumenter 
Forum kallas ofta för ”intressegemenskaper” eller 
”konsumentgemenskaper” eftersom de används för att utbyta 
information, råd och för att diskutera ett speciellt ämne, en vara eller 
en tjänst. Oavsett vad som diskuteras, är forum många gånger 
uppbyggda kring en marknad. Det finns forum om nästan allt och den 
här typen av mötesplatser har funnits sedan internets begynnelse. 
Majoriteten av de internetanvändare som är under 55 år besöker eller 
deltar i forum. 46 procent av den totala svenska befolkningen besöker 
gemenskaper som forum någon gång då och då, och 17 procent gör det 
dagligen. Många besöker eller deltar dessutom i flera olika forum. På 
forum skapas sociala band och det utvecklas ibland även vänskap. En 
tredjedel av internetanvändarna har uppgett att de har fått nya vänner 
på nätet. De flesta har också träffat några av dessa vänner utanför 
internet (Findahl 2013:6, 34). Att besöka eller delta i forum är således 
något som tillhör vardagen för många svenskar. 

Forum för avvikande grupper 
Det finns inte enbart forum för dem som är intresserade av matlagning, 
föräldraskap eller träning. Som nämndes i avsnittet om tidigare studier 
finns det också en rad forum för enskilda människor och grupper som 
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I och med att konsumenter möts på internet har de fått mer makt i 
förhållande till företag och producenter. Istället för att som tidigare 
kommunicera en-till-en, kan de kommunicera flera-till-flera. Genom 
att gå samman och sprida information och erfarenheter kan de 
uppmana varandra att köpa varor och tjänster, fortsätta att handla men 
även sluta köpa en särskild vara eller en tjänst, kanske från ett specifikt 
företag eller en specifik producent. Att information sprids mun till mun 
(s.k. ”word of mouth”11), som med en djungeltrumma, mellan kunder är 
inte nytt, men hastigheten med vilken det nu sker, och omfattningen av 
fenomenet, har aldrig tidigare skådats (de Valck m.fl. 2009:185). 

Interaktionen på forumen påverkar människors 
konsumtionsmönster (Kozinets 1999:253–255). Konsumenter lyssnar 
på andra konsumenter när det gäller deras konsumtionsbeslut. Att läsa 
negativa recensioner av en vara eller en tjänst har ofta en större effekt 
än att läsa positiva (de Valck m.fl. 2009:185–187). Deltagare på forum 
fungerar som en referensgrupp som ger information och ofta uppfattas 
den här informationen som trovärdig. I 
konsumtionsbeslutsprocesserna är ofta tillit och sociala band viktiga. I 
och med att det är frivilligt att delta i forum och att man kan möta 
andra med samma intresse, som lyssnar och hjälper till, uppstår många 
gånger både tillit och starka sociala band. Forum har många 
funktioner. De kan både vara en skola, en social klubb och fungera som 
en axel att gråta mot (Nelson & Otnes 2005:91–92). Det är t.ex. kanske 
inte alla utanför akademiska kretsar, som förstår eller orkar lyssna på 
den frustration som kan uppstå i kontakt med akademiska tidskrifters 
antagningsförfaranden. 

En undersökning om ett forum för matlagning visar att det inte 
fanns något signifikant samband mellan att dela ett intresse för 
matlagning på forum (utan att nödvändigtvis vara aktiv), och att ha 
inflytande på beslutprocessen, t.ex. beträffande vad som skulle tillagas 
och hur det skulle tillagas. Det fanns däremot ett positivt samband 
mellan att delta i de sociala aktiviteterna på forumet och att ha 
inflytande på beslutsprocessen. Ju starkare band konsumenterna 
upplevde med gemenskapen på forumet, desto mer påverkade blev de 
(de Valck m.fl. 2009:185–187, 191, se även Chan & Li 2010:1038). 
Studien visar också att de som hade lägre utbildning och som var unga 
påverkades mer än andra. Passivt deltagande verkar på så vis inte 

                                                           
11 ”Word of mouth” är ett begrepp som ofta används inom marknadsförings- och 
konsumtionsforskning. Det innebär att kunder sprider information mun till mun. Det kan 
också syfta på en medveten marknadsföringsstrategi där marknadsförare, för att få ett bra 
rykte och fler kunder, försöker få nöjda kunder att sprida denna information vidare till andra. 
Även kriminella grupperingar använder den här strategin för att t.ex. marknadsföra offer för 
människohandel för sexuella ändamål genom att sprida information till sina vänner och 
bekanta som sedan sprider informationen vidare (Brå-Rapport 2008:24 s. 65). 
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kunna garanteras (jfr Langdridge & Butt 2004:35–36, 48, Bardzell & 
Odom 2008:257). 

Forum för konsumenter 
Många forum är också uppbyggda kring konsumtion och en marknad. 
Idag finns det miljontals, och åter miljontals konsumenter som 
dagligen interagerar på olika forum på nätet för att diskutera varor och 
tjänster och för att få hjälp att lösa konsumtionsrelaterade svårigheter 
(de Valck m.fl. 2009:185, Chan & Li 2010:1034). På forumen diskuteras 
bl.a. priser, kvalité, etik, historik, tillverkare, producenter och 
marknadsföring (Kozinets 1999:253–254, 258). Sado-masochister som 
ägnar sig åt rollspel, tipsar kanske varandra om prisvärda sexleksaker 
och om leverantörer som producerar s.k. etisk pornografi som 
garanterar skådespelarna vissa villkor. På samma sätt som blivande 
brudar, som planerar tvärkulturella bröllop, interagerar på forum för 
att stötta varandra genom en stressig fas i livet, delar de erfarenheter 
och information om olika produkter och tjänster. De tipsar varandra 
t.ex. om webbsidor och om lokala leverantörer. De delar erfarenheter 
och jämför för att kunna göra de bästa köpen (Nelson & Otnes 
2005:91). 

Deltagare kan också samlas för att diskutera en specifik vara eller 
tjänst, och sedan utvecklas vänskap utifrån deras gemensamma passion 
eller intresse för denna specifika marknad (de Valck m.fl. 2009:185, 
Chan & Li 2010:1033). Det finns t.ex. forum för dem som är 
intresserade av Harley-Davidson motorcyklar och som genom att ha 
delat information om denna produkt blivit vänner (jfr Catterall & 
Maclaran 2001:229–230). Numera finns även forum för forskare som 
kan dela information om och sina erfarenheter av kontakten med olika 
”peer-review” tidskrifter. Precis som vid bokning av hotell, restaurang 
eller bio, värderas och betygsätts olika tidskrifter ”konsumenter” 
emellan. 

En studie om ett matlagningsforum, visar att deltagarna delade 
information, förhandlade om regler och hyllade likhet. Samtidigt som 
de delade information om hur man lagar t.ex. pizza, förhandlade de om 
huruvida det var hälsosamt att äta snabba kolhydrater. En av de mest 
brinnande frågorna handlade om när det var legitimt att äta djupfryst 
mat istället för färsk. De deltagare som t.ex. skrev ”djupfrysta ärtor” 
istället för ”färska ärtor” i sina recept, var tvungna att rättfärdiga det 
beslutet. Genom att t.ex. avfärda djupfryst mat, och åberopa sina 
erfarenheter, visade deltagarna sin kunskap och blev bekräftade för sin 
expertis. Kunskap om konsumtion lärs därför ofta ut parallellt med att 
det sker inomgruppsliga processer, t.ex. maktkamper om bl.a. vilka 
kulturella normer och kollektiva identiteter som ska råda (de Valck 
m.fl. 2009:198–199). 
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11 ”Word of mouth” är ett begrepp som ofta används inom marknadsförings- och 
konsumtionsforskning. Det innebär att kunder sprider information mun till mun. Det kan 
också syfta på en medveten marknadsföringsstrategi där marknadsförare, för att få ett bra 
rykte och fler kunder, försöker få nöjda kunder att sprida denna information vidare till andra. 
Även kriminella grupperingar använder den här strategin för att t.ex. marknadsföra offer för 
människohandel för sexuella ändamål genom att sprida information till sina vänner och 
bekanta som sedan sprider informationen vidare (Brå-Rapport 2008:24 s. 65). 
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kunna garanteras (jfr Langdridge & Butt 2004:35–36, 48, Bardzell & 
Odom 2008:257). 
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Studier från en rad olika länder12, som har olika reglering av 
prostitution, visar att på forum kan sexköpare diskutera alla aspekter 
av prostitutionsmarknaden samtidigt som de skapar subkulturer med 
värderingssystem och speciella språk som enbart initierade förstår. 
Dessa normer och värderingar formar deras relationer, attityder och 
handlingar. Centralt i de här subkulturerna är att sexuella tjänster är 
handelsvaror, och att sälja sex ska vara frivilligt, gärna ett ömsesidigt 
nöje (jfr Blevins & Holt 2009:619–624, Zaitch & Staring 2009:103). 
Liksom de ensamma och avskilda (Westberg 2012:298), kan sexköpare 
genom att mötas och interagera på forum neutralisera avvikelsen. De 
kan normalisera och legitimera sina sexköp (Månsson & Söderlind 
2004:82) och hjälpa varandra att undvika polisen (Holt, Blevins & 
Kuhns 2008:522–526). För många sexköpare har forumen blivit en 
stor del av livet eftersom de spenderar mycket tid på att läsa och skriva 
inlägg, och kanske även på att moderera forum. Det händer även att 
sexköpare möts utanför internet (Zaitch & Staring 2009:96, 102–103). 

När sexköpare, i egenskap av konsumenter, rekommenderar 
sexsäljare genom att skriva en positiv recension och ge mötet ett högt 
betyg, fungerar det som reklam för sexsäljarna, medan en dålig 
recension kan ge negativ effekt (Brå-rapport:2008:24 s. 63–64). På 
forum kan sexköpare ofta även boka möte med sexsäljare (Zaitch & 
Staring 2009:102). 

I tidigare studier har författarna främst fokuserat på sexköpare som 
en avvikande grupp och deras interaktion konsumenter emellan (jfr 
Milrod 2010:3). Det som är unikt med den här avhandlingen, är att den 
tar upp att det också fanns ett forum där konsumenter och 
producenter/marknadsförare interagerade, d.v.s. både sexköpare och 
sexsäljare. I de studier som finns av liknande forum, har sexsäljare 
enbart fått ett marginellt utrymme i analysen. Det nämns att forum 
tillhandahåller säkra platser, där deltagare kan vara öppna med sitt 
intresse och sin erfarenhet av prostitution, vilket gör att sexköpare och 
sexsäljare kan mötas och interagera utan skam eller stigmatisering. Det 
är inte enbart ytliga relationer som utvecklas, utan även starka sociala 
band som ibland sträcker sig utanför internet (Sanders 2008:80–84). 
Sexsäljare beskrivs huvudsakligen vara aktiva på forum för att 
marknadsföra sina sexuella tjänster genom att annonsera, lägga ut s.k. 
turnéscheman, d.v.s. vilka dagar de besöker olika städer och länka till 
sina hemsidor (se t.ex. Månsson & Söderlind 2004:78, Hagstedt m.fl. 
2009:188–189, 192–193). 

Det har också nämnts att sexköpare och sexsäljare diskuterar allt 
mellan himmel och jord, på forum i Storbritannien och i USA och att de 

                                                           
12 Det finns t.ex. studier från Storbritannien, USA, Nederländerna, Tyskland, Italien, Norge, 
Finland och Taiwan. 
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påverka normativa föreställningar och normativt beteende i 
konsumtionen. Aktivt deltagande, däremot kan ha en sådan effekt. 
Generellt verkar det också som om de konsumenter som känner att de 
inte kan acceptera de gruppnormer som finns på ett specifikt forum, 
ofta väljer att delta i ett annat forum där de känner sig mer socialt 
accepterade (de Valck m.fl. 2009:185–187, 191). 

På forum finns det oftast vissa konsumenter som har mer makt än 
andra. De ser till att de andra anpassar sig till de regler och normer 
som har satts upp genom att utfärda sanktioner mot dem som bryter 
mot dessa överenskommelser (Kozinets 1999:257–258). De 
konsumenter som har mer makt kan också använda den för att 
mobilisera fler konsumenter för att påverka marknaden. En vanlig 
strategi kallas för ”co-shopping”, som innebär att en grupp 
konsumenter går samman för att sänka priset, eller för att göra varan 
eller tjänsten mer tillgänglig (Chan & Li 2010:1033). Eftersom 
konsumenter idag använder sig av olika strategier och information 
sprids snabbt som en löpeld på internet, har företag och producenter i 
större utsträckning än tidigare blivit tvungna att förhålla sig till 
kunderna (Kozinets 1999:257–258, Catterall & Maclaran 2001:230). 
Forum har därför blivit viktiga mötesplatser för att organisera 
konsumenter. Det har beskrivits att ju mer konsumenter interagerar 
desto mer motstånd känner de att de kan göra mot dem som 
marknadsför produkterna eller tjänsterna. Ju mer de får en 
konsumentidentitet, desto mer aktivistiska tenderar de att bli i sina 
handlingar. Konsumtion har mer och mer kommit att bli en gemensam 
process där konsumenter på forum förhandlar fram vilken standard 
som ska gälla på marknaden (Kozinets 1999:258–260, 263). 

De som marknadsför sina tjänster och produkter talar inte längre till 
en enskild individ, utan till en hel grupp: en grupp med makt. 
Samtidigt ger forumen företagare, producenter och marknadsförare 
chansen att lära känna sin målgrupp, och att få insyn i hur målgruppen 
ser på och använder sig av deras produkter eller tjänster (Kozinets 
1999:258–260, 263). 

Alla marknader anses inte, av samhället, vara goda eller lagliga. 
Liksom deltagare på forum kan mötas kring matlagning, bröllop och 
motorcyklar kan de mötas för att utbyta information, erfarenheter och 
åsikter om narkotika, barnpornografi eller prostitution. 

Forum för deltagare med ett delat intresse för prostitution 
Det var först när internet kom, som sexköpare kunde dela information 
och erfarenheter med varandra på ett sådant här organiserat sätt, och 
skapa gemensamma normer och kollektiva identiteter. Tidigare har 
detta varit en omöjlighet (Earle & Sharp 2007:13, Sanders 2008:63). 
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Sverige är det SÄPO, FRA och den militära underrättelsetjänsten som 
ansvarar för övervakningen och avlyssningen på internet (Skr. 
2011/12:73). Sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker mot Norge 
den 22 juli 2011 har även rädslan för högerextremismen på internet 
trappats upp, vilket skapat en ökad efterfrågan på att stater ska både ta 
mer kontroll över nätet och arbeta mer förebyggande. I en ny utredning 
om våldsbejakande extremism, beskrivs hur information på internet 
kan inspirera individer till radikalisering, och hur det nu är möjligt att 
formera grupper genom att hitta likasinnade (SOU 2013:81 s. 37). 

Känslan av att internet är helt okontrollerat och rädslan för 
terrorism och avvikande sexualitet sägs ha lett till att internet i mångt 
och mycket har förvandlats till ett ”observationsrum” (Shilling 
2005:185). Internet är emellertid inte oreglerat. Regleringen består ofta 
av en kombination av kollektiv självreglering, samreglering och statlig 
reglering (Marsden 2011:1, 6–7). De flesta forum är t.ex. kollektivt 
självreglerade och har regler som styr interaktionen, även om reglerna 
kan variera. Ofta brukar reglerna hålla sig inom ramarna för den 
nationella lagstiftningen, d.v.s. det ska vara förbjudet att sälja och köpa 
droger, att köpa sexuella tjänster, att ta sexuella kontakter med barn 
och att bedriva hets mot folkgrupp. De som inte följer reglerna utsätts 
ofta för sanktioner av moderatorer (Daneback 2006:30–31, 48). 
Moderatorer beskrivs ibland i termer av att vara gatekeepers som 
kontrollerar vad som ska få och inte få kommuniceras (Korolczuk 
kommande:10). 

Utvecklingen går mer och mer mot en samreglering, som innebär att 
stater pressar t.ex. företag och internetoperatörer att censurera sina 
privatägda nät. Om dessa inte inför vissa regler, hotar staterna att ta till 
annan lagstiftning eller införa nya lagar. År 2005 pressade t.ex. den 
svenska staten internetoperatörerna att börja censurera 
barnpornografi. Den svenska staten gjorde detta för att 
Rikspolisstyrelsen, genom internetoperatörerna, ska kunna blockera 
internetadresser när ett ärende utreds. På det här sättet sker en 
samreglering som görs vid sidan om den nationella lagstiftningen. 
Eftersom det inte är fråga om något formellt myndighetsbeslut, utan 
enbart en ”rekommendation”, går det inte att överklaga beslutet 
(Olsson A. R. 2009:20–22). Forskning visar att internet med tiden har 
blivit mer och mer uppdelat. Vad gäller sexualitet, har t.ex. många 
sajter infört strikta regler medan andra istället har hög tolerans 
(Daneback & Månsson 2013:17). 
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bl.a. förhandlar om vett och etikett för prostitutionsmarknaden, vilket 
antas kunna påverka deras individuella möten (jfr Sanders 2008:86, 
Milrod 2010:8–9). Det sägs att internet potentiellt kan ha förändrat 
förutsättningarna för makt och inflytande på prostitutionsmarknaden 
(Earle & Sharp 2007:48). Såvitt jag vet har det däremot inte visats 
utförligare vad sexsäljare och sexköpare interagerar om på forum, hur 
det här ”spelet” går till och deras relation till socialarbetare. Som jag 
kommer att visa i den kommande analysen var även sexsäljarna aktiva i 
interaktionen och använde i synnerhet ett forum på en rad olika sätt. 
De här forumen var till för både avvikande grupper och konsumenter 
och producenter på en marknad. Att konsumenter och 
producenter/marknadsförare möts på det här sättet som kollektiv 
verkar vara relativt ovanligt, eller i alla fall outforskat, inte bara för 
prostitutionsforum utan för forum generellt. 

Mot ökad övervakning och kontroll 
I samhället finns en oro för vissa avvikande gruppers organisering och 
olagliga marknaders utbredning på internet. Det har successivt skett en 
ökad övervakning och kontroll av internet varför idén om internet som 
en ”frizon” för avvikande grupper och olagliga marknader i allt större 
utsträckning har börjat ifrågasättas. På internet finns både ”moraliska 
gemenskaper” och myndighetsföreträdare som använder nätet för att 
övervaka grupper som faller utanför den moraliska ordningen (jfr 
Shilling 2005:185–187). Det beskrivs att det finns en spänning mellan 
fruktan för och begär efter den här tekniken vars utveckling inte går att 
hålla tillbaka (Daneback 2006:3). Det finns en rädsla för det 
okontrollerbara och för avmoralisering, inte minst vad gäller internet 
och sexualitet. Det höjs därför kontinuerligt röster om vikten av att 
skydda allmänheten, speciellt barn och unga (Daneback 2006:2, 
Marsden 2011:7). 

Sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 har också 
rädslan för islamistisk terrorism ökat, vilken har använts för att 
motivera staters generella ökade övervakning av interaktionen på 
internet och för att få till stånd internationella samarbeten. 
Diskussionen om att stater mer och mer har börjat använda sig av 
teknik som övervakningskameror och internet, för att bättre kunna 
kontrollera både urbana och virtuella landskap är högaktuell, sedan 
Edward Snowden, den s.k. NSA-läckan, avslöjade att USA i hemlighet 
använder ett dataövervakningsverktyg som kartlägger människors och 
gruppers interaktion på nätet (jfr Skr. 2011/12:73 s. 4–5). Idag bedriver 
både stater och företag elektronisk övervakning för att kunna 
kontrollera gruppers och individers handlingar (Fuchs 2008:267). I 
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Sverige är det SÄPO, FRA och den militära underrättelsetjänsten som 
ansvarar för övervakningen och avlyssningen på internet (Skr. 
2011/12:73). Sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker mot Norge 
den 22 juli 2011 har även rädslan för högerextremismen på internet 
trappats upp, vilket skapat en ökad efterfrågan på att stater ska både ta 
mer kontroll över nätet och arbeta mer förebyggande. I en ny utredning 
om våldsbejakande extremism, beskrivs hur information på internet 
kan inspirera individer till radikalisering, och hur det nu är möjligt att 
formera grupper genom att hitta likasinnade (SOU 2013:81 s. 37). 

Känslan av att internet är helt okontrollerat och rädslan för 
terrorism och avvikande sexualitet sägs ha lett till att internet i mångt 
och mycket har förvandlats till ett ”observationsrum” (Shilling 
2005:185). Internet är emellertid inte oreglerat. Regleringen består ofta 
av en kombination av kollektiv självreglering, samreglering och statlig 
reglering (Marsden 2011:1, 6–7). De flesta forum är t.ex. kollektivt 
självreglerade och har regler som styr interaktionen, även om reglerna 
kan variera. Ofta brukar reglerna hålla sig inom ramarna för den 
nationella lagstiftningen, d.v.s. det ska vara förbjudet att sälja och köpa 
droger, att köpa sexuella tjänster, att ta sexuella kontakter med barn 
och att bedriva hets mot folkgrupp. De som inte följer reglerna utsätts 
ofta för sanktioner av moderatorer (Daneback 2006:30–31, 48). 
Moderatorer beskrivs ibland i termer av att vara gatekeepers som 
kontrollerar vad som ska få och inte få kommuniceras (Korolczuk 
kommande:10). 

Utvecklingen går mer och mer mot en samreglering, som innebär att 
stater pressar t.ex. företag och internetoperatörer att censurera sina 
privatägda nät. Om dessa inte inför vissa regler, hotar staterna att ta till 
annan lagstiftning eller införa nya lagar. År 2005 pressade t.ex. den 
svenska staten internetoperatörerna att börja censurera 
barnpornografi. Den svenska staten gjorde detta för att 
Rikspolisstyrelsen, genom internetoperatörerna, ska kunna blockera 
internetadresser när ett ärende utreds. På det här sättet sker en 
samreglering som görs vid sidan om den nationella lagstiftningen. 
Eftersom det inte är fråga om något formellt myndighetsbeslut, utan 
enbart en ”rekommendation”, går det inte att överklaga beslutet 
(Olsson A. R. 2009:20–22). Forskning visar att internet med tiden har 
blivit mer och mer uppdelat. Vad gäller sexualitet, har t.ex. många 
sajter infört strikta regler medan andra istället har hög tolerans 
(Daneback & Månsson 2013:17). 
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bl.a. förhandlar om vett och etikett för prostitutionsmarknaden, vilket 
antas kunna påverka deras individuella möten (jfr Sanders 2008:86, 
Milrod 2010:8–9). Det sägs att internet potentiellt kan ha förändrat 
förutsättningarna för makt och inflytande på prostitutionsmarknaden 
(Earle & Sharp 2007:48). Såvitt jag vet har det däremot inte visats 
utförligare vad sexsäljare och sexköpare interagerar om på forum, hur 
det här ”spelet” går till och deras relation till socialarbetare. Som jag 
kommer att visa i den kommande analysen var även sexsäljarna aktiva i 
interaktionen och använde i synnerhet ett forum på en rad olika sätt. 
De här forumen var till för både avvikande grupper och konsumenter 
och producenter på en marknad. Att konsumenter och 
producenter/marknadsförare möts på det här sättet som kollektiv 
verkar vara relativt ovanligt, eller i alla fall outforskat, inte bara för 
prostitutionsforum utan för forum generellt. 

Mot ökad övervakning och kontroll 
I samhället finns en oro för vissa avvikande gruppers organisering och 
olagliga marknaders utbredning på internet. Det har successivt skett en 
ökad övervakning och kontroll av internet varför idén om internet som 
en ”frizon” för avvikande grupper och olagliga marknader i allt större 
utsträckning har börjat ifrågasättas. På internet finns både ”moraliska 
gemenskaper” och myndighetsföreträdare som använder nätet för att 
övervaka grupper som faller utanför den moraliska ordningen (jfr 
Shilling 2005:185–187). Det beskrivs att det finns en spänning mellan 
fruktan för och begär efter den här tekniken vars utveckling inte går att 
hålla tillbaka (Daneback 2006:3). Det finns en rädsla för det 
okontrollerbara och för avmoralisering, inte minst vad gäller internet 
och sexualitet. Det höjs därför kontinuerligt röster om vikten av att 
skydda allmänheten, speciellt barn och unga (Daneback 2006:2, 
Marsden 2011:7). 

Sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 har också 
rädslan för islamistisk terrorism ökat, vilken har använts för att 
motivera staters generella ökade övervakning av interaktionen på 
internet och för att få till stånd internationella samarbeten. 
Diskussionen om att stater mer och mer har börjat använda sig av 
teknik som övervakningskameror och internet, för att bättre kunna 
kontrollera både urbana och virtuella landskap är högaktuell, sedan 
Edward Snowden, den s.k. NSA-läckan, avslöjade att USA i hemlighet 
använder ett dataövervakningsverktyg som kartlägger människors och 
gruppers interaktion på nätet (jfr Skr. 2011/12:73 s. 4–5). Idag bedriver 
både stater och företag elektronisk övervakning för att kunna 
kontrollera gruppers och individers handlingar (Fuchs 2008:267). I 
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samhällsfunktion. Därför är spänningen mellan kontroll och stöd inte 
lika påtaglig för dem som bedriver socialt arbete genom ideella 
organisationer. I Sverige har det startats ett flertal projekt inom det 
organiserade civila samhället som arbetar med framförallt unga på 
nätet. För att ta några exempel har RFSU startat en frågelåda för sex- 
och samlevnadsfrågor.13 Rädda Barnen tillhandahåller en s.k. 
”föräldramejl” som oroliga föräldrar kan använda sig av.14 Fryshuset 
har utvecklat konceptet ”nätvandrare” som består av socionomer som 
interagerar och hjälper ungdomar på internet. De förmedlar bl.a. 
kontakt till en självmordsupplysning, som också erbjuder en chatt för 
dem som har, eller som känner någon som har självmordstankar. På 
sin hemsida tar de också upp aktuella ämnen som nätmobbning.15 
ECPAT har startat en s.k. ”hotline” där personer anonymt kan anmäla 
brott som barnsexhandel, grooming och människohandel för sexuella 
ändamål.16 Forskningen om det sociala arbete som bedrivs på internet, 
både inom den offentliga sektorn och inom frivilligsektorn, är 
emellertid mycket begränsad. 

Den svåra balansen mellan kontroll och 
yttrandefrihet 
Sverige var år 1766 först i världen med att garantera alla medborgare 
yttrandefrihet i grundlagarna. Yttrandefrihet innebär att 
myndigheterna inte får hindra vare sig enskilda människor eller 
grupper från att yttra sig, eller får straffa dem för vad de har uttryckt 
eller för att de har spridit information, musik, text, filmer etc. Det finns 
ingen absolut yttrandefrihet vilket medför att det t.ex. är förbjudet att 
bedriva hets mot folkgrupp. Internet beskrivs ofta som en viktig plats 
för demokrati och yttrandefrihet. Det finns också olika internationella 
konventioner som syftar till att skydda denna frihet på nätet. På 
internet kan enskilda människor och grupper publicera sina egna 
berättelser och sprida sina egna budskap t.ex. vad gäller religion, 
politik och sexualitet, oavsett om dessa budskap uppfattas som 
avvikande eller obekväma (Olsson A. R. 2009:5–6, 10–13, 18–19, se 
även Lund 2007:79). 

Svenskarna har generellt haft en ganska skeptisk syn på internets 
möjligheter att kunna förändra samhället. År 2009 ändrades detta, och 
svenskarna blev allt positivare till påståendet att internet kommer att 
ha en fördjupande effekt på demokratin. År 2012 instämde 31 procent 
                                                           
13 www.rfsu.se 2014-01-20 
14 www.raddabarnen.se 2014-01-20 
15 www.natvandrarna.se 2014-01-20 
16 www.ecpat.se 2014-01-20 
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Utmaning och möjlighet för socialt arbete 
Svenska myndigheter och frivilligorganisationer har börjat anpassa sig 
till den tekniska utvecklingen, men denna anpassning har gått relativt 
långsamt. Detta gäller i synnerhet för socialtjänsten. En av orsakerna 
till att detta närmande har skett med sådan försiktighet, har varit att 
det har varit oklart vilka juridiska och etiska principer som ska råda. I 
Stockholms stad var det t.ex. flera socialsekreterare som uppgav att de 
sökte information om sina klienter/brukare via Google, Facebook etc. 
när de bedömde ekonomiskt bistånd. Detta förfarande kritiserades för 
att vara oetiskt, men stöddes sedan av Socialstyrelsen, som menade att 
socialtjänsten har ett ansvar för att göra gedigna utredningar, och då 
kan informationssökning på nätet bidra med viktiga uppgifter 
(Löfvenius 2012:5–7, 20–21). Denna utveckling vittnar om att internet 
i allt större utsträckning börjat användas av myndighetsföreträdare för 
övervakning och kontroll. 

Socialtjänsten strävar samtidigt efter att ge medborgarna ökat skydd 
och ökad service. Anonymiteten på internet möjliggör att medborgare, 
som kanske inte annars skulle våga ta kontakt med socialtjänsten, kan 
ta det steget. Vem som helst, som har tillgång till internet, kan ställa 
frågor om sina rättigheter och skyldigheter, utan rädsla för eventuella 
repressalier. Det var emellertid enbart ett fåtal av socialtjänstens 
verksamheter som erbjöd en sådan tjänst, och som bedrev uppsökande 
arbete online för att komma närmare sina målgrupper. Därför har det 
skapats handböcker för socialsekreterare och det pågår just nu ett 
utvecklingsarbete för att internet i allt större utsträckning ska kunna 
användas som ett verktyg för att bedriva socialt arbete (Löfvenius 2011, 
2012:5–7, 20–21). Det har även startats upp onlineprojekt för unga 
som utsatts för sexuella övergrepp via nätet (Jonsson L. m.fl. 2009:6–
7) och Göteborgs stad erbjuder t.ex. stöd och utbildning till 
skolpersonal för att de bättre ska kunna förebygga och hantera 
nätmobbning (Englund 2013). 

Socialsekreterare står inför en svår balans mellan att å ena sidan 
utföra kontroll, å andra sidan erbjuda service och stöd, ett dilemma 
som känns igen från andra områden i det sociala arbetet (Svensson 
m.fl. 2008). Det som försvårar på internet är att gränsen mellan vad 
som ska räknas som offentligt och privatliv har suddats ut. När kränks 
en individs privatliv på nätet? I och med anonymiteten kan även 
maktbalansen mellan socialarbetare och brukare förändras. Det stöd 
som socialsekreterare ger via internet kan ibland ske mer på brukarnas 
eller medborgarnas egna villkor, speciellt då socialarbetare bedriver 
uppsökande arbete på t.ex. forum där andra normativa system råder. 

Frivilligsektorn har inte samma kontrollfunktion som den offentliga 
sektorn i och med att man saknar myndighetsutövning som 
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samhällsfunktion. Därför är spänningen mellan kontroll och stöd inte 
lika påtaglig för dem som bedriver socialt arbete genom ideella 
organisationer. I Sverige har det startats ett flertal projekt inom det 
organiserade civila samhället som arbetar med framförallt unga på 
nätet. För att ta några exempel har RFSU startat en frågelåda för sex- 
och samlevnadsfrågor.13 Rädda Barnen tillhandahåller en s.k. 
”föräldramejl” som oroliga föräldrar kan använda sig av.14 Fryshuset 
har utvecklat konceptet ”nätvandrare” som består av socionomer som 
interagerar och hjälper ungdomar på internet. De förmedlar bl.a. 
kontakt till en självmordsupplysning, som också erbjuder en chatt för 
dem som har, eller som känner någon som har självmordstankar. På 
sin hemsida tar de också upp aktuella ämnen som nätmobbning.15 
ECPAT har startat en s.k. ”hotline” där personer anonymt kan anmäla 
brott som barnsexhandel, grooming och människohandel för sexuella 
ändamål.16 Forskningen om det sociala arbete som bedrivs på internet, 
både inom den offentliga sektorn och inom frivilligsektorn, är 
emellertid mycket begränsad. 

Den svåra balansen mellan kontroll och 
yttrandefrihet 
Sverige var år 1766 först i världen med att garantera alla medborgare 
yttrandefrihet i grundlagarna. Yttrandefrihet innebär att 
myndigheterna inte får hindra vare sig enskilda människor eller 
grupper från att yttra sig, eller får straffa dem för vad de har uttryckt 
eller för att de har spridit information, musik, text, filmer etc. Det finns 
ingen absolut yttrandefrihet vilket medför att det t.ex. är förbjudet att 
bedriva hets mot folkgrupp. Internet beskrivs ofta som en viktig plats 
för demokrati och yttrandefrihet. Det finns också olika internationella 
konventioner som syftar till att skydda denna frihet på nätet. På 
internet kan enskilda människor och grupper publicera sina egna 
berättelser och sprida sina egna budskap t.ex. vad gäller religion, 
politik och sexualitet, oavsett om dessa budskap uppfattas som 
avvikande eller obekväma (Olsson A. R. 2009:5–6, 10–13, 18–19, se 
även Lund 2007:79). 

Svenskarna har generellt haft en ganska skeptisk syn på internets 
möjligheter att kunna förändra samhället. År 2009 ändrades detta, och 
svenskarna blev allt positivare till påståendet att internet kommer att 
ha en fördjupande effekt på demokratin. År 2012 instämde 31 procent 
                                                           
13 www.rfsu.se 2014-01-20 
14 www.raddabarnen.se 2014-01-20 
15 www.natvandrarna.se 2014-01-20 
16 www.ecpat.se 2014-01-20 

56 

Utmaning och möjlighet för socialt arbete 
Svenska myndigheter och frivilligorganisationer har börjat anpassa sig 
till den tekniska utvecklingen, men denna anpassning har gått relativt 
långsamt. Detta gäller i synnerhet för socialtjänsten. En av orsakerna 
till att detta närmande har skett med sådan försiktighet, har varit att 
det har varit oklart vilka juridiska och etiska principer som ska råda. I 
Stockholms stad var det t.ex. flera socialsekreterare som uppgav att de 
sökte information om sina klienter/brukare via Google, Facebook etc. 
när de bedömde ekonomiskt bistånd. Detta förfarande kritiserades för 
att vara oetiskt, men stöddes sedan av Socialstyrelsen, som menade att 
socialtjänsten har ett ansvar för att göra gedigna utredningar, och då 
kan informationssökning på nätet bidra med viktiga uppgifter 
(Löfvenius 2012:5–7, 20–21). Denna utveckling vittnar om att internet 
i allt större utsträckning börjat användas av myndighetsföreträdare för 
övervakning och kontroll. 

Socialtjänsten strävar samtidigt efter att ge medborgarna ökat skydd 
och ökad service. Anonymiteten på internet möjliggör att medborgare, 
som kanske inte annars skulle våga ta kontakt med socialtjänsten, kan 
ta det steget. Vem som helst, som har tillgång till internet, kan ställa 
frågor om sina rättigheter och skyldigheter, utan rädsla för eventuella 
repressalier. Det var emellertid enbart ett fåtal av socialtjänstens 
verksamheter som erbjöd en sådan tjänst, och som bedrev uppsökande 
arbete online för att komma närmare sina målgrupper. Därför har det 
skapats handböcker för socialsekreterare och det pågår just nu ett 
utvecklingsarbete för att internet i allt större utsträckning ska kunna 
användas som ett verktyg för att bedriva socialt arbete (Löfvenius 2011, 
2012:5–7, 20–21). Det har även startats upp onlineprojekt för unga 
som utsatts för sexuella övergrepp via nätet (Jonsson L. m.fl. 2009:6–
7) och Göteborgs stad erbjuder t.ex. stöd och utbildning till 
skolpersonal för att de bättre ska kunna förebygga och hantera 
nätmobbning (Englund 2013). 

Socialsekreterare står inför en svår balans mellan att å ena sidan 
utföra kontroll, å andra sidan erbjuda service och stöd, ett dilemma 
som känns igen från andra områden i det sociala arbetet (Svensson 
m.fl. 2008). Det som försvårar på internet är att gränsen mellan vad 
som ska räknas som offentligt och privatliv har suddats ut. När kränks 
en individs privatliv på nätet? I och med anonymiteten kan även 
maktbalansen mellan socialarbetare och brukare förändras. Det stöd 
som socialsekreterare ger via internet kan ibland ske mer på brukarnas 
eller medborgarnas egna villkor, speciellt då socialarbetare bedriver 
uppsökande arbete på t.ex. forum där andra normativa system råder. 

Frivilligsektorn har inte samma kontrollfunktion som den offentliga 
sektorn i och med att man saknar myndighetsutövning som 
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nätet är att människor i allt större utsträckning interagerar med 
”främlingar” som de kanske inte skulle ha mött annars. Forum är 
exempel på sådana mötesplatser där deltagare kan träffas för att dela 
något gemensamt. 

Många forum är också uppbyggda kring konsumtion och en 
marknad. Konsumenter möts för att diskutera varor eller tjänster. Det 
är t.ex. vanligt att människor, innan de bokar en resa eller ett hotell, 
först går in på forum för att läsa andras recensioner och för att se hur 
många stjärnor resmålet eller hotellet fått. Ibland står det även 
preciserat utifrån vilkas perspektiv, d.v.s. om det är en barnfamilj som 
ska åka eller någon som är pensionär. Det är också vanligt att 
människor delar med sig av sina erfarenheter genom att t.ex. publicera 
recept eller träningspass, som andra i sin tur kan betygsätta och 
diskutera. Lite ”radikalt” kan man påstå att vi idag lever i ett 
konsumtions- och betygsättningssamhälle där vi konstant i vår vardag, 
både medvetet och omedvetet, konsumerar och värderar. Internet har 
varit viktigt genom att det har skapat förutsättningar för en sådan här 
utveckling, och i synnerhet har dess olika forum, som ofta har starka 
marknads- och konsumentinslag, varit viktiga. 

I och med att det går att interagera anonymt, utan geografiska och 
tidsmässiga hinder, på internet finns det också många grupper som 
möts utifrån intressen, erfarenheter och identiteter som är avvikande 
och kanske också förbjudna. Prostitution är ett intressant exempel, 
eftersom den, i en svensk kontext, kan vara allt det här samtidigt. Den 
är ett intresse, och den kan vara en erfarenhet och en identitet. Det som 
gör den här avhandlingen intressant är att det på ett forum fanns både 
konsumenter och producenter, d.v.s. både sexköpare och sexsäljare, 
som interagerade med varandra. 

Möjligheten för enskilda människor och grupper, t.ex. sexköpare att 
mötas på nätet, har skapat en rädsla i samhället, inte minst för att de, 
genom att normalisera köp av sexuella tjänster, ska rekrytera fler att ta 
steget in i prostitutionen och utöka marknaden. Rädsla för olika 
avvikande gruppers organisering och vissa marknaders expansion har 
bidragit till att internet mer och mer blivit övervakat och reglerat av 
stater. Samtidigt beskrivs internet som en viktig plats för yttrandefrihet 
och för demokrati, där aktörer kan organisera sig för att driva igenom 
förändringar eller för att omförhandla kollektiva identiteter som finns 
djupt rotade i samhällets institutioner. Nätet betraktas både som ett 
hot mot demokratin och, genom dess öppenhet, som ett värn mot 
odemokratiska krafter. 

Det har tagit tid för socialt arbete att närma sig internet för att få 
kontakt med sina målgrupper. I skrivande stund pågår ett 
utvecklingsarbete för att få fler socialsekreterare att använda sig av 
nätet i sitt arbete. På internet startas också fler och fler projekt, inte 
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av svenskarna i att internet kommer att göra det lättare att påverka 
regeringen. Det var även fler som instämde i att myndigheterna 
kommer att bry sig mer om invånarnas åsikter och att det kommer att 
resultera i att människor, i och med internet, kommer att få mer makt 
att kunna påverka politiskt (Findahl 2012:50). 

Den svenska lagstiftningen gör en distinktion mellan yttranden som 
sker offentligt och som sker privat. Grundlagarna handlar enbart om de 
yttranden som sker i det offentliga och som riktar sig till en större 
publik. Enskilda människor och grupper kan dock göra sig skyldiga till 
brott genom vad de yttrar privat. Att ge sexuella förslag, skicka sexuella 
bilder till någon utan dennas medgivande och kanske även uttala hot 
kan t.ex. lagföras som ”ofredande” eller ”olaga hot”. Sedan den 1 juli 
2009 är det också brottsligt med ”grooming” som innebär att en vuxen 
skriver till en minderårig för att försöka locka denna att ha sex (Olsson 
A. R. 2009:5–6). 

De regler som finns vad gäller yttrandefrihet och demokrati på 
internet är ibland otydliga vilket bidrar till att någons eller någras frihet 
står emot andras och måste balanseras (Månsson & Söderlind 2004:12, 
Olsson A. R. 2009:5). I denna ”kamp” mellan olika friheter står staten 
inför ett stort dilemma: å ena sidan kunna värna internets 
demokratiska potential i tider av krympande offentligt rum och 
formellt politiskt deltagande, å andra sidan vara närvarande i ett rum 
där medborgare interagerar ofta insynsskyddat och där många svaga 
grupper kan fara illa. 

I den kommande analysen ger jag exempel på hur denna spänning 
kunde se ut på forum där deltagare möttes utifrån ett delat intresse för 
prostitution. Aktörernas relation till staten och relation sinsemellan 
skapade en dynamik där denna konflikt blev synlig på ett område där 
gränserna mellan ett yttrande och en, i en svensk kontext, potentiellt 
brottslig handling blev hårfina. 

Sammanfattning 
Det finns mycket forskning om internets utveckling. Studierna kommer 
från en rad olika discipliner och forskningsområden. I det här kapitlet 
har jag visat hur det inte finns en samlad bild av internets roll och dess 
konsekvenser för samhällsutvecklingen och i vilken utsträckning nätet 
har varit revolutionerande för mänskliga relationer. Internet är numera 
en del av det vardagliga livet för de flesta svenskar. Forskning visar att 
människor ofta är sig själva på nätet och att makthierarkier som finns 
offline tenderar att reproduceras online. Internet används för att söka 
information, skicka e-post, finna underhållning och för att interagera 
med andra, både kända och okända. Något som beskrivs som nytt med 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   66 2014-04-10   13:24



59 

nätet är att människor i allt större utsträckning interagerar med 
”främlingar” som de kanske inte skulle ha mött annars. Forum är 
exempel på sådana mötesplatser där deltagare kan träffas för att dela 
något gemensamt. 

Många forum är också uppbyggda kring konsumtion och en 
marknad. Konsumenter möts för att diskutera varor eller tjänster. Det 
är t.ex. vanligt att människor, innan de bokar en resa eller ett hotell, 
först går in på forum för att läsa andras recensioner och för att se hur 
många stjärnor resmålet eller hotellet fått. Ibland står det även 
preciserat utifrån vilkas perspektiv, d.v.s. om det är en barnfamilj som 
ska åka eller någon som är pensionär. Det är också vanligt att 
människor delar med sig av sina erfarenheter genom att t.ex. publicera 
recept eller träningspass, som andra i sin tur kan betygsätta och 
diskutera. Lite ”radikalt” kan man påstå att vi idag lever i ett 
konsumtions- och betygsättningssamhälle där vi konstant i vår vardag, 
både medvetet och omedvetet, konsumerar och värderar. Internet har 
varit viktigt genom att det har skapat förutsättningar för en sådan här 
utveckling, och i synnerhet har dess olika forum, som ofta har starka 
marknads- och konsumentinslag, varit viktiga. 

I och med att det går att interagera anonymt, utan geografiska och 
tidsmässiga hinder, på internet finns det också många grupper som 
möts utifrån intressen, erfarenheter och identiteter som är avvikande 
och kanske också förbjudna. Prostitution är ett intressant exempel, 
eftersom den, i en svensk kontext, kan vara allt det här samtidigt. Den 
är ett intresse, och den kan vara en erfarenhet och en identitet. Det som 
gör den här avhandlingen intressant är att det på ett forum fanns både 
konsumenter och producenter, d.v.s. både sexköpare och sexsäljare, 
som interagerade med varandra. 

Möjligheten för enskilda människor och grupper, t.ex. sexköpare att 
mötas på nätet, har skapat en rädsla i samhället, inte minst för att de, 
genom att normalisera köp av sexuella tjänster, ska rekrytera fler att ta 
steget in i prostitutionen och utöka marknaden. Rädsla för olika 
avvikande gruppers organisering och vissa marknaders expansion har 
bidragit till att internet mer och mer blivit övervakat och reglerat av 
stater. Samtidigt beskrivs internet som en viktig plats för yttrandefrihet 
och för demokrati, där aktörer kan organisera sig för att driva igenom 
förändringar eller för att omförhandla kollektiva identiteter som finns 
djupt rotade i samhällets institutioner. Nätet betraktas både som ett 
hot mot demokratin och, genom dess öppenhet, som ett värn mot 
odemokratiska krafter. 

Det har tagit tid för socialt arbete att närma sig internet för att få 
kontakt med sina målgrupper. I skrivande stund pågår ett 
utvecklingsarbete för att få fler socialsekreterare att använda sig av 
nätet i sitt arbete. På internet startas också fler och fler projekt, inte 

58 

av svenskarna i att internet kommer att göra det lättare att påverka 
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4. FÄLT MELLAN STABILITET OCH 
FÖRÄNDRING 

När jag påbörjade min etnografiska studie undersökte jag den 
interaktion som skedde i det dagliga livet på forumen. Likt andra 
etnografer, studerade jag bl.a. deltagarnas aktiviteter, samspel och 
rutiner. Efterhand började jag se att sexköparna respektive sexsäljarna 
drev både gemensamma och skilda intressen, och att det förekom både 
kollektivt identitetsskapande och kollektivt handlande. Människor 
intog specifika positioner och skaffade sig olika resurser. Forumen 
kunde emellertid inte betraktas som organisationer. Däremot var 
forum en plats för organisering. Organiseringen styrdes både av hur 
mjukvaran var uppbyggd, och av moderatorerna, som var ansvariga för 
forumen, samt av deltagarna som använde sig av dem. 

Det utfördes kontroll och resurser gjordes tillgängliga och 
fördelades. Även företrädare för människobehandlande organisationer 
såsom socialtjänst och socialt inriktade frivilligorganisationer var 
närvarande genom att bl.a. göra reklam för sina verksamheter. Forum 
på internet för ”ljusskygga grupper”, som kanske även ibland betraktas 
som ”problembärare” är ett samhälleligt fenomen som inte direkt låter 
sig fångas av begreppet organisation, detta trots att det förekommer 
organisationsliknande processer eller rent av organisering. 

För att kunna få mer kunskap om de processer som blev synliga 
genom observationerna, har jag skapat en teoretisk referensram som i 
huvudsak bygger på begrepp och teoretiska resonemang hämtade från 
Fligsteins och McAdams (2012a) En teori om fält. Ansatsen kommer 
att användas för att kunna förstå vilken betydelse prostitutionsforum 
har för makt och inflytande på prostitutionsområdet. Prostitution är en 
marknad som har funnits i över 5000 år. 

Detta kapitel är uppdelat enligt följande. I den första delen kommer 
begreppen kollektiv handling, organisering och institutionalisering att 
definieras. Den andra delen kommer att handla om fält som en social 
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minst inom frivilligsektorn. Nätet har inneburit både en utmaning och 
en möjlighet för socialt arbete. Klassiska dilemman, som mellan 
kontroll och stöd, samt mellan offentligt och privat, har satts på sin 
spets. Internet har också öppnat upp för att nå nya målgrupper som 
tidigare har varit svåra att få kontakt med, t.ex. sexköpare. Som alla nya 
företeelser och utmaningar, erbjuder det även möjlighet till reflektion 
över den egna verksamheten och dess roll i samhället. 
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begreppen, men som nämndes i inledningen av kapitlet, är detta en 
studie om kollektivt handlande och om organiserings- och 
institutionaliseringsprocesser. 

Organisation och institution eller institutionell ordning används 
också som synonymer, inte minst i vardagligt tal, trots att det finns 
skillnader mellan begreppen (Ahrne 1994:3). Institutioner växer fram 
genom att människor skapar olika vanor eller förutbestämda mönster i 
interaktion med varandra som består över tid. Begreppet institution 
har en dubbel betydelse. Å ena sidan har begreppet en rumslig 
innebörd eftersom det syftar på specifika inrättningar där det utförs 
samhällelig verksamhet för särskilda kategorier av människor. För att 
lösa problemet med ökad fattigdom skapades t.ex. fattighuset. För att 
få bukt med psykisk sjukdom byggdes mentalsjukhuset (Jönsson m.fl. 
2011:51–62). Trots att det sällan talas om bordeller i de här termerna, 
skapades de också som ett svar på ökade problem förknippade med 
prostitution (jfr Agustín 2007:122–123). 

Å andra sidan har begreppet en mer abstrakt och kognitiv innebörd 
genom att det syftar på en specifik uppsättning normer, lagar, regler, 
rutiner eller tankemodeller, som många gånger tas för givna (Fligstein 
1999:1, Stern C. 1999:77, Garud m.fl. 2007:958). Detta innebär att 
Facebook kan betraktas som en viktig institution i dagens samhälle, 
som dessutom är transnationell, trots att den inte har en geografisk 
definition (Linde & Svensson 2013:12–14). Även om det finns en 
skillnad mellan den rumsliga och den kognitiva innebörden av 
institution, verkar de många gånger hänga samman. Kognitiva 
strukturer som skapas i interaktion tenderar att förkroppsligas i något 
fysiskt och numera även i något virtuellt, vilket exemplet med Facebook 
vittnar om. 

När jag använder mig av begreppet institution syftar jag på den mer 
abstrakta och kognitiva innebörden. Eftersom jag är intresserad av 
processer, kommer jag även studera institutionalisering d.v.s. 
processerna för vilket saker och ting ordnas. Det är processer där 
aktörer med olika mycket makt försöker överföra normer, regler och 
rutiner till andra aktörer och förhandlar om vad som är verkligt och 
riktigt. 

Pierre Bourdieu, som Fligstein och McAdam (2012a) har inspirerats 
mycket av, använde sig av analogin mellan fält och spel (se t.ex. 
Bourdieu 1977:58–59). Jag kommer snart att redogöra närmare för vad 
ett fält är, men först vill jag använda denna analogi för att tydliggöra 
skillnaden mellan de begrepp som har diskuterats ovan, och hur de 
kommer att användas i den här studien. Varje spel, d.v.s. fält, har vissa 
regler som spelarna måste följa för att få vara med i spelet. Institution 
skulle kunna liknas vid spelets eller fältets regler. Institutionalisering 
kan betraktas som processen för hur dessa spelregler skapas. 

62 

ordning för kollektivt handlande. Den tredje delen kommer att handla 
om stabilitet och förändring som processer som möjliggörs genom 
interaktion på fält, samt genom extern påverkan av andra fält. I dessa 
processer spelar institutioner en viktig roll eftersom de har en tendens 
att reproduceras i interaktion och bestå över tid, men de kan också 
förändras genom nya förutsättningar och kollektivt handlande. De 
teoretiska och analytiska perspektiven rör sig mellan en 
interindividuell och en institutionell nivå. De mest centrala begreppen 
är markerade i kursivstil och finns samlade i en tabell i slutet av 
kapitlet. 

Kollektiv handling, organisering och 
institutionalisering 
Det råder en viss begreppsförvirring eftersom kollektiv handling, 
organisationer, organisering, institutioner och institutionalisering ofta 
används som synonymer, trots att de har olika innebörd. Begrepp är 
många gånger trendkänsliga varför t.ex. kollektiv och kollektivt 
handlande har använts istället för begreppet organisation (jfr Ahrne 
1994:3, Ahrne & Hedström 1999:7). I den här studien studeras dock 
kollektivt handlande. Det är inte några formella sammanslutningar av 
bestämda individer som går att identifiera som undersöks, t.ex. en 
organisation för sex- och erotikarbetare. Organisationer binder 
individer samman och genom dem förvandlas individers handlingar till 
sociala processer (jfr Ahrne 1994:2, Ahrne & Hedström 1999:7). 
Organisering, som däremot är ett begrepp som kommer att användas, 
avser den process där handlingar kan leda till att en organisation 
uppstår. Den här processen går ut på att skapa, fördela och bevara en 
rad kollektiva resurser som enskilda individer inte kan bygga upp eller 
upprätthålla själva. De här kollektiva resurserna, som kan vara av olika 
slag, är inte tillgängliga för alla, och är viktiga i förhållande till känslan 
av tillhörighet och kan även användas som maktmedel (Ahrne & 
Papakostas 2002:20–21). 

Kollektiv handling har en bredare betydelse, eftersom det syftar på 
alla handlingar som görs tillsammans, inom och mellan mer eller 
mindre organiserade grupper, för att driva gemensamma intressen 
(Fligstein & McAdam 2012a:7, 17, 25). Det kan vara allt från att en 
grupp sexköpare skickar iväg en skrivelse till politiska beslutsfattare för 
att avskaffa sexköpslagen, till att de skapar en organisation för att 
lättare kunna driva sina gemensamma intressen. Organisering, och 
även organisationer, kan således skapa förutsättningar för ett starkare 
kollektivt handlande. Organisering kan också beskrivas som en typ av 
kollektiv handling. Det är inte några vattentäta skott mellan de här 
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likriktning kan organisatoriska fält förändras och nya uppstå 
(DiMaggio 1988). 

”Strategiska handlingsfält” (Fligstein 2001, Fligstein & McAdam 
2011, Fligstein & McAdam 2012a, Fligstein & McAdam 2012b), som 
hädanefter kommer att kallas för fält, är ett försök att ge ett bredare 
perspektiv genom att bl.a. låna idéer och begrepp19 från de teoretiska 
perspektiv som har nämnts ovan. Istället för att enbart förklara vissa 
utsnitt av det sociala livet, är den här teorin skapad för att kunna 
analysera de flesta delarna av det sociala livet, från internationell 
politik till specifik interaktion i trådar på internetforum. Det sociala 
livet betraktas som baserat på fält. En teori om fält är dock inte enbart 
en syntes av redan existerande teorier, eftersom vissa nya dimensioner 
har tillförts, inte minst fokus på kollektiv handling. I och med att det 
här fältbegreppet är så generellt, kräver det att det anpassas till det 
specifika fenomen som studeras, vilket i det här fallet är forum där 
aktörer möts utifrån ett delat intresse för prostitution. 

Social ordning som fält 
Det sociala livet kan således analyseras som en rad olika fält, där 
aktörer tävlar om olika slags resurser och handlar kollektivt. Med aktör 
menas de som startar eller är med i kollektiva handlingar. Det behöver 
inte enbart vara enskilda individer som interagerar med varandra på 
fält, utan det kan också vara kollektiva aktörer, t.ex. organisationer, 
nätverk eller grupper. När enskilda individer studeras på den här 
nivån, är det utifrån sin roll eller sin position. I den här studien 
studeras därför aktörerna utifrån sin roll som sexköpare, sexsäljare, 
moderator eller socialarbetare. 

Ett fält är en social ordning på en mesonivå. När jag använder 
begreppet social ordning menar jag ett varaktigt system av sociala 
strukturer, institutioner och interaktionsmönster. Ett fält är: 

…a constructed mesolevel social order in which actors (who 
can be individual or collective) are attuned to and interact 
with one another on the basis of shared (which is not to say 
consensual) understandings about the purposes of the field, 
relationships to others in the field (including who has power 

                                                           
19 I utvecklandet av ”En teori om fält” har författarna även inspirerats av andra teorier och 
lånat begrepp från bl.a. organisationsteori, forskning om sociala rörelser, historisk 
institutionalism i statsvetenskap och ekonomisk sociologi. De här teorierna och 
forskningsområdena har gemensamt att de har strävat efter att förklara hur fält, som förstås 
som sociala arenor där aktörer tävlar och kämpar om resurser, uppkommer, är stabila och 
förändras. En teori om fält är dock inte enbart en syntes av redan existerande teorier, 
eftersom vissa nya dimensioner har tillförts, inte minst fokus på kollektiv handling (Fligstein 
& McAdam 2012a:4, 23). 
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Institutionerna, d.v.s. spelreglerna påverkar aktörerna och hur de 
handlar men spelregler kan, till skillnad från spelare17, inte själva 
handla (jfr Ahrne & Hedström 1999:7, Stern C. 1999:77–78). I den här 
studien är spelarna bl.a. sexköpare, sexsäljare, moderatorer och 
socialarbetare. Kollektivt handlande kan liknas vid när flera spelare går 
samman för att skapa en allians, för att kunna vara mer 
handlingskraftiga i spelet, d.v.s. på eller mellan fälten. 

Fält 
Fältbegreppet används på olika sätt inom samhällsvetenskapen. 
Fältteori kommer ursprungligen från naturvetenskapen, men lånades 
av samhällsvetenskapen för att kunna förstå och förklara olika 
relationella system (Martin 2003:3, 6). Idén om fält kan spåras tillbaka 
till början av 1900-talet och till Max Webers religionssociologiska 
analyser av strider och maktförhållanden mellan präster, magiker, 
profeter och lekmän (Broady 1988:9). Fältbegreppet har sedan 
utvecklats vidare av ett flertal forskare inom olika discipliner, vilket 
bidrar till att det har olika fokus och befinner sig på olika analysnivåer: 
från micronivån till mesonivån. 

Det finns t.ex. ”social-psykologiska fält” (Lewin 1951) som används 
för att förklara enskilda individers och gruppers s.k. livsrum inom 
vilket både individen eller gruppen och dess psykologiska miljö ingår. 
Den som kanske mest förknippas med fältteori inom 
samhällsvetenskapen, är Pierre Bourdieu, som genom begreppen ”fält”, 
”kapital” och ”habitus” utvecklade en teori om ”sociala fält” (Bourdieu 
1977, Bourdieu 1990, Bourdieu & Wacquant 1992). Genom begreppen 
kapital och habitus fokuserar han på individuella aktörer som agerar på 
fält. Aktörer kommer till ett fält med ett visst kapital, de får en position 
på fältet och där en viss habitus råder, vilket ger aktörerna ett kognitivt 
ramverk för att kunna tolka de andra aktörernas handlingar. Bourdieu 
syftade främst till att analysera positioner och kapital, inte ”spelet” i sig 
självt. Fligstein och McAdam (2012a) som jag använder mig av, har 
däremot utvecklat en fältteori som fokuserar på hur spelet går till och 
på kollektiv handling. 

Det har även utvecklats ett perspektiv med ”organisatoriska fält” 
(DiMaggio & Powell 1983) som har använts av flera forskare i ämnet 
socialt arbete18 och som har tydligt fokus på organisationer. När väl 
organisationer bildar ett fält, börjar aktörerna göra rationella val som 
gör att organisationerna blir lika varandra, även om aktörerna kanske 
strävar efter en förändring. Trots att det finns en stark tendens till 
                                                           
17 Spelare kan också vara organisationer (Ahrne & Hedström 1999:7, Stern C. 1999:77–78). 
18 Se t.ex. Ponnert & Svensson 2011, Svanevie 2011, Jonsson C. 2012. 
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sexköpare, sexsäljare eller socialarbetare, och hur mycket makt de 
har i förhållande till andra. 

4. Det finns också en bredare tolkningsram som aktörer, som kan vara 
både individer och kollektiv, tar med sig på fältet för att kunna 
förstå de andra aktörernas handlingar. Aktörer kommer in på fältet 
med en förförståelse som är baserad på tidigare erfarenheter från 
andra fält. Alla medlemmar på fältet förväntas därför inte ha samma 
tolkningsram. När jag som forskare träder in på, vad som analyseras 
som ett fält, har jag också med mig en sådan förförståelse och 
tolkningsram. Detta betyder att även om aktörerna har en delad 
förståelse att de möts utifrån ett delat intresse för prostitution, kan 
de förväntas komma in på fältet med olika tolkningsramar, som gör 
att de har olika intresse i prostitutionen. Sexköpare kan t.ex. komma 
in på fältet med en tolkningsram som gör att de vill köpa sexuella 
tjänster som är prisvärda, sexsäljares tolkningsram kan vara att de 
vill sälja sexuella tjänster för att tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Olika tolkningsramar speglar också aktörernas position på fältet, 
genom hur deras egen tolkningsram stämmer överens med den 
dominerande tolkningsramen som finns på det fält de går in i. Vi 
kan därför förvänta oss att de aktörer, som har en tolkningsram som 
är mer i linje med den dominerande, får mer makt i relation till 
andra, medan de som har en mer ”oppositionell” tolkningsram får 
mindre makt. Detta gör även att aktörer som intagit olika positioner 
på ett fält, t.ex. sexsäljare som har olika uppfattningar om huruvida 
att sälja sexuella tjänster handlar om sex, pengar eller om det är ett 
uttryck för våld, och som har olika mycket makt i relation till 
varandra, kommer att tolka händelser och reagera på dem på olika 
sätt. 

I och med att en gemensam förståelse måste ha formats över tid av dess 
medlemmar, är det inte säkert att alla interaktioner som sker på forum 
på internet kan analyseras som fält. Många interaktioner är sporadiska 
eftersom deltagare kommer och går, och det är inte alltid som det finns 
en kontinuitet i relationerna. Som beskrevs i det föregående kapitlet är 
det t.ex. vanligt att deltagare på forum enbart startar en tråd för att de 
vill ha information eller ta del av andras erfarenheter av t.ex. en 
specifik vara eller tjänst. Det är inte säkert att det finns en kärna av 
specifika deltagare som interagerar dagligen sedan år tillbaka. De 
ovanstående fyra kategorierna blir därför särskilt användbara på forum 
där interaktionen inte nödvändigtvis leder till att en social ordning med 
en sådan gemensam förståelse uppstår, som dessutom består över tid. 
Om man som forskare t.ex. studerar en bordell eller en strippklubb är 
det lättare att ta för givet att den, trots att kunder också kommer och 
går, kan analyseras som ett fält. 
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and why), and the rules governing legitimate action in the 
field (Fligstein & McAdam 2012a:9). 

I och med att fält är en abstraktion, innebär det att dess gränser inte är 
fasta, utan kan variera beroende på situation och på vilka frågor som 
står på spel (Fligstein & McAdam 2011:4, 2012a:10). Det innebär att 
såväl nationalstater, regioner, politikområden, organisationer, 
internetforum, som specifika diskussionstrådar i sådana forum kan 
analyseras som ett fält. Ett fält kan vara stort och innefatta miljontals 
av aktörer, men det kan också vara litet och enbart inkludera ett fåtal 
(Goldstone & Useem 2012:38). Vilka som räknas som medlemmar i ett 
fält beror ofta inte på ”objektiva” kriterier, som att de är registrerade på 
ett internetforum. Många gånger beror det mer på aktörers subjektiva 
upplevelser, d.v.s. att de själva upplever att de tillhör t.ex. ett 
internetforum, vilket också bekräftas av andra. 

Hur kan man då avgöra vad som är ett fält? Alla fält vilar på en 
gemensam förståelse som har formats över tid av dess medlemmar 
(Fligstein & McAdam 2011:4-5, 2012a:10–11): 
1. Det finns en delad förståelse av vad som står på spel. Vad det är som 

står på spel varierar från fält till fält. I den här studien skulle en 
sådan delad förståelse kunna vara att aktörerna vet att de möts 
utifrån ett delat intresse för prostitution. I ett fält som är stabilt, 
med få öppna konflikter, kan man få intrycket att det finns 
konsensus om vad som sker, men det innebär inte att det finns 
konsensus om hur makten är fördelad eller att den uppfattas som 
legitim. 

2. Det finns också vissa aktörer som kan anses ha mer eller mindre 
makt i förhållande till andra. Det finns t.ex. vissa maktordningar 
som klass, kön och etnicitet som kan påverka hur makten är 
fördelad. I den här studien kan maktförhållandet, att vissa aktörer 
betalar för sexuella tjänster medan andra erbjuder dem, ha 
betydelse för hur makten på fältet fördelas. Aktörer intar olika 
positioner på fältet och förstår också vilka som är i vilka positioner. 
De vet vilka som är vänner, fiender och konkurrenter och vet 
dessutom att både positioner och hur makten är fördelad kan 
förändras. När jag använder begreppet makt syftar jag alltså på 
något relationellt där en aktör eller en grupp av aktörer har mer 
makt i förhållande till någon eller några och att det både finns en 
överordning och en underordning (se även Brante 2001:191–192). 

3. Det finns även en delad kulturell förståelse av vilka ”spelregler” som 
gäller på fältet. I den här studien skulle det kunna vara att t.ex. inte 
röja någon annans riktiga identitet. Aktörerna vet vilka handlingar 
och strategier som kan användas och som är legitima utifrån varje 
position. Vilka handlingar och strategier som uppfattas som legitima 
på ett fält kan därför vara olika beroende på om de är t.ex. 
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intressant med det här fältbegreppet är att aktörer påverkas av den 
dominerande tolkningsramen, men har alltid ett aktörskap. Detta gäller 
oavsett hur mycket makt de har i förhållande till varandra, vilket gör att 
maktfördelning också kan förändras. Man kan därför inte utgå från att 
sexköpare alltid har mer makt i förhållande till sexsäljare, eftersom hur 
makten är fördelad kan bero på situationen och kan också ändras. 

Vid extrema fall kan aktörer med mindre makt t.o.m. skaffa sig så 
mycket handlingsutrymme att de kan göra så att hela den sociala 
ordningen på ett fält riskerar att falla sönder: meningen med fältet, 
positionerna som aktörerna intar, de gemensamma reglerna och hur 
aktörerna förstår vad de gör (Fligstein & McAdam 2011:4–5, 2012a:11–
13). Hela den gemensamma förståelse som har skapats kan således 
lösas upp. Det vanligaste är dock att aktörer med mindre makt bara kan 
påverka och förändra vissa spelregler. Det är svårare för dem att 
påverka spelet i sig självt. Det lättaste sättet för aktörer med mindre 
makt att skapa större förändringar är trots allt genom att försöka skapa 
ett helt nytt fält, med andra ord att skapa en helt ny social ordning, 
med en ny delad gemensam förståelse och med en ny dominerande 
tolkningsram (Fligstein & McAdam 2012b:49), vilket jag kommer att 
återkomma till. 

Positioner på fältet 
Aktörer intar således olika positioner på ett fält. Jag kommer att 
fokusera på fyra sådana positioner av vilka de mest centrala är 
etablerade och utmanare (Fligstein & McAdam 2012a:13). De aktörer 
som intagit positionen som de etablerade på fältet, har stort inflytande 
och stor makt i interaktionen. I den här studien kan de etablerade t.ex. 
vara de aktörer som interagerar mest på forumen, eller som har störst 
erfarenhet av att köpa eller sälja sexuella tjänster. Oavsett vilket, är det 
de etablerades intressen och perspektiv som står till grund för hur fältet 
är organiserat. Som redan har nämnts, tenderar reglerna att vara till 
deras fördel och den gemensamma förståelsen att stödja och legitimera 
deras privilegierade position på fältet (Fligstein & McAdam 2012a:13). 
Det finns alltså vissa spelare som har trumfkort på hand, vilket ger dem 
mer makt och ett visst övertag i spelet. 

De som intagit positionen som utmanare har mindre inflytande. Det 
kan t.ex. handla om sexköpare och sexsäljare som köper eller säljer 
sexuella tjänster som inte är helt socialt accepterade på forumen. 
Samtidigt som utmanare erkänner fältets spelregler, erbjuder de ofta 
en annan tolkningsram för fältet och deras position i det. De som 
intagit positionen som utmanare gör sällan storskalig revolt, utan 
brukar istället följa den rådande ordningen, kanske lite motvilligt, och 
väntar på en möjlighet att utmana den (Fligstein & McAdam 2012a:13). 
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I denna studie har vad som kan analyseras som fält varit en empirisk 
fråga och en fråga som ständigt varit närvarande. I vissa avseenden 
skulle alla forumen kunna analyseras som ett enda fält. Det fanns vissa 
deltagare som var registrerade sedan år tillbaka, som interagerade 
dagligen, och som var aktiva på alla de forum som ingår i 
undersökningen. I andra avseenden skulle forumen kunna analyseras 
som tre olika fält, i och med att deltagarna ofta verkade interagera mer 
på ett forum än på de andra. Ett forum skulle också, i vissa situationer, 
kunna analyseras som flera fält eftersom det bestod av mindre 
avdelningar. På ett forum fanns t.ex. en speciell avdelning för BDSM-
utövare20 och en låst avdelning för sexsäljare. Detta kan tolkas som att 
det fanns flera mindre sociala ordningar som hade utvecklat en 
gemensam förståelse som hade formats över tid av dess medlemmar 
som var aktiva i just den avdelningen. Vad jag tolkar som fält beror 
därför på var jag befinner mig i analysen, varför jag kommer att vara 
noga med att skriva ut vilka fält som analyseras i de olika kapitlen. 
Oftast kommer dock de tre forumen analyseras som tre enskilda fält, 
som har en relation till och påverkar varandra. 

Vad är det då som gör att sociala ordningar med en sådan 
gemensam förståelse, d.v.s. fält, uppstår, reproduceras och förändras? 
Som redan delvis har diskuterats genom kategorierna ovan, 
reproduceras sociala ordningar inte alltid som en rutin för att det finns 
konsensus mellan aktörerna. Aktörer intar olika positioner på ett fält. 
Det skapas regler som gynnar de aktörer som har mer makt, och som 
missgynnar de som har mindre makt. I och med att det finns olika 
tolkningsramar, som i exemplet med sexköpare och sexsäljare som är 
två parter på en marknad, behöver de aktörer som har mest makt i 
relationen ofta arbeta hårt för att kunna reproducera den sociala 
ordningen och den dominerande gemensamma tolkningsramen. 
Aktörer, både med mer och med mindre makt, måste anpassa sig till 
villkoren på fältet, den egna positionen och efter andras handlingar. 
Det sker därför ett ständigt lirkande i interaktionen, vilket också 
lämnar ett relativt stort handlingsutrymme för att successivt förändra 
de positioner som aktörerna intagit (Fligstein & McAdam 2011:4–5, 
2012a:11–13). 

Även i tider när den rådande dominerande tolkningsramen är stark 
och det finns få öppna konflikter, kan aktörer med mindre makt 
använda det system som finns på fältet för att förbättra sin position 
(Fligstein & McAdam 2011:4–5, 2012a:11–13). Trots att aktörer på ett 
fält påverkas av och måste förhålla sig till t.ex. patriarkala eller 
kapitalistiska strukturer har de ett visst handlingsutrymme. Vad som är 

                                                           
20 BDSM är en samling av olika erotiska tekniker som ”bondage”, ”disciplin”, ”dominans” och 
”underkastelse” samt ”sadomasochism”. 
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fält, mellan beroende fält och ömsesidigt beroende fält samt mellan 
statliga fält och icke-statliga fält (Fligstein & McAdam 2012a:18–19). 

Nära fält har starka band till och påverkar ständigt det eller de fält 
som studeras (Fligstein & McAdam 2012a:203–204). Som tidigare 
nämnts, kan därför de forum som ingår i den här studien, analyseras 
som tre olika fält som var närliggande. Interaktionen i ett forum 
påverkades av interaktionen i de andra eftersom vissa deltagare rörde 
sig mellan forumen. Deltagare på ett forum hänvisade t.ex. till 
diskussioner och till annonser av sexuella tjänster på ett annat forum. 
Denna ständiga växelverkan mellan forumen gör att de inte kan räknas 
som avlägsna fält, som inte hade några eller enbart svaga band till 
varandra. De tre forumen, som tre närliggande fält, var sedan i sin tur 
kopplade till andra fält som de kunde påverka och som de påverkades 
av. 

Distinktionen mellan beroende fält och ömsesidigt beroende fält är 
istället till för att belysa vilken maktrelation det finns mellan fälten 
(Fligstein 1999:44, Fligstein & McAdam 2011:8, 2012a:203–204). De 
forum som har studerats, kan betraktas som lika beroende av varandra, 
vilket de flesta fält är. Inget av forumen hade någon direkt makt över de 
andra genom t.ex. lagstiftning eller resurser. Domännamns- och 
webbhotellsmarknaden, och de internetoperatörer som är verksamma i 
den, skulle däremot kunna betraktas som ett fält, som forumen 
potentiellt skulle kunna vara beroende av. Som diskuterades i det 
föregående kapitlet har internetoperatörer ofta makten att stänga ner 
forum som inte följer vissa regler. Det kan vara om det visas 
barnpornografi eller förmedlas sexuella tjänster i utbyte mot betalning. 
De forum, som är beroende av svenska internetoperatörer, måste 
därför förhålla sig till de regler som dessa har satt upp eller välja att 
bryta relationen genom att vända sig till någon annan operatör i ett 
annat land på denna marknad. 

Jag har inte haft för avsikt att kartlägga hela det system av fält, som 
de forum som har studerats var inbäddade i. Jag har valt att 
koncentrera mig på de fält som var mest synliga i det empiriska 
materialet, genom sin påverkan på de fält jag studerat. 

Den sista uppdelningen handlar om huruvida fält är statliga eller 
inte. Staten har många gånger den formella makten att ingripa i, 
bestämma reglerna för och uttala sig om legitimiteten och bärkraften 
av de flesta fält som inte är statliga. Detta gör att stater generellt har 
stor potential att kunna påverka stabiliteten i de flesta fält genom att 
utsätta dem för s.k. externa chocker (Fligstein 1999:44, Fligstein & 
McAdam 2011:8, 2012a:203–204). En extern chock från det statliga 
fältet skulle t.ex. kunna vara en förändring i lagstiftningen (som 
sexköpslagen). I Sverige utgörs det statliga fältet av den offentliga 
sektorn, som i sin tur består av en rad offentliga myndigheter på olika 
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På fältet finns också åskådare.21 I min studie kan det t.ex. vara ”lurkers” 
som följer interaktionen på forumen utan att själva delta. Dessa 
åskådare kan, trots att de kanske inte ens är synliga i interaktionen, 
betraktas som en outnyttjad resurs på fältet, som både etablerade och 
utmanare kan försöka få stöd från. Genom att försöka få de 
oengagerade att bli engagerade och aktiva, kan både etablerade och 
utmanare bli fler och flytta fram sina positioner (Goldstone & Useem 
2012:39, 42–44). 

De flesta fält har också s.k. (interna) styrningsenheter. 
Styrningsenheter är inte på samma sätt delaktiga i kampen mellan 
etablerade och utmanare utan har en mer reglerande roll. De har 
funktionen att bidra till stabilitet på fältet och hjälper därför oftast de 
etablerade att reproducera den rådande gemensamma förståelsen på 
följande tre sätt (Fligstein & McAdam 2012a:13–14): 
1. De tar på sig det övergripande ledarskapet och övervakar att det 

interna systemet fungerar smidigt. 
2. Deras närvaro är till för att stärka den dominanta tolkningsramen 

och reglerna på fältet. De gör detta genom att t.ex. samla och sprida 
information till både etablerade och utmanare. 

3. De underhåller relationerna till andra viktiga fält. 
I ett spel är det t.ex. domaren som intar positionen som styrningsenhet. 
På forum på internet finns istället t.ex. moderatorer som intagit den 
positionen och har den funktionen, eftersom deras uppgift är att styra 
interaktionen och att tillhandahålla information. Det är till 
moderatorerna som deltagare kan vända sig med eventuella klagomål. 
De har också befogenhet att utfärda sanktioner, som att bannlysa de 
deltagare som inte följer reglerna på forumet. 

Hur dynamiken ser ut mellan etablerade, utmanare, åskådare och 
styrningsenheter, och hur makten mellan dessa är fördelad, kan variera 
från fält till fält, men även från situation till situation. 

Relationer mellan fält 
De interna processerna, som har beskrivits, påverkas ofta av vad som 
sker externt, på andra fält. Det finns nät av fält som är beroende av 
varandra och som kan ha både starka och svaga kopplingar till 
varandra. Vissa fält kan vara så starka att de kan kontrollera andra fält. 
Det kan därför vara fruktbart att skilja mellan avlägsna fält och nära 

                                                           
21 De kallas ofta för neutrala åskådare för att betona att dessa aktörer, till skillnad från 
utmanare, inte har tagit ställning än. Se t.ex. Goldstones och Useems (2012:39, 42–44) kritik 
till Fligstein & McAdam (2012a) för att de valt att inte inkludera den här positionen i sin teori 
om fält. Neutrala åskådare är en position som har använts flitigt inom 
resursmobiliseringsteori (se även McCarthy & Zald 1977). Till skillnad från Fligstein och 
McAdam (2012a) har jag inkluderat den här positionen, men för att texten ska flyta på bättre 
skriver jag bara åskådare. 
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21 De kallas ofta för neutrala åskådare för att betona att dessa aktörer, till skillnad från 
utmanare, inte har tagit ställning än. Se t.ex. Goldstones och Useems (2012:39, 42–44) kritik 
till Fligstein & McAdam (2012a) för att de valt att inte inkludera den här positionen i sin teori 
om fält. Neutrala åskådare är en position som har använts flitigt inom 
resursmobiliseringsteori (se även McCarthy & Zald 1977). Till skillnad från Fligstein och 
McAdam (2012a) har jag inkluderat den här positionen, men för att texten ska flyta på bättre 
skriver jag bara åskådare. 
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mindre fält, bestående av olika sociala ordningar med olika 
gemensamma förståelser (Fligstein & McAdam 2012a:203–208). Som 
tidigare nämnts är det t.ex. inte alltid som den svenska regeringen och 
kommunala prostitutionsenheter agerar i samma riktning, trots att de 
alla är del av den offentliga sektorn. Det som benämns som det statliga 
fältet består följaktligen av en rad mindre fält som också kan stå i 
konflikt med varandra eller ha en avlägsen relation till varandra 
(Fligstein & McAdam 2012a:203–204). Varje fält kantas också av ett 
antal interna processer, och det sker samarbete och finns konflikter 
mellan olika intressenter (mellan politiska partier, mellan politiker och 
förvaltningar, mellan administrativa nivåer m.m.). Denna komplexitet 
är viktig att ha i åtanke, men kommer inte att återspeglas i analysen. 
Utifrån mitt perspektiv och utifrån de forum som har studerats, ter sig 
dessa fält som relativt homogena och enhetliga, inte minst genom att 
de ”agerar” med hjälp av starka institutioner som sexköpslagstiftningen 
och genom socialtjänsten. 

Jag har nu diskuterat vad ett fält är, vilka positioner som finns på 
fältet och de relationer som finns mellan fält. Som jag kommer att 
diskutera närmare framöver, kan fält och de institutioner som 
upprätthålls där, vara mer eller mindre stabila beroende på vad som 
sker både internt och externt. 

Stabilitet och förändring 
Fält kan vara stabila över tid, men kan också genomgå snabba 
förändringsprocesser. Flera besläktade teorier har kritiserats för att ha 
starka deterministiska inslag och för att vara bättre på att förklara 
stabilitet än förändring. Både ”organisatoriska fält” (t.ex. DiMaggio & 
Powell 1983) och ”sociala fält” (t.ex. Bourdieu 1977, Bourdieu 1990, 
Bourdieu & Wacquant 1992) har t.ex. kritiserats för sin benägenhet att 
bli deterministiska. Dessa teoretiska perspektiv fokuserar, trots att de 
skiljer sig från varandra, mycket på det förgivettagna och på varför 
aktörers handlingsutrymme är begränsat eller inte används. 

Teorin om ”sociala fält” belyser t.ex. hur en individs habitus präglas 
av det habitus som är dominerande på det fält som individen tillhör. 
Habitus skapar gemensamma sätt att se på sig själv och på omvärlden. 
Habitus är således den mening som skapas och återskapas genom 
aktörers handlingar på fält. Individen internaliserar dessa 
tankemönster, vilket gör att habitus tränger ner i varje aktörs kropp där 
den blir inristad, och fungerar som en bevarande och begränsande 
kraft. Det blir därmed svårt för aktörer att ändra på handlingsmönster 
och handlingspositioner vilket bidrar till att makthierarkier ofta 
reproduceras (Bourdieu & Wacquant 1992:125–126, 129). Trots att 
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administrativa nivåer. Dessa offentliga myndigheter skapar och 
upprätthåller bl.a. regler för de människor som befinner sig inom deras 
geografiska och nu även virtuella gränser. Statliga fält inbegriper därför 
både juridiska, politiska och administrativa fält, beroende på vilken del 
av den offentliga sektorn som är i fokus. 

Alla stater är uppbyggda på olika sätt, och har också varierande grad 
av inflytande över olika delar av det sociala livet. Sverige beskrivs ofta 
som en stark välfärdsstat, där många beroenderelationer mellan 
människor och grupper har tagits över av det offentliga (jfr Berggren & 
Trägårdh 2009). Olika politiska områden kan emellertid vara mer eller 
mindre reglerade av staten. Prostitutionsmarknaden är ett område 
som, till skillnad från i vissa andra länder, är starkt reglerat i Sverige 
genom påföljder för både dem som förmedlar och dem som köper 
sexuella tjänster. Som redan har diskuterats i kapitel två, utgör Sverige 
en speciell kontext när det gäller prostitution. Den svenska staten har, 
genom att ha infört sexköpslagen, tagit stark ställning mot alla former 
av köp av sexuella tjänster. Sexköp betraktas per definition som en 
kriminell handling vilket syftar till att på sikt eliminera 
prostitutionsmarknaden. Parallellt har det skett en utveckling där 
sexköpare kan mötas på forum på internet för att bl.a. tipsa varandra 
om hur man köper sexuella tjänster i Sverige. Denna möjliga konflikt 
mellan intressen, gör att den svenska statens påverkan på forumen blir 
extra intressant att studera. 

Internet har länge diskuterats i termer av att vara en frizon i 
förhållande till staten, genom att det tillhandahålls mötesplatser dit 
statens armar inte kan nå. Det har beskrivits en utveckling där statliga 
fält fått mindre makt över människors interaktion. Nu talas det 
emellertid allt mer i termer av en ökad övervakning av internet, och 
nationella lagstiftningar har fått ett större inflytande på nätet (Shilling 
2005:185, Marsden 2011:1, 6–7). För att kunna inkludera relationen 
mellan de svenska myndigheterna och deras institutioner, och 
internetforumen i analysen, har jag valt att betrakta dem som ett 
statligt fält som är närliggande. Detta eftersom de potentiellt kunde 
påverka de interna processerna på forumen (Fligstein & McAdam 
2012a:192–196). På grund av att jag enbart har studerat forumen, och 
inte det svenska statliga fältet i sig, har jag använt mig av annan 
litteratur för att analysera och beskriva de mekanismer genom vilka de 
offentliga aktörerna påverkar de interna processerna på fälten.22 

Det svenska statliga fältet bör dock inte ses som en enskild aktör, 
utan består av ett flertal aktörer som i sin tur kan delas upp i flera 
                                                           
22 Om man har ett kritiskt realistiskt förhållningssätt är det vanligt att förutom teorin, även 
använda sig av en historisk, social och kulturell kontext i analysen. För att kunna göra det, är 
det inte ovanligt att se studiens kontext som ett närliggande fält, som ibland är statligt 
(Fligstein & McAdam 2012a:192–196). 
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Oavsett om aktörer försöker reproducera den rådande ordningen eller 
förändra den måste de samarbeta med varandra och använda sig av 
olika strategier24 i interaktionen. Aktörers handlingar är strategiska 
eftersom de strävar efter att skapa och upprätthålla sociala ordningar 
genom att få andra att handla i samma riktning (Fligstein & McAdam 
2012a:17). Strategiskt handlande har ibland tolkats som instrumentell 
rationalitet, där aktörer väger olika handlingar eller strategier utifrån 
vilka möjligheter och hinder som finns i omgivningen. Men vissa 
handlingar eller strategier kan ligga närmare till hands att använda sig 
av, också på grund av hur aktörer ser på sig själva, utan nödvändigtvis 
hänsyn till externa förhållanden (Polletta & Jasper 2001:284). 

Aktörer driver olika intressen för att få mer resurser, men också för 
att känna mening med livet och att de tillhör något betydelsefullt. 
Aktörer med stor social färdighet använder sig därför ofta av att skapa 
mening och av kollektiva identiteter för att få med sig andra att handla 
kollektivt. De ramar in en berättelse om vilka Vi är, till skillnad från De 
andra, vilken hjälper till att skapa gemensamma målsättningar, trots 
att det kanske finns skilda intressen, och som ger kraft att agera och 
skapar därmed kollektiva identiteter. 

Det är en svår uppgift att förena både stabilitet och förändring, det 
bestående och det nya. Flera forskare har därför valt att fokusera på 
antingen det ena eller det andra. Jag har emellertid som ambition att få 
med båda de här delarna i den teoretiska ram, som jag har 
sammanställt. Den baserar sig till stor del på Fligsteins och McAdams 
(2012a) teoretiska resonemang och begrepp. 

Social färdighet 
Fält har beskrivits som sociala ordningar där aktörer interagerar, men 
varför väljer man att gå med i spelet? Aktörer deltar i spelet både för att 
få mening och för att få resurser. Människor drivs ofta av en vilja att få 
mer materiella resurser, t.ex. att få mer pengar för att kunna köpa 
finare kläder eller lägenhet, men de drivs också av existentiella behov. 
Människor har ett grundläggande behov av att känna samhörighet med 
andra och att det finns en mening med livet. Dessa existentiella behov 
gör också att människor går samman med andra för att handla 
kollektivt, för att kunna förbättra sina positioner och för att driva egna 
och gemensamma intressen. Genom att visa för andra att man har 
makt och status kan man visa att man är värdig (Fligstein & McAdam 
2012a:43). 

För att en kollektiv handling ska kunna ske måste aktörer samarbeta 
och för att kunna motivera andra att samarbeta krävs social 

                                                           
24 Ibland görs en teoretisk skillnad mellan strategi och taktik. Jag kommer emellertid att 
använda dessa begrepp som synonymer för att kunna få större variation i språket. 
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aktörer är fria att tänka och att handla, väljer de många gånger att gå 
mot samma mål som andra tillhörande samma grupp och medverkar 
på så vis till sin egen underordning och därmed till att maktordningen 
på fältet reproduceras (Bourdieu 1990:55). 

Även nyinstitutionell teoribildning och ”organisatoriska fält” har 
kritiserats för de deterministiska inslagen i dess förklaringsmodeller 
(Linde & Svensson 2013:20–24). Teorin utvecklades ursprungligen för 
att förklara varför organisationer inom samma organisatoriska fält är 
så lika varandra. Isomorfism eller likriktning blir en stark kraft som 
bärs upp av olika institutioner och den institutionella logik som råder 
(DiMaggio & Powell 1983). Samtidigt har teorin också utvecklats för att 
kunna förklara trendbrott och förändring i institutioner och i 
organisationer. Så kallade institutionella entreprenörer kan ses som 
förändringens agenter (DiMaggio 1988), vilket kommer att förklaras 
längre fram. 

Det har således också gjorts flera försök av forskare, som använder 
sig av de ovannämnda fältbegreppet att komma ifrån det starka fokuset 
på vad som är bestående och ifrån tendensen till determinism.23 
Institutioner må vara tröga, men de kan förändras. Beroende på vems 
eller vilkas perspektiv kan de både vara en begränsande och en 
möjliggörande kraft. Som tidigare har nämnts, har det varit viktigt för 
mig att skapa en teoretisk ram där aktörer har ett handlingsutrymme, 
som kan användas både för att upprätthålla institutioner och för att 
skapa nya. Följande tre huvudbegrepp kommer därför att användas för 
att kunna belysa hur fält uppstår, är stabila och förändras: social 
färdighet, strategier och kollektiva identiteter. Eftersom dessa begrepp 
beskriver fenomen som ofta samspelar och är delar av samma 
processer kan de vara svåra att skilja åt i praktiken. 

Social färdighet kan ses som en resurs som aktörer på fält använder 
sig av för att kunna samarbeta med andra och för att kunna handla 
kollektivt. De aktörer som har mer social färdighet än andra, är därför 
skickligare på att spela spelet och på att uppnå önskade resultat 
(Fligstein & McAdam 2012a:16–18, 45–53). Till skillnad från habitus 
och institutionell logik, blir social färdighet en möjliggörande kraft, 
som både kan användas för att reproducera maktordningar, för att 
förändra spelreglerna och i extrema fall även för att förändra spelet i 
sig självt. Institutionella entreprenörer är exempel på aktörer som ofta 
har stor social färdighet och är förändringens agenter. De ser nya 
möjligheter och försöker övertyga andra att följa deras vision och kan 
därmed också skapa helt nya fält. 

                                                           
23 Se t.ex. Linde & Svensson (2013:18-23) som diskuterar detta i förhållande till 
nyinstitutionell teoribildning och ”organisatoriska fält”. 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   82 2014-04-10   13:24



75 

Oavsett om aktörer försöker reproducera den rådande ordningen eller 
förändra den måste de samarbeta med varandra och använda sig av 
olika strategier24 i interaktionen. Aktörers handlingar är strategiska 
eftersom de strävar efter att skapa och upprätthålla sociala ordningar 
genom att få andra att handla i samma riktning (Fligstein & McAdam 
2012a:17). Strategiskt handlande har ibland tolkats som instrumentell 
rationalitet, där aktörer väger olika handlingar eller strategier utifrån 
vilka möjligheter och hinder som finns i omgivningen. Men vissa 
handlingar eller strategier kan ligga närmare till hands att använda sig 
av, också på grund av hur aktörer ser på sig själva, utan nödvändigtvis 
hänsyn till externa förhållanden (Polletta & Jasper 2001:284). 

Aktörer driver olika intressen för att få mer resurser, men också för 
att känna mening med livet och att de tillhör något betydelsefullt. 
Aktörer med stor social färdighet använder sig därför ofta av att skapa 
mening och av kollektiva identiteter för att få med sig andra att handla 
kollektivt. De ramar in en berättelse om vilka Vi är, till skillnad från De 
andra, vilken hjälper till att skapa gemensamma målsättningar, trots 
att det kanske finns skilda intressen, och som ger kraft att agera och 
skapar därmed kollektiva identiteter. 

Det är en svår uppgift att förena både stabilitet och förändring, det 
bestående och det nya. Flera forskare har därför valt att fokusera på 
antingen det ena eller det andra. Jag har emellertid som ambition att få 
med båda de här delarna i den teoretiska ram, som jag har 
sammanställt. Den baserar sig till stor del på Fligsteins och McAdams 
(2012a) teoretiska resonemang och begrepp. 

Social färdighet 
Fält har beskrivits som sociala ordningar där aktörer interagerar, men 
varför väljer man att gå med i spelet? Aktörer deltar i spelet både för att 
få mening och för att få resurser. Människor drivs ofta av en vilja att få 
mer materiella resurser, t.ex. att få mer pengar för att kunna köpa 
finare kläder eller lägenhet, men de drivs också av existentiella behov. 
Människor har ett grundläggande behov av att känna samhörighet med 
andra och att det finns en mening med livet. Dessa existentiella behov 
gör också att människor går samman med andra för att handla 
kollektivt, för att kunna förbättra sina positioner och för att driva egna 
och gemensamma intressen. Genom att visa för andra att man har 
makt och status kan man visa att man är värdig (Fligstein & McAdam 
2012a:43). 

För att en kollektiv handling ska kunna ske måste aktörer samarbeta 
och för att kunna motivera andra att samarbeta krävs social 

                                                           
24 Ibland görs en teoretisk skillnad mellan strategi och taktik. Jag kommer emellertid att 
använda dessa begrepp som synonymer för att kunna få större variation i språket. 

74 

aktörer är fria att tänka och att handla, väljer de många gånger att gå 
mot samma mål som andra tillhörande samma grupp och medverkar 
på så vis till sin egen underordning och därmed till att maktordningen 
på fältet reproduceras (Bourdieu 1990:55). 

Även nyinstitutionell teoribildning och ”organisatoriska fält” har 
kritiserats för de deterministiska inslagen i dess förklaringsmodeller 
(Linde & Svensson 2013:20–24). Teorin utvecklades ursprungligen för 
att förklara varför organisationer inom samma organisatoriska fält är 
så lika varandra. Isomorfism eller likriktning blir en stark kraft som 
bärs upp av olika institutioner och den institutionella logik som råder 
(DiMaggio & Powell 1983). Samtidigt har teorin också utvecklats för att 
kunna förklara trendbrott och förändring i institutioner och i 
organisationer. Så kallade institutionella entreprenörer kan ses som 
förändringens agenter (DiMaggio 1988), vilket kommer att förklaras 
längre fram. 

Det har således också gjorts flera försök av forskare, som använder 
sig av de ovannämnda fältbegreppet att komma ifrån det starka fokuset 
på vad som är bestående och ifrån tendensen till determinism.23 
Institutioner må vara tröga, men de kan förändras. Beroende på vems 
eller vilkas perspektiv kan de både vara en begränsande och en 
möjliggörande kraft. Som tidigare har nämnts, har det varit viktigt för 
mig att skapa en teoretisk ram där aktörer har ett handlingsutrymme, 
som kan användas både för att upprätthålla institutioner och för att 
skapa nya. Följande tre huvudbegrepp kommer därför att användas för 
att kunna belysa hur fält uppstår, är stabila och förändras: social 
färdighet, strategier och kollektiva identiteter. Eftersom dessa begrepp 
beskriver fenomen som ofta samspelar och är delar av samma 
processer kan de vara svåra att skilja åt i praktiken. 

Social färdighet kan ses som en resurs som aktörer på fält använder 
sig av för att kunna samarbeta med andra och för att kunna handla 
kollektivt. De aktörer som har mer social färdighet än andra, är därför 
skickligare på att spela spelet och på att uppnå önskade resultat 
(Fligstein & McAdam 2012a:16–18, 45–53). Till skillnad från habitus 
och institutionell logik, blir social färdighet en möjliggörande kraft, 
som både kan användas för att reproducera maktordningar, för att 
förändra spelreglerna och i extrema fall även för att förändra spelet i 
sig självt. Institutionella entreprenörer är exempel på aktörer som ofta 
har stor social färdighet och är förändringens agenter. De ser nya 
möjligheter och försöker övertyga andra att följa deras vision och kan 
därmed också skapa helt nya fält. 

                                                           
23 Se t.ex. Linde & Svensson (2013:18-23) som diskuterar detta i förhållande till 
nyinstitutionell teoribildning och ”organisatoriska fält”. 
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bemärkelsen att de har fasta mål som de försöker uppnå. Även aktörer 
med stor social färdighet har ett behov av att känna mening. De är 
därför också motiverade av känslan av att tillhöra, vara medlem i och 
ibland kanske även företräda en grupp. De tenderar därför att ha en 
pragmatisk hållning genom att se hur de gemensamma målen utvecklas 
(Fligstein & McAdam 2001:15–18, 2012a: 49–50). 

Hur aktörer handlar beror på vilken position de har intagit på fältet, 
men både etablerade och utmanare kan använda sig av sina sociala 
färdigheter för att få med sig andra. Hur mycket social färdighet som 
behövs i interaktionen beror på hur stabilt fältet är. I ett fält som är 
stabilt, med en stark dominerande tolkningsram och få konflikter, 
behöver social färdighet inte vara av stor betydelse. I ett fält som är 
turbulent kan däremot social färdighet vara avgörande för att kunna 
upprätthålla den sociala ordningen. På ett stabilt fält försöker de som 
intagit positionen som de etablerade skapa och reproducera status quo. 
Det är lättare att samarbeta med andra och att upprätthålla mening, 
kollektiva identiteter och delade intressen i tider när fält är stabila. Det 
finns kontroll över den gemensamma förståelsen, och den kan tas för 
given eftersom den redan är inramad. Det krävs dock att de som intagit 
positionen som de etablerade på fältet har förmågan att bibehålla 
gruppsolidariteten och att de kan förhandla, länka grupper och åberopa 
kollektiva identiteter (Fligstein & McAdam 2012a:18). 

De som intagit positionen som utmanare behöver istället kunna se 
och leta efter möjligheter. När det väl sker en öppning fordras det att de 
agerar på ett skickligt sätt. I och med att utmanare har mindre makt i 
förhållande till de etablerade kan de dock begränsas av sin position på 
fältet. Detta bidrar till att, trots att de kanske besitter stor social 
färdighet, det inte är säkert att de får utrymme att använda den till fullo 
(Fligstein & McAdam 2001:6, 21). Ibland talas det om ”inbäddat 
aktörskap” för att kunna belysa hur svårt det kan vara för aktörer med 
mindre makt att skapa förändring, när de befinner sig i ett 
sammanhang där det finns en stark dominerande tolkningsram som 
begränsar handlingsutrymmet betydligt (jfr Garud m.fl. 2007:957–962, 
Linde 2013:115). 

Institutionella entreprenörer 
På vissa fält finns s.k. institutionella entreprenörer (DiMaggio 
1988:14). De kännetecknas av att de initialt intar positionen som 
utmanare, och av att de besitter stor social färdighet. De motsäger sig 
andras makt och är förändringens agenter. Entreprenör är ett begrepp 
som ursprungligen kommer från marknaden och näringslivet. Det 
syftar på personer eller grupper som har ett visionärt tänkande och 
som ser möjligheter när ingen annan gör det. De uppfattar t.ex. behov 
som finns men som ännu inte har blivit tillgodosedda. Entreprenörer 
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färdighet.25 Social färdighet är: ”…the ability to induce cooperation by 
appealing to and helping to create shared meanings and collective 
identities” (Fligstein & McAdam 2012a:46). Alla människor har ett visst 
mått av social färdighet, men en del aktörer har större förmåga att få 
med sig andra, att få dem att känna att de tillhör en gemenskap och att 
de är en del av något viktigt. Som nämndes i introduktionen till denna 
del av teorin, är denna resurs viktig både för att kunna reproducera 
sociala ordningar och för att kunna skapa nya (Fligstein & McAdam 
2012a:46). Vissa spelare är således skickligare än andra på att spela 
spelet, vilket kan ge ett visst övertag i interaktionen på fältet. 

Aktörer med stor social färdighet använder sig av olika strategier för 
att motivera andra att samarbeta och att handla som ett kollektiv 
(Fligstein 2001:17). De måste både kunna samarbeta med motståndare 
och allierade, ha förmåga att gå bortom sig själva och den egna 
gruppens intressen och ta hänsyn till flera grupper för att mobilisera 
stöd för en viss gemensam förståelse (Fligstein & McAdam 2011:7). Den 
största utmaningen är ofta att förena människor och grupper som har 
olika intressen. Det lättaste sättet är att skapa en kollektiv identitet som 
många kan förenas under och som kan bli till ett gemensamt projekt 
trots meningsskiljaktigheter och intressekonflikter (Fligstein 2001:19). 

För att kunna göra detta, måste aktörer med stor social färdighet 
kunna sätta sig in i hur olika aktörer ser på sina egna intressen och på 
sina identiteter. De kan sedan använda denna förståelse för att rama in 
berättelser som tilltalar de rådande intressena och kollektiva 
identiteterna, samtidigt som de använder samma berättelser för att 
rama in handlingar mot motståndare (Fligstein 2001:14–16, Fligstein & 
McAdam 2012a: 45–46). Dessa aktörer måste övertyga andra om att de 
kommer att få någonting ut av att samarbeta och att de är del av 
någonting större än de själva, att de har ett gemensamt mål eller syfte. 
När de väl lyckats få med sig tillräckligt många, brukar fler följa. Det 
gäller därför att motivera tillräckligt många aktörer att samarbeta för 
att få igång processen som gör att många vill vara med och handla 
kollektivt antingen för att upprätthålla den sociala ordningen eller för 
att förändra den (Fligstein 2001:18–19). 

Samtidigt som aktörer med stor social färdighet skapar mening åt 
andra, skapar de mening åt sig själva. Att t.ex. uppmana andra 
sexsäljare att handla kollektivt för att de är del av något viktigt och 
större än de själva, gör att aktörerna med stor social färdighet också 
känner sig viktiga och att de är en del av något stort. Trots att dessa 
aktörer tenderar att få mer materiella resurser än andra genom sina 
aktioner, handlar inte heller deras agerande enbart om att driva deras 
egna individuella intressen. Dessa aktörer är inte rationella i den 
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ett nytt fält kanske misslyckas, kan idéerna och tolkningsramen leva 
vidare (Linde 2013:126). 

Social färdighet och institutionella entreprenörer är begrepp som 
belyser hur aktörer inte bara är begränsade av institutioner, d.v.s. av de 
spelregler som finns, utan att de även har ett aktörskap. Som tidigare 
diskuterats, kan detta aktörskap användas både för att försvara en 
social ordning och för att försöka förhandla eller tvinga fram en ny 
social ordning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att institutioner 
är tröga och att aktörskap är inbäddat. Aktörer befinner sig således 
alltid i ett specifikt historiskt sammanhang, som kan både försvåra och 
underlätta förändring (Linde 2013:124). Trots allt som har skrivits om 
förändring, vill aktörer för det mesta uppnå stabilitet på fältet. De 
arbetar för att det t.ex. ska finnas vissa rutiner och för att minska 
pågående konflikter. För att åstadkomma stabilitet på fältet behöver 
aktörer samarbeta med varandra och använda sig av olika strategier i 
interaktionen. 

Strategier 
De som har varit i en större konflikt, på arbetet eller i familjen, vet att 
tider av turbulens kan vara energikrävande och att det dessutom kan 
vara svårt att få saker gjorda. För att kunna hålla samman fältet, 
behöver aktörer därför samarbeta med varandra, trots att det kanske 
finns tävlan, konkurrens och motstridiga intressen. Även om sexsäljare 
är konkurrenter på en marknad behöver de alltså också samarbeta med 
varandra i vissa situationer. Även sexköpare och sexsäljare, som är två 
olika parter på denna marknad är tvungna att samarbeta med varandra 
för att kunna skapa vissa rutiner och minska konflikterna på fältet. 

Stabilitet på fält kan generellt nås på två sätt. Antingen genom att en 
grupp påtvingar sin hierarkiska makt, eller genom att flera grupper 
bildar någon typ av koalition eller allians. På alla fält finns både tvång, 
tävling och samarbete men ofta är en av dessa mer framträdande än de 
andra (Fligstein & McAdam 2012a:14–17). På prostitutionsmarknaden 
finns t.ex. hallickar som kan utöva makt över de sexsäljare som är 
beroende av dem för att få kunder och bostad och för att uppleva kärlek 
och bekräftelse etc. På internet där hallickar inte är så framträdande, 
kan en form av tvång eller maktutövning vara att deltagare blir 
bannlysta från forumet om de inte följer vissa regler. Aktörer som 
genom att upprepade gånger bryta mot reglerna hotar stabiliteten, blir 
utvisade från fältet. Tävling kan istället uppstå när grupper strider om 
vilka som t.ex. är mest populära på forumet, som ska få ha det sista 
ordet i trådarna eller som har mest erfarenhet av att köpa eller att sälja 
sexuella tjänster. Vinnarna i tävlingen får mest resurser och mer makt, 
medan förlorarna får stanna kvar på fältet men med mindre resurser 
och med mindre makt (Fligstein & McAdam 2012a:14–17). 
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skaffar sig sedan resurser för att kunna ta till vara dessa möjligheter. 
Det kan t.ex. vara genom att skapa en helt ny nisch eller en ny marknad 
(jfr DiMaggio 1988:14, Garud m.fl. 2007:957–962, Linde 2013:114). 

Även om själva händelseförloppet fortfarande är relativt okänt, 
uppstod det t.ex. helt nya nischer inom prostitutionsmarknaden i 
samband med att prostitutionen flyttade till internet. En av de kanske 
mest omtalade, är den s.k. ”flickvänsupplevelsen”, som jag kommer att 
återkomma till i analysen. Tidigare erbjöd sexsäljare på t.ex. bordeller 
olika sexuella tjänster i utbyte mot pengar som på löpande band i en 
fabrik. På internet började dock sexsäljare erbjuda en ny tjänst, till ett 
högre pris, som var en hel relationsupplevelse som var tidsbegränsad. 
Flickvänsupplevelser, och motsvarande pojkvänsupplevelser, är således 
en relativt ny nisch som verkar ha fått stor genomslagskraft på 
prostitutionsmarknaden i många länder26 och som troligtvis har 
skapats av entreprenörer. Flickvänsupplevelsen kan betraktas både 
som en ny nisch och som en ny institution på prostitutionsmarknaden, 
eftersom den också inbegriper en specifik uppsättning normer. En 
gammal institution som bordellen kan på så vis utmanas av nya 
konkurrerande institutioner, och i dessa processer kan institutionella 
entreprenörer spela en viktig roll. 

Institutionella entreprenörer utmärks av att de river ner gamla 
institutioner, och av att de skapar nya, d.v.s. nya uppsättningar av 
normer, lagar, regler, rutiner eller tankemodeller (Fligstein 1999:1, 
Stern C. 1999:77, Jönsson m.fl. 2011:51–62). De gör motstånd mot den 
rådande dominerande tolkningsramen, och använder de existerande 
spelreglerna och de tillgängliga resurserna för att kunna lansera en ny 
idé och en alternativ tolkningsram (Fligstein & McAdam 2001:6, 21). 
De institutionella entreprenörerna använder sig av den här idén och 
den alternativa tolkningsramen för att få till stånd ett samarbete med 
andra. Tillsammans försöker de förändra spelreglerna på fältet och 
kanske t.o.m. hela spelet i sig självt (Fligstein 2001:8). 

Genom att handla kollektivt kan grupper av institutionella 
entreprenörer skapa en helt ny social ordning med en ny gemensam 
förståelse, d.v.s. ett fält. På det här nya fältet intar de positionen som de 
etablerade. Att med hjälp av sin sociala färdighet skapa ett nytt fält med 
nya kulturella ramar för hur aktörer bör handla, är att skapa 
institutioner (Fligstein 2001:8). När detta väl är gjort, försöker de ofta 
skapa stabilitet på det nya fältet genom att reproducera sin egen 
maktposition och status quo (Fligstein & McAdam 2001:6, 22, 
2012a:4). Detta gör att det empiriskt kan bli svårt att avgöra när det 
institutionella entreprenörskapet slutar. Även om projektet att skapa 

                                                           
26 I bl.a. USA och Storbritannien (se t.ex. Bernstein 2007:125–130, Earle & Sharp 2007:59–
64, Sanders 2008:93–94, Blevins & Holt 2009:635, Milrod 2010:3, 145–146). 
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26 I bl.a. USA och Storbritannien (se t.ex. Bernstein 2007:125–130, Earle & Sharp 2007:59–
64, Sanders 2008:93–94, Blevins & Holt 2009:635, Milrod 2010:3, 145–146). 
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för diskussionen bestämda, samtidigt som både intressena och 
identiteterna är inramade. 

 att ”höja insatsen” i förhandlingar långt över vad aktörerna kan få 
igenom för att kunna få ut mer. 

 att agera ”förmedlare”. Aktörer kan ha som strategi att ge sken av att 
vara neutrala, och att de enbart medierar andras intressen. De 
övertygar andra om att de inte enbart försöker driva sina egna 
intressen, utan att det finns ett högre mål för gruppens agerande. 

 att övertyga andra om att det egentligen var deras egen idé att 
handla, och att de borde ta ledningen. 

 att göra sig oumbärliga genom att vara de som håller i all 
information eller i alla kontakter. 

 att genom sanktioner och tvång begränsa andra aktörers 
handlingsutrymme. 

Jag ser aktörers handlingar som strategiska, i den bemärkelsen att de 
syftar till att skapa och upprätthålla sociala ordningar, genom att få 
andra att handla i samma riktning (jfr Fligstein & McAdam 2012a:17). 
Som jag nämnde i inledningen av den här delen, har strategiskt 
handlande ibland tolkats som instrumentell rationalitet, där aktörer 
kalkylerar olika strategier och handlingar utifrån vilka hinder och 
möjligheter som finns i omgivningen. Jag menar dock att vissa 
strategier eller handlingar kan ligga närmare till hands att använda sig 
av också på grund av hur aktörer ser på sig själva, utan att 
nödvändigtvis ta hänsyn till externa förhållanden (Polletta & Jasper 
2001:284). Exempelvis kan de sexsäljare som identifierar sig som 
sexarbetare ha närmare till hands att organisera sig, än de sexsäljare 
som identifierar sig som fristående eskorter. I en repertoar av möjliga 
handlingar är egenorganisering lättare att ta till sig om man ser 
relationen med köpare mer som affärsmässig än privat. Även om 
egenorganisering är förknippad med samma möjligheter och 
begränsningar, kopplade till omgivningen, gör identiteten att vissa 
handlingar och strategier blir mer sannolika än andra. 

Vad det är som är strategiskt kan därför variera från fält till fält, och 
från situation till situation. Det är inte alltid som strategierna ger 
önskat resultat. Om de ger önskat resultat eller inte beror på aktörernas 
sociala färdighet, deras position på fältet och vilka begränsningar och 
möjligheter som finns i omgivningen. Även om förändring alltid är 
villkorad (Linde & Svensson 2013:173) underlättar det om aktörerna är 
skickliga på att spela spelet, och på att få med sig andra genom att bl.a. 
skapa mening och kollektiva identiteter. 

Kollektiva identiteter 
På fältet driver aktörer olika intressen. Aktörer med stor social 
färdighet använder sig ofta av att skapa mening och av kollektiva 
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Samarbete handlar mer om att t.ex. skapa en gemensam hållning hur 
man ska vara mot varandra, för att kunna minska konflikterna och 
hålla samman fältet. De som intagit positionen som de etablerade kan 
också, för att uppnå stabilitet, informellt gå med på att ”dela” på fältet 
(Fligstein & McAdam 2012a:14–17). De som har mest makt, kan t.ex. 
tillåta att utmanarna utbyter viss information om t.ex. sexsäljare på 
gatan, under förutsättning att det enbart görs i en speciell avdelning på 
forumet. När grupper är beroende av varandra, som sexköpare och 
sexsäljare är i vissa avseenden eftersom de möts på en marknad, kan 
också s.k. kollektiva kontrakt förhandlas fram. Dessa kollektiva 
kontrakt fungerar som avtal om vilka regler som ska gälla, för att 
systemet ska kunna löpa på smidigt och dämpa eventuella öppna 
konflikter (Fligstein & McAdam 2012a:14–17). 

Som redan har diskuterats, finns det alltid konflikter på fält, oavsett 
om det har förhandlats fram kollektiva kontrakt eller inte. Aktörer, 
oberoende av position, använder sig av olika strategier för att antingen 
upprätthålla sin makt, sitt inflytande och sina resurser och för att 
eventuellt tillskaffa sig mer. En av de viktigaste strategierna i 
maktkamper på fält är inramning. Att förhandla fram ett kollektivt 
kontrakt är t.ex. att skapa en ram. En ram är ett kulturellt och kognitivt 
system eller schema av tolkningar som organiserar och strukturerar 
individers och gruppers erfarenheter och som definierar vilken 
betydelse de händelser som finns inom ramen har och som vägleder 
handlingar (Goffman 1974:11–13, 22–24). Trots att det kanske har 
förhandlas fram ett kollektivt kontrakt, som fungerar som den 
dominerande ramen, finns det ofta flera olika ramar som konkurrerar 
med varandra. Sexköpare och sexsäljare kan t.ex. tänkas ha 
konkurrerande ramar, i och med att de kommer in på fältet med olika 
tolkningsramar. Den ena parten vill köpa sexuella tjänster, medan den 
andra vill sälja sådana tjänster. Båda parter strävar kanske efter att 
detta ska ske under så fördelaktiga villkor som möjligt, utifrån 
respektive perspektiv. 

I och med att ramar vägleder handling, blir det viktigt för aktörerna 
att få kontroll över dem och de fungerar som vapen i maktkamper. 
Aktörer kan ha som strategi att återskapa de existerande ramarna för 
att den rådande ordningen ska reproduceras. De kan även försöka rama 
in frågor eller problem på olika sätt, ibland så att de utmanar andra 
existerande ramar, för att åstadkomma förändring (Scott 2008:186). 

Förutom inramning, finns det flera andra möjliga strategier som 
aktörer kan använda sig av, däribland (Fligstein 2001:17–19, Fligstein 
& McAdam 2012a:50–53): 
 att ”sätta agendan”. Detta innebär att aktörerna redan på förhand, 

bakom ”scenen”, satt agendan och när väl gruppen möts är villkoren 
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kan också förändras med tiden, eller beroende på situationen, trots att 
namnen eller etiketterna är desamma. Att vara ”sexarbetare” behöver 
inte ha samma innebörd i Tyskland som i Sverige. Betydelsen och 
upplevelsen kan också vara oförändrad trots att namnen eller 
etiketterna har förändrats (Jenkins 2008:44). I vissa situationer kan 
därför ordet ”prostituerad” och ordet ”sexarbetare” ha liknande 
betydelse. Detta gör att namn och etiketter blir viktiga i interaktionen 
på fältet, och det blir också viktigt att försöka rama in deras 
innebörder. 

För att kunna göra detta, måste aktörer med stor social färdighet 
rama in en berättelse om vilka Vi är, och vad det är som skiljer oss från 
De andra. De som ser sig tillhöra en kategori eller grupp som t.ex. 
”eskorter” på internet måste veta vad det är som förenar dem. Dessa 
”eskorter” måste också veta skillnaden mellan den egna kategorin eller 
gruppen och t.ex. ”prostituerade” som säljer sexuella tjänster på gatan. 
Detta görs vid gränserna mellan skillnad och likhet, och mellan den 
nominala och den virtuella identiteten. Nominal och virtuell identitet 
är två sidor av samma mynt och delar av samma process (Jenkins 
2008: 20–23, 108–111, 134). 

Kollektiva identiteter uttrycks således genom gemensamma etiketter 
och namn, men de kan även uttryckas på andra sätt. Aktörer kan också 
använda sig av t.ex. symboler, som kan vara både visuella uttryck och 
idéer, berättelser, språk och ritualer för att upprätthålla eller skapa en 
kollektiv identitet. Det betyder inte att alla symboler som används i 
interaktionen nödvändigtvis uttrycker en kollektiv identitet, men de 
kan göra det (Polletta & Jasper 2001:285). Det blir därför angeläget att 
analysera det speciella språk som aktörerna använder sig av för att 
beskriva sig själva och andra, vilka namn och etiketter som används, 
hur de används och vilka antaganden som inbegrips i namnen och 
etiketterna. Det blir även viktigt att analysera symboler, berättelser och 
ritualer och de gränser som skapas mellan likhet och skillnad, mellan 
Vi och Dem, detta för att kunna få mer kunskap om processerna hur 
aktörer med stor social färdighet använder sig av att ge mening och av 
kollektiva identiteter för att motivera andra att handla kollektivt, trots 
att det kanske finns skilda intressen. 

Sammanhanget inom vilket aktörerna på internet interagerar och 
handlar, individuellt och kollektivt, skapar både möjligheter och 
begränsningar. Den enskilde aktören ser andra aktörers handlande på 
fältet och andra fälts influens och påverkan både som möjligheter att 
mer effektivt nå sina mål och som ett hinder, oavsett om målet är att 
bättre marknadsföra sina tjänster, förbättra sina sexköpsupplevelser, 
bedriva uppsökande och förebyggande socialt arbete eller bekämpa 
människohandel för sexuella ändamål och exploatering. Hur detta 
samspel mellan möjligheter och begränsningar, begränsade och 
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identiteter, för att få andra att handla kollektivt. Olika och 
gemensamma intressen och identitetsskapande processer kan därför 
hjälpa till att belysa vad det är som föranleder kollektiv handling, och 
hur fält skapas, är stabila eller förändras. Men vad är egentligen 
skillnaden mellan att dela ett intresse och att dela en kollektiv 
identitet? 

Det finns en koppling mellan att dela ett intresse och att dela en 
kollektiv identitet i den bemärkelsen att hur t.ex. sexköpare eller 
sexsäljare definierar sina intressen kan påverka hur de identifierar sig 
själva och vice versa. När jag skriver kollektiv identitet menar jag 
individers moraliska, emotionella och kognitiva länk till en större 
gemenskap, praktik, kategori eller institution, d.v.s. att vara del av 
något större än de själva (Polletta & Jasper 2001:285). Empiriskt kan 
det dock i vissa situationer vara svårt att skilja mellan när aktörer 
enbart delar ett intresse och när de delar en kollektiv identitet (Jenkins 
2008:7). 

Identifikation och identiteter kan analyseras både som individuella 
och som kollektiva, även om det är processer som är sammanflätade 
med varandra (Jenkins 2008:44–45). Eftersom jag kommer att röra 
mig mellan en interindividuell och en institutionell nivå i analysen, 
kommer jag enbart fokusera på kollektiva identiteter. En kollektiv 
identitet är således inte samma sak som en individuell identitet, även 
om den kan utgöra en viktig del av en individs totala 
identitetsupplevelse (Polletta & Jasper 2001:285). 

Identiteter förhandlas alltid fram i interaktion. Det kan vara 
fruktbart att göra en distinktion mellan nominal identitet och virtuell 
identitet. En nominal identitet handlar om att bli kategoriserad genom 
att få ett namn eller en etikett. Att samhället, genom sin 
sexköpslagstiftning, etiketterar några som ”sexköpare”, d.v.s. ger dem 
en nominal identitet, räcker inte för att en kollektiv identitet ska 
skapas. De som köper sexuella tjänster måste också själva identifiera 
sig och uppleva sig som ”sexköpare”. En virtuell identitet handlar 
därför istället om att göra en gruppidentifikation (Jenkins 2008:43–
44). 

Det räcker därmed inte heller att aktörer med stor social färdighet 
namnger eller etiketterar några som ”sexarbetare” för att motivera 
andra att handla kollektivt. Dessa aktörer, oavsett om de intagit 
positionen som de etablerade eller som utmanare på fältet, behöver 
också få andra att identifiera sig och uppleva sig som ”sexarbetare” och 
att de är del av någonting tillsammans. I och med att aktörer kommer 
in på fältet med olika tolkningsramar kan en kategori eller grupp dela 
samma namn eller etikett (nominal identitet), trots att upplevelsen av 
den kan variera (virtuell identitet). Det innebär att alla ”sexarbetare” 
inte behöver uppleva sig likadant. Namnen eller etiketternas innebörd 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   90 2014-04-10   13:24



83 

kan också förändras med tiden, eller beroende på situationen, trots att 
namnen eller etiketterna är desamma. Att vara ”sexarbetare” behöver 
inte ha samma innebörd i Tyskland som i Sverige. Betydelsen och 
upplevelsen kan också vara oförändrad trots att namnen eller 
etiketterna har förändrats (Jenkins 2008:44). I vissa situationer kan 
därför ordet ”prostituerad” och ordet ”sexarbetare” ha liknande 
betydelse. Detta gör att namn och etiketter blir viktiga i interaktionen 
på fältet, och det blir också viktigt att försöka rama in deras 
innebörder. 

För att kunna göra detta, måste aktörer med stor social färdighet 
rama in en berättelse om vilka Vi är, och vad det är som skiljer oss från 
De andra. De som ser sig tillhöra en kategori eller grupp som t.ex. 
”eskorter” på internet måste veta vad det är som förenar dem. Dessa 
”eskorter” måste också veta skillnaden mellan den egna kategorin eller 
gruppen och t.ex. ”prostituerade” som säljer sexuella tjänster på gatan. 
Detta görs vid gränserna mellan skillnad och likhet, och mellan den 
nominala och den virtuella identiteten. Nominal och virtuell identitet 
är två sidor av samma mynt och delar av samma process (Jenkins 
2008: 20–23, 108–111, 134). 

Kollektiva identiteter uttrycks således genom gemensamma etiketter 
och namn, men de kan även uttryckas på andra sätt. Aktörer kan också 
använda sig av t.ex. symboler, som kan vara både visuella uttryck och 
idéer, berättelser, språk och ritualer för att upprätthålla eller skapa en 
kollektiv identitet. Det betyder inte att alla symboler som används i 
interaktionen nödvändigtvis uttrycker en kollektiv identitet, men de 
kan göra det (Polletta & Jasper 2001:285). Det blir därför angeläget att 
analysera det speciella språk som aktörerna använder sig av för att 
beskriva sig själva och andra, vilka namn och etiketter som används, 
hur de används och vilka antaganden som inbegrips i namnen och 
etiketterna. Det blir även viktigt att analysera symboler, berättelser och 
ritualer och de gränser som skapas mellan likhet och skillnad, mellan 
Vi och Dem, detta för att kunna få mer kunskap om processerna hur 
aktörer med stor social färdighet använder sig av att ge mening och av 
kollektiva identiteter för att motivera andra att handla kollektivt, trots 
att det kanske finns skilda intressen. 

Sammanhanget inom vilket aktörerna på internet interagerar och 
handlar, individuellt och kollektivt, skapar både möjligheter och 
begränsningar. Den enskilde aktören ser andra aktörers handlande på 
fältet och andra fälts influens och påverkan både som möjligheter att 
mer effektivt nå sina mål och som ett hinder, oavsett om målet är att 
bättre marknadsföra sina tjänster, förbättra sina sexköpsupplevelser, 
bedriva uppsökande och förebyggande socialt arbete eller bekämpa 
människohandel för sexuella ändamål och exploatering. Hur detta 
samspel mellan möjligheter och begränsningar, begränsade och 

82 

identiteter, för att få andra att handla kollektivt. Olika och 
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Tabell 2 Teoretiska begrepp på olika nivåer 
Nivå Relationer Egenskaper Processer 
Institu-
tionell 

Relationer mellan fält 
-Nära & avlägsna 
-Beroende & ömsesidigt 
beroende 
-Statliga & icke-statliga 

Virtuella och 
fysiska fält 

Marknad 
och 
gemenskap 

Organisering 
och 
institutionalise-
ring 

Interin-
dividuell 

Positioner 
-Etablerade 
-Utmanare 
-Åskådare 
-Styrningsenheter 

Tillgång till 
social 
färdighet 

Tillgång till 
resurser 

Kollektivt 
handlande, t.ex. 
organisering, 
skapande av 
intressen, 
mening och 
kollektiva 
identiteter 

 
Som tabellen illustrerar finns det på en interindividuell nivå aktörer 
som handlar kollektivt och som intar olika positioner: etablerade, 
utmanare, åskådare och styrningsenheter. På en institutionell nivå 
finns det istället fält och det finns olika relationer mellan olika fält: 
nära/avlägsna, beroende/ömsesidigt beroende och statliga/icke-
statliga. På en interindividuell nivå spelar aktörernas tillgång till social 
färdighet och resurser en avgörande roll i interaktionen. På en 
institutionell nivå har två egenskaper som är relevanta för den här 
studien valts ut, att vissa fält kan vara virtuella och andra fysiska, samt 
att somliga fält har en tydligare marknadsfunktion medan andra har 
mer en gemenskapsfunktion. På en interindividuell nivå pågår 
processer som kollektivt handlande, exempelvis organisering, skapande 
av intressen, mening och kollektiva identiteter. På en institutionell nivå 
sker organisering och institutionalisering. Organisering kan ske på 
båda nivåerna. Om den sker på en interindividuell nivå kan den 
betraktas som den process som föregår bildandet av en organisation. 
Medan om den sker på en institutionell nivå, handlar det istället om 
den organisering som sker inom redan etablerade organisationer. Det 
sker en ständig växelverkan mellan nivåerna, och organisering är 
kanske det bästa exemplet på hur en process kan förflytta sig från den 
interindividuella nivån till den institutionella. 

Vad som inte syns i tabellen är strategier. Strategier sträcker sig över 
alla nivåer, inklusive den individuella. Strategier är kopplade till 
aktörskap, oavsett om aktören är en individ eller en organisation. Det 
finns också en specifik historisk, social och kulturell kontext som 
påverkar det som studeras men som inte ryms i tabellen. 
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begränsande möjligheter ser ut är en empirisk fråga som denna 
avhandling tar sig an. 

De sociala strukturer som finns på denna marknad är en produkt av 
tidigare interaktioner, vilka sträcker sig långt tillbaka i tiden i över 
5000 år. De aktörer som handlar kollektivt på forum idag är påverkade 
av dessa strukturer som kan vara möjliggörande och begränsande. De 
aktörer, som upplever dessa strukturer som begränsande har alltid en 
möjlighet att engagera sig i att förändra dem för att kunna ändra sina 
förutsättningar för makt och inflytande. Även om denna studie enbart 
utvecklas på internet spelar kontextualiseringen av dess resultat en 
viktig roll för att kunna belysa vilken betydelse prostitutionsforum 
faktiskt har för makt och inflytande på prostitutionsområdet eller om 
historiskt tröga institutioner och makthierarkier enbart reproduceras i 
den digitala sfären. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redogjort för vad fält är, vilka positioner som 
finns på fältet och vilka relationer som kan finnas mellan olika fält. 
Vidare har jag beskrivit hur aktörer, genom att använda sig av sina 
sociala färdigheter, av strategier och av kollektiva identiteter när de 
handlar kollektivt, kan medverka både till stabilitet på fältet och till 
turbulens och förändring. I och med att institutioner som reproduceras 
på och mellan fält generellt sett kan räknas som tröga, finns 
möjligheter till förändring, men de är begränsade. 

En begränsning som det valda teoretiska ramverket har, är att det 
inte görs skillnad mellan olika nivåer, d.v.s. vad som sker på en 
interindividuell och vad som sker på en institutionell nivå. Detta är 
viktigt för att kunna skilja mellan aktör och struktur, och för att kunna 
vara tydlig med vad som sker i spänningsfältet mellan dessa. Nedan har 
jag därför gjort en tabell över de viktigaste teoretiska begreppen som 
kommer att användas i analysen. I raderna görs en skillnad mellan vad 
som befinner sig på en institutionell respektive interindividuell nivå, 
och i kolumnerna har jag valt att fokusera på relationer, egenskaper 
och processer: 
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5. METODOLOGISKA 
ÖVERVÄGANDEN OCH EMPIRISKT 
MATERIAL 

När jag påbörjade den här studien var jag redan insatt i ämnet 
prostitution. Jag hade haft samtal med ett hundratal sexköpare som 
upplevde sina prostitutionserfarenheter som problematiska. Jag hade 
även kartlagt sexhandeln på internet i Öresundsregionen och läst 
mycket av den tidigare forskningen om prostitution. Trots de här 
erfarenheterna, ville jag försöka, i den mån det var möjligt, se forumen 
och den interaktion som skedde där med ett öppet sinne. Jag försökte 
göra både det kända okänt och det okända känt. Det var ett ständigt 
pendlande mellan empiri och teori, mellan induktion och deduktion. 
Min forskningsprocess har därför inte varit linjär utan kan snarare 
beskrivas som ett sicksack-mönster eftersom den har bestått av 
ständiga upptäckter och ställningstaganden som har fört mig på olika 
vägar. Forskningsfrågor har formulerats, för att sedan formuleras om 
och bli mer avgränsade efterhand. 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för det empiriska 
materialet, hur det har analyserats och de metodologiska överväganden 
som har gjorts. Kapitlet inleds med en diskussion om etnografi på 
internet och den metod som har använts. Därefter beskrivs och 
motiveras studiens urval och avgränsningar. Därpå diskuteras vad det 
innebär att göra observationer på forum som är textbaserade. Efter 
detta ges en redogörelse av det empiriska materialet som består av 
fältanteckningar med bl.a. trådar och inlägg från forumen och en 
kvantitativ deltagar- och innehållsanalys. I anslutning till detta 
kommer det också att föras en diskussion om frånvaron och närvaron 
av kroppen i interaktionerna på internet och vilken betydelse det får för 
tolkningarna av det empiriska materialet. Sedan redogörs för olika 
etiska överväganden och hur frågor som offentligt och privat, 
personuppgifter och anonymitet har hanterats. Kapitlet avslutas med 
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Innan jag går över till analysen, vill jag först beskriva och diskutera min 
forskningsprocess och det empiriska material som den här 
avhandlingen bygger på. 
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2007).28 En av orsakerna till detta är att många gemenskaper som 
samlas utifrån ett delat intresse, en delad identitet eller en delad 
erfarenhet fortfarande interagerar i textbaserade miljöer. Det viktigaste 
empiriska materialet består därför oftast, och ibland enbart, av s.k. 
trådar och inlägg som är skrivna av deltagare på t.ex. nätverkssajter, 
onlinespel, virtuella pubar, forum, bloggar eller på personliga hemsidor 
(Scaramuzzino G. 2012:44). I den här studien skedde också 
interaktionen i textbaserade miljöer, vilket innebär att stora delar av 
det empiriska materialet består av trådar och inlägg d.v.s. interaktion 
genom text. 

Urval och avgränsningar 
Att göra urval och avgränsa studier online är ofta svårare än offline 
(Flick 2006, Murthy 2008, Williams 2007).29 Det finns dessutom både 
rumsliga, tidsmässiga och relationella avgränsningar att ta hänsyn till. I 
detta avsnitt kommer jag att fokusera på de mer rumsliga 
dimensionerna som handlar om vilka som studerades och var de 
studerades (Kendall 2009:20). 

Jag var intresserad av prostitution och internet. När studien 
påbörjades fanns det en uppsjö av platser på nätet som hade en 
anknytning till detta ämne, och som potentiellt skulle kunna ingå i 
undersökningen. När en sökning gjordes på ordet ”eskort” på Google 
(2009-10-09) blev det cirka 820 000 träffar. Sökträffarna innehöll 
annonssidor, privata hemsidor, bloggar, forum, uppsatser, 
tidningsartiklar etc. Sexköpare och sexsäljare interagerade också på 
olika chattar och på forum som var mer inriktade för sexuella kontakter 
utan betalning. En del av de här platserna var mer riktade på 
heterosexuella och transpersoner, medan andra mer till homo- och 
bisexuella. I och med att internet har en tendens att förändras snabbt, 
gjorde det dessutom att det under studiens gång blev allt vanligare med 
s.k. ”fast adds” som är snabba annonser som är skrivna av sexköpare 
och sexsäljare. 

Likt många andra etnografer på internet, var jag dock intresserad av 
en specifik typ av platser där gemenskaper samlades kring ett delat 
intresse. Istället för att enbart välja ut en sådan plats, sattes tre fasta 
kriterier upp som platserna skulle uppfylla för att ingå i studien. 

                                                           
28 Se även Kozinets 1998, 2010, Ward 1999, Fox & Roberts 1999, Catterall & Maclaran 2001, 
Munar 2010. 
29 Se även Hine 2000. 
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en beskrivning av hur det empiriska materialet har analyserats och 
kommer att presenteras. 

Virtuell etnografi 
Jag har gjort en etnografisk studie på internet. Etnografi på internet 
består av en samling av olika metoder som främst har använts och 
utvecklats av forskare i sociologi och inom forskningsfältet konsument- 
och marknadsföringsforskning. De har framförallt varit intresserade av 
gemenskaper på internet som samlas kring ett delat intresse, en delad 
identitet eller en delad erfarenhet. Möjligheten att kunna interagera 
och att samtidigt vara anonym har bidragit till att det på internet har 
skapats gemenskaper som bara finns på nätet (Garcia m.fl. 2009:54–
55). Det gäller framförallt gemenskaper som delar ett intresse för 
avvikande sexualitet (Blevins & Holt 2009:619). De första etnografiska 
studierna på nätet fokuserade därför på avvikelse och sex. Studierna 
handlade även om konsumentbeteende eftersom de flesta forum är 
uppbyggda kring någon typ av konsumtion eller marknad (Catterall & 
Maclaran 2001, Murthy 2008, Kozinets 2010). Eftersom jag ville få mer 
kunskap om forum på internet där deltagare möttes utifrån ett delat 
intresse för prostitution, verkade de här metoderna lämpa sig väl för 
den undersökning som jag ville utföra. 

Det har myntats flera olika termer som online-, cyber-, virtuell och 
digital etnografi och netnografi. Termerna används återkommande som 
synonymer, trots att de ibland representerar skilda metodologiska 
förhållningssätt. Den specifika metod, som jag har valt att använda mig 
av, kallas för virtuell etnografi (se t.ex. Hine 2000, Williams 2007). 
Orsaken till att jag valt denna metod framför andra är att den inte har 
på förhand bestämda steg.27 Tillvägagångssättet och 
forskningsfrågorna anpassas efter vad forskaren möter och 
metodologiska överväganden sker i ständig dialog med det som 
studeras. För mig har det varit viktigt att använda mig av en metod som 
är öppen, och där forskaren kan vara uppfinningsrik och samla in den 
sorts data som denna finner är relevant för syftet med studien. 

Trots att ny teknik kontinuerligt introduceras och att en mängd nya 
typer av t.ex. visuella data finns tillgänglig, är text fortfarande den 
största källan till det empiriska materialet för forskare som gör 
etnografi på internet (Hine 2000, Mann & Stewart 2000, Williams 

                                                           
27 Netnografi är också en typ av etnografi på internet men den består av ett distinkt 
tillvägagångssätt, med speciella steg som måste följas under forskningsprocessen. Netnografi 
inbegriper även deltagande observationer d.v.s. interaktion med den gemenskap som 
undersöks. Det är en metod som har utvecklats för att göra forskningen mer jämförbar och för 
att få större legitimitet av forskarsamhället (se t.ex. Kozinets 2010:6–7). 
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2007).28 En av orsakerna till detta är att många gemenskaper som 
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28 Se även Kozinets 1998, 2010, Ward 1999, Fox & Roberts 1999, Catterall & Maclaran 2001, 
Munar 2010. 
29 Se även Hine 2000. 
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en beskrivning av hur det empiriska materialet har analyserats och 
kommer att presenteras. 
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Jag har gjort en etnografisk studie på internet. Etnografi på internet 
består av en samling av olika metoder som främst har använts och 
utvecklats av forskare i sociologi och inom forskningsfältet konsument- 
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27 Netnografi är också en typ av etnografi på internet men den består av ett distinkt 
tillvägagångssätt, med speciella steg som måste följas under forskningsprocessen. Netnografi 
inbegriper även deltagande observationer d.v.s. interaktion med den gemenskap som 
undersöks. Det är en metod som har utvecklats för att göra forskningen mer jämförbar och för 
att få större legitimitet av forskarsamhället (se t.ex. Kozinets 2010:6–7). 
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interaktion (Williams 2007:14). Det gick inte att observera och få 
kunskap om andra osynliga besökare, som enbart följde interaktionen, 
men som inte själva var med och interagerade i trådarna. I teorin kallas 
sådana osynliga besökare för åskådare. Att inta en sådan roll på 
forumen var från min sida, en relationell avgränsning som hade 
inverkan på vilken kunskap som var möjlig att nå (Kendall 2009:22–
23). Eftersom observationerna gjordes osynligt, fanns det inte någon 
egentlig relation till deltagarna. Trots detta blev jag påverkad av dem, i 
synnerhet av dem som interagerade återkommande. En del av 
användarnamnen upphörde med tiden att bara vara text och blev 
personer och personligheter. Ibland kunde jag nästan förutsäga vilka 
deltagare som skulle svara i vilken tråd, men det hände också ofta att 
deltagarna förvånade mig och att interaktionen tog oväntade 
vändningar. Som osynlig icke-deltagande observatör kunde jag glädjas, 
skratta, bli ledsen, orolig, arg, förvånad, frustrerad, rastlös och ibland 
uttråkad. Text är i allra högsta grad ett ”levande” material som skapar 
en dynamisk relation mellan författare och deras läsare (Prior 2003). 

Övergripande observationer påbörjades under tidig vår 2009. Under 
sommaren 2009 blev observationerna mer och mer djupgående och allt 
mer tid spenderades på forumen. Under augusti månad besöktes 
forumen mellan en och tre gånger per dag, oftast två, och det tog 
mellan fyra och sex timmar, oftast sex, att genomföra datainsamlingen. 
Därefter minskade intensiteten i observationerna något, men 
regelbundna observationer utfördes fram till tidig vår 2011. Under 
studiens gång spenderades periodvis mycket tid på forumen för att 
kunna fortsätta ha en ”etnografisk förståelse”. Som nämndes i 
inledningen av kapitlet, blev observationerna mer och mer fokuserade 
och syfte och forskningsfrågor omformulerades och preciserades 
efterhand. 

Frågan kring tidsmässiga gränser, som när etnografer bör avsluta 
sin insamling av empiriskt material har diskuterats mycket i 
metodlitteraturen eftersom platsen där studien sker många gånger är 
svårtillgänglig och kanske t.o.m. belägen i ett annat land (se t.ex. 
Aspers 2011:66). I den här studien var beslutet att lämna forumen svårt 
att fatta p.g.a. att den istället var lättillgänglig och enbart ett musklick 
bort. Som osynlig observatör det lätt både att beträda och att lämna 
forumen och att röra sig fram och tillbaka. Jag ville se hur dessa forum 
utvecklades över tid men om jag blickar tillbaka på 
forskningsprocessen bidrog nog lättillgängligheten till forumen till att 
jag kanske stannade kvar något för länge. Trots att observationerna 
med tiden blivit mer och mer fokuserade blev det empiriska materialet 
snabbt omfattande. Precis som i många andra etnografiska studier blev 
erfarenheten här att det var svårt att sätta punkt för undersökningen. 
Beslutet att slutligen lämna forumen fattades i samband med en längre 
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Urvalskriterierna innebar också en avgränsning av studien. De skulle 
vara: 
 de största forumen med ett delat intresse för prostitution 
 helt eller delvis svenskspråkiga 
 öppna för att observera osynligt 
Urvals- och avgränsningskriterierna resulterade i att tre forum 
slutligen valdes ut som jag kallar för Loungen, Korridoren och 
Receptionen. En avgränsning som gjordes av etiska skäl, var att enbart 
inkludera de delar av forumen som kunde betraktas som offentliga, 
vilket jag kommer att diskutera mer längre fram i texten. Besökare 
skulle kunna observera osynligt utan att registrera sig som 
medlemmar. Undersökningen exkluderade därför all interaktion som 
skedde privat mellan deltagare via s.k. personliga meddelanden 
(hädanefter PM) och den interaktion som skedde på ett låst forum för 
sexsäljare som enbart inbjudna fick delta i. Valet att endast inkludera 
en viss typ av forum i studien, och att bara inbegripa de offentliga 
delarna påverkade vilken interaktion som blev synlig. Återkommande 
beskrevs det t.ex. i de offentliga delarna av forumen att interaktionen 
var annorlunda beroende på om den skedde privat eller offentligt. 
Deltagarna skildrade även i det offentliga hur de ringde varandra och 
träffades utanför internet vilket betyder att gränserna för interaktionen 
och relationerna många gånger var flytande (jfr Sjöberg 2011:21). 

Eftersom de tre största forumen valdes ut kan detta ses som en 
totalstudie av svenskspråkiga forum med ett delat intresse för 
prostitution. Resultaten är generaliserbara för den interaktion som 
skedde offentligt mellan sexköpare och sexsäljare på forum som explicit 
var avsedda för prostitution. Studiens empiriska och teoretiska 
generaliserbarhet kommer att diskuteras vidare i kapitel tolv. 

Att observera osynligt i textbaserade miljöer 
Inom etnografin finns ett starkt ideal att forskare bör göra deltagande 
observationer. Det är genom att delta i andras aktiviteter och dagliga liv 
som det är möjligt för forskare att få ett s.k. inifrån-perspektiv 
(Emerson m.fl. 1995:2–3). Eftersom det för mig är syftet och 
forskningsfrågorna som vägleder vilken roll forskaren bör inta på 
forskningsfältet, valde jag att vara en icke-deltagande observatör. På 
internet är det ibland möjligt att observera andras interaktion och 
samtidigt själv vara helt osynlig. Det går att vara som en fluga på 
väggen utan att få hjälp av eller bli beroende av nyckelpersoner 
(Daneback & Månsson 2008:158). 

Att jag intog en sådan roll i textbaserade miljöer hade sina 
begränsningar. Det gick t.ex. bara att observera de synliga deltagarnas 
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helhet) ligga en bit bort ifrån den argumentation jag driver och/eller 
passa in på flera olika teman som jag arbetat utifrån. Jag har valt ut 
citat utifrån vad jag har uppfattat som det huvudsakliga innehållet eller 
den huvudsakliga processen. Ibland har jag också tagit bort vissa inlägg 
i interaktionen från citaten för att de handlat om någonting som inte 
var relevant eller de varit svåra att förstå för läsaren, i och med att de 
har blivit av med sin kontext. Samtidigt har jag försökt att bevara 
känslan av att det är en ”levande” och ostörd interaktion som jag har 
fått ta del av och, som ofta sker, har den pendlat mellan olika frågor, 
olika teman och varit beroende av olika deltagares agendor. I analysen 
har jag försökt att driva min argumentation och samtidigt vara 
transparent. 

Fältanteckningar 
Något av det mest centrala i en etnografisk studie är att skriva ner det 
som har observerats och upplevts i de s.k. fältanteckningarna. 
Anteckningarna kan ha olika innehåll och utformas på många olika sätt 
och i metodlitteraturen finns flera rekommendationer hur dessa kan 
skrivas och användas (Emerson m.fl. 1995, O’Reilly 2005:98–101, 
Aspers 2011:121–136). Från första dagen på forskningsfältet har jag 
systematiskt nedtecknat det som jag har observerat, tänkt och känt. 
Under min första tid, skrev jag omfattande och detaljerade 
beskrivningar av forumen och av deltagarnas interaktion och relationer 
eftersom alla första intryck skulle nertecknas. 

I och med att studien gjordes i textbaserade miljöer innebar det 
även att jag kunde kopiera t.ex. trådar, inlägg och visuella data och 
klistra in dem direkt i fältanteckningarna. Detta medförde att 
interaktionerna som jag tog del av kunde sparas exakt, som om de var 
transkriberade ord för ord (Kozinets 1998, Hine 2003, Rokka 2010).30 
Min erfarenhet var att det ändå var viktigt att vara på forumen ungefär 
när interaktionen ägde rum för att kunna skriva ner sammanhanget. 
Trådar och inlägg skrevs ofta i reaktion till varandra. Ibland skrevs de 
även som en reaktion till interaktion som skedde på några av de andra 
forumen som ingick i studien, eller någonting som skedde i media eller 
utanför internet. Detta bidrog till att det var lätt att missa 
sammanhanget om man som forskare enbart läste i specifika trådar och 
kopierade och klistrade in dessa i fältanteckningarna. Trådarna och 
inläggen behövde väljas ut, anonymiseras och situationerna och 
relationerna var tvungna att beskrivas. Ibland var jag också tvungen att 
gå tillbaka och förtydliga en situation i efterhand. För mig har 

                                                           
30 Se även Catterall & Maclaran 2001, Sveningsson m.fl. 2003, Daneback & Månsson 2008, 
Munar 2010. 

92 

föräldraledighet, d.v.s. av personliga skäl, snarare än av forskningsskäl 
(se även Hine 2009:18, Kendall 2009:22). I efterhand kan jag dock se 
att det var viktigt att lämna forumen. Det var först efter att ha lämnat 
dem bakom mig som jag fick distans till det empiriska materialet. Jag 
kunde se interaktionen på ett nytt sätt. En lärdom, som jag tar med 
mig, är att frågan om när man som forskare ska lämna de platser som 
man studerar fortfarande är högst relevant, även om många, t.ex. 
internetforum, är lättillgängliga. 

Som jag kommer diskutera nedan, tillhandahåller internet tillgång 
till s.k. naturligt förekommande data. 

Naturligt förekommande data 
Som en konsekvens av att jag har observerat osynligt, bygger den här 
studien helt på s.k. naturligt förekommande data. Jag har varit en 
osynlig besökare som observerade naturligt förekommande interaktion. 
Studien hade därför klarat vad Jonathan Potter kallar: ”The Dead 
Social Scientist Test” (Silverman 2007:53). Det innebär att 
interaktionen hade pågått precis som den gjorde, oavsett om jag som 
observatör var där eller inte. Det är framförallt David Silverman 
(2007:45-46) som har diskuterat skillnaden mellan ”naturligt 
förekommande data” och ”tillverkade data” och som poängterat flera 
fördelar med att använda naturligt förekommande data. Intervjuer har 
fortfarande en dominerande ställning i kvalitativ forskning. Detta 
verkar delvis bero på ett större intresse för människors inre, än för hur 
de lever sina vardagliga liv. 

Trots att mitt empiriska material består av naturligt förekommande 
data är det inte sagt att det är opåverkat av mig. Som jag även kommer 
att diskutera längre fram i texten, påbörjades t.ex. analysen på ett tidigt 
stadium under forskningsprocessen vilket lett till mer och mer 
fokuserade observationer. Forskare påverkar sitt material oavsett 
vilken typ av data som används. Dikotomin mellan naturligt 
förekommande data och tillverkade data, har en viktig funktion i att 
väcka diskussion, men är inte fruktbar om den dras för långt. Naturligt 
förekommande data är en annan typ av material som ger kunskap som 
inte tillverkade data kan de och vice versa (Silverman 2007:54). 

Att studiens data är ”naturliga” och ”hittade” kommer dock att 
märkas i vissa av de citat som finns i analysen. Dessa citat är ofta 
redigerade urklipp ur långa interaktioner. Vid ett intervjutillfälle kan 
forskaren använda en intervjumall och styra samtalet utifrån vad som 
är relevant för studien, men i den här studien har interaktionen pågått 
ostörd av min närvaro och med syften som kanske låg långt ifrån min 
forskning. Som en konsekvens av detta kan flera interaktioner (i sin 
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30 Se även Catterall & Maclaran 2001, Sveningsson m.fl. 2003, Daneback & Månsson 2008, 
Munar 2010. 
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föräldraledighet, d.v.s. av personliga skäl, snarare än av forskningsskäl 
(se även Hine 2009:18, Kendall 2009:22). I efterhand kan jag dock se 
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internetforum, är lättillgängliga. 

Som jag kommer diskutera nedan, tillhandahåller internet tillgång 
till s.k. naturligt förekommande data. 
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ett sätt att föra statistik på nätet. Med hjälp av den här statistiken ville 
jag få en mer generell bild av forumen och deras deltagare. Den 
kvantitativa deltagar- och innehållsanalysen avgränsades till att endast 
inkludera de två största forumen som jag kallar för Loungen och 
Korridoren. Till skillnad från Receptionen, hade de här två forumen 
många deltagare och mycket interaktion. Statistik över trådar och 
inlägg och deltagarna i Receptionen fördes därför separat. Under en 
månad matades alla deltagare och de trådar och inlägg som skrevs 
under perioden in. Det är inte säkert att precis all aktivitet matades in 
eftersom det hände att inlägg redigerades bort men det var relativt 
ovanligt. Bortfallet i överföringen uppskattas ligga på cirka två till tre 
procent. 

Att statistik endast fördes under en månad har sina begränsningar. 
Under perioden skrev t.ex. inga socialarbetare någon tråd eller något 
inlägg. Det hände däremot under andra månader då inte statistik 
fördes. Det var emellertid ovanligt att socialarbetare skrev på forumen. 
Den kvantitativa deltagar- och innehållsanalysen kan därför ändå ge en 
uppfattning om hur det kunde se ut under en månad på de två största 
forumen där deltagare möttes utifrån ett delat intresse för prostitution i 
Sverige. Siffrorna har också jämförts med den statistik som fanns 
tillgänglig på forumen och de verkar i stora drag stämma överens. 

Innehållet i trådarna och inläggen som skrevs under perioden 
kategoriserades i olika teman. För att ta ett exempel, undersöktes hur 
många trådar och inlägg som handlade om att deltagarna delade 
information. För att få fram olika teman genomfördes först ett test 
under sommaren 2009 där många små teman fick ”växa” fram 
efterhand. Teman lades till när nytt innehåll påträffades som var svårt 
att placera i redan befintliga teman. Ursprungligen var alla teman 
mycket specificerade. Det var t.ex. angett i detalj vilken typ av 
information som tråden/inlägget i huvudsak handlade om (se även 
Boréus & Bergström 2005:43–53, 76–83). Sådana snäva indelningar 
visade sig vara problematiska av det här rika materialet, eftersom 
trådarna och inläggen ofta innehöll flera olika typer av information, 
vilket hade kunnat göra studien något missvisande. Efter att ha matat 
in alla deltagare och allt innehåll slogs därför ursprungstemana ihop till 
sex mer övergripande teman: sociala mellanlägg, information, råd och 
stöd, förhandlingar och regler, synpunkter på forumet samt diskussion 
om prostitution och reglering, vilka kommer att presenteras i nästa 
kapitel. 

Det intressanta med detta var att det här sättet att föra statistik i 
textbaserade miljöer gränsade till textanalys, d.v.s. en annan typ av 
metod. Min ursprungliga tanke var att den kvantitativa deltagar- och 
innehållsanalysen skulle kunna ställas i direkt relation till det material 
som fanns i fältanteckningarna. Detta har dock visat sig vara svårt, 
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fältanteckningarna därför fungerat som ett levande dokument som jag 
också har kunnat söka i. 

I etnografiska studier offline är det vanligt att forskare tar 
fotografier av både miljöer och människor. Det var också möjligt att 
”fotografera” på internet. Jag använde ett speciellt dataprogram som 
heter ”Snagit” som fungerade som en kamera som tog bilder av vad 
som fanns på dataskärmen. Därför består fältanteckningarna även av 
visuella data som fotografier, banners, avatarer och emoticons som 
också redigerades och anonymiserades innan de sparades. 

Med tiden blev både observationerna och fältanteckningarna mer 
fokuserade, och fältanteckningarna blev därmed också mer sparsamma 
i sin utformning. Jag har t.ex. i större utsträckning redogjort för hur 
deltagarna anpassade sig eller reagerade och gjorde motstånd. Jag har 
nedtecknat viktiga händelser, konflikter och vad som verkade 
meningsfullt för deltagarna och fokuserat mindre på mina egna känslor 
och tankar. När studien avslutades under våren 2011 var 
fältanteckningarna drygt 1200 sidor. 

Vad som har varit bra med fältanteckningarna är att det har varit 
möjligt att se vissa mönster. Det kan t.ex. handla om att liknande 
konflikter återkommit gång på gång. I och med att det har gått att se 
vissa mönster, har även avvikelser från mönstret blivit synliga. I 
fältanteckningarna finns det nedtecknat hur processer utvecklades med 
tiden. Det har också varit möjligt att blicka tillbaka på min egen 
forskningsprocess. Jag har t.ex. skrivit om de teorier som jag använt 
som inspiration, vilket gör att det går att se hur begrepp har växt fram. 
Det är även möjligt att se hur jag under mina initiala observationer 
bara uppfattade innehållet i vad som skrevs. Jag var oförmögen att se 
bakom texten, d.v.s. interaktionen.31 I början gjorde jag således mer en 
textanalys än en etnografisk studie. Det var först när jag väl gjorde den 
kvantitativa deltagar- och innehållsanalysen som jag kommer att 
redogöra för nedan, som interaktionen blev synlig för mig. Därefter är 
det även möjligt att se deltagarnas dagliga liv på forumen i 
fältanteckningarna. Det finns nerskrivet hur de t.ex. regelbundet sade 
god natt och god morgon till varandra och hur sexköpare och sexsäljare 
blev till två olika parter när de förhandlade i olika frågor. 

En kvantitativ deltagar- och innehållsanalys 
I etnografiska studier offline är det också vanligt att forskare räknar 
och för olika typer av statistik. Hur skulle detta kunna göras på 
internet? Jag utförde en kvantitativ deltagar- och innehållsanalys som 

                                                           
31 Se David Silvermans (2013:99–100, 176, 225–226, 234–235, 244, 249, 292 ) Doing 
Qualitative Research där han använder flera erfarenheter från denna avhandling som 
exempel. 
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31 Se David Silvermans (2013:99–100, 176, 225–226, 234–235, 244, 249, 292 ) Doing 
Qualitative Research där han använder flera erfarenheter från denna avhandling som 
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.32 
Ovanstående var de 30–40 vanligaste emoticons som sexköparna 

och sexsäljarna använde sig av i interaktionen. Är de här emoticons då 
representativa för deltagarnas vanligaste känslor och 
sinnesstämningar? Det skulle kanske vara en övertolkning eftersom 
deltagarnas känsloregister antagligen var större än att begränsas till 
30–40 uttryck. Enligt min erfarenhet kunde emoticons hjälpa till att 
tolka interaktionen på ett bättre sätt, men tolkningarna måste ske i sitt 
sammanhang och tillsammans med andra ledtrådar som uttryckte 
kroppen virtuellt och känslor. Deltagarna brukade till exempel beskriva 
sig själva, hur de såg ut och vad de gjorde på följande sätt: *Går förbi 
och svänger med håret.* 

Ett fåtal studier har visat att emoticons används som symboler för 
människors känslor och att de har samma funktion som kroppsspråk 
face-to-face. Det har inte visats empiriskt att det skulle vara svårare att 
kommunicera känslor på internet och känslor kunde kommuniceras 
både explicit med hjälp av t.ex. emoticons och implicit via text (Derks 
m.fl. 2008a:778–779, Baym 2010:59–66). Utifrån min erfarenhet av 
att själv vara en osynlig besökare, fanns det nog inte alltid en emoticon 
som exakt kunde illustrera deltagarnas kroppar och den känsla som var 
menad att förmedlas, detta trots att det fanns emoticons som rörde sig 
eller gav ifrån sig ljud. Deltagarna använde sig även av flera emoticons 
efter varandra. Det är kanske rimligt att tänka sig att deltagarna ibland 
valde de emoticons som närmast kunde förmedla deras känsla. I vissa 
sammanhang blev det kanske nästan, men inte helt riktigt. 

Det är även möjligt att tänka sig det motsatta, att kombinationen 
mellan text och emoticons i vissa sammanhang på pricken kunde 
förmedla det deltagarna ville. I och med att det fanns en fördröjning i 
interaktionen kunde deltagarna skriva, fundera på och formulera om 
sina inlägg innan de publicerades. Impulser kunde därför kanske 
lättare kontrolleras, som också tidigare forskning visat, vilket bidrar till 
att emoticons ofta betraktas som mer avsiktliga än kroppsspråk (Derks 
m.fl. 2008a:778, Derks m.fl. 2008b:380). Kommunikationen blir på så 
vis mer medveten. En studie har visat att emoticons fungerar som ett 
komplement och kunde förstärka det som kommunicerades. Emoticons 
hade däremot inte kraften att ändra på budskapet och på betydelsen av 
texten, om texten förmedlade någonting helt annat än vad emoticon 
förmedlade (Derks m.fl. 2008b:386). 

Svårigheter för forskare att tolka människors kroppsspråk och 
känslor är inte unikt för internet. Det är inte säkert att forskare offline 
lyckas göra en korrekt tolkning av vad som förmedlas. Vad som 

                                                           
32 På internet rör sig flera av de här emoticons. 
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eftersom olika tillvägagångssätt, på delvis samma data, har gett olika 
resultat. I den kvantitativa deltagar- och innehållsanalysen är antalet 
deltagare och innehållet i fokus. I observationerna fokuserar jag istället 
på interaktionen och analyserar detta samspel för att få mer kunskap 
om kollektivt handlande och om organiserings- och 
institutionaliseringsprocesser. Med detta sagt kan den kvantitativa 
deltagar- och innehållsanalysen ändå erbjuda en övergripande bild, 
men den kommer inte att ställas i direkt relation till observationerna. 

Frånvaro och närvaro av kroppen på internet 
Efter en tid på forumen noterade jag i fältanteckningarna att fysiska 
kroppar inte kunde mötas på dem. Deltagarna kunde t.ex. inte fysiskt 
röra vid och känna på varandra. Sexuella tjänster, t.ex. samlag kunde 
inte utföras och utbytas mot ersättning. Deltagarna kunde i huvudsak 
interagera genom text och interaktionen skedde inte alltid i realtid. 
Efter ännu en tid på forskningsfältet blev det tydligt att trots att fysiska 
kroppar inte kunde mötas på forskningsfältet kunde deltagarna ändå 
visa både kroppsspråk och känslouttryck i textutbytet. Detta var inte 
bara något som deltagarna kunde göra, utan det verkade finnas ett 
behov av att på olika sätt visa känslor och kroppsspråk i interaktionen. 

Istället för att skriva: ”jag känner mig glad” användes emoticons 
som t.ex. 

Istället för att skriva: ”jag känne
 för att uttrycka ett leende eller ett skratt. Från min sida 

tolkades detta som ett sätt för deltagarna att kunna visa och uttrycka 
sina kroppar virtuellt och det fungerade som en ersättning för 
kroppsspråk. Kanske var det också ett sätt att minimera riskerna för 
missförstånd när deltagarna t.ex. skämtade eller var ironiska. I 
interaktionen användes en rad olika emoticons som ibland också rörde 
sig och gav ifrån sig ljud. Deltagarna använde inte enbart en emoticon 
för att visa ilska utan det fanns flera stycken som kunde förmedla vissa 
nyanser i interaktionen t.ex. . Ibland användes även flera 
emoticons efter varandra för att kunna förmedla en mer nyanserad 
känsla inte minst när det gällde skämt och ironi som det kunde 
vara svårt för mottagare att tolka. 

I och med att det var forum där deltagare möttes utifrån ett delat 
intresse för prostitution användes flera emoticons som anspelade på 
sexuell lust. Det var inte alltid subtila emoticons, utan deltagarna 
använde också emoticons som hade samlag eller som onanerade och 
sprutade sperma. Deltagarna använde ofta emoticons som visade att de 
flirtade. I respons till flirtandet och de sexuella uttrycken visades 
återkommande emoticons med generade ansiktsuttryck: 
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att själv vara en osynlig besökare, fanns det nog inte alltid en emoticon 
som exakt kunde illustrera deltagarnas kroppar och den känsla som var 
menad att förmedlas, detta trots att det fanns emoticons som rörde sig 
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sina inlägg innan de publicerades. Impulser kunde därför kanske 
lättare kontrolleras, som också tidigare forskning visat, vilket bidrar till 
att emoticons ofta betraktas som mer avsiktliga än kroppsspråk (Derks 
m.fl. 2008a:778, Derks m.fl. 2008b:380). Kommunikationen blir på så 
vis mer medveten. En studie har visat att emoticons fungerar som ett 
komplement och kunde förstärka det som kommunicerades. Emoticons 
hade däremot inte kraften att ändra på budskapet och på betydelsen av 
texten, om texten förmedlade någonting helt annat än vad emoticon 
förmedlade (Derks m.fl. 2008b:386). 

Svårigheter för forskare att tolka människors kroppsspråk och 
känslor är inte unikt för internet. Det är inte säkert att forskare offline 
lyckas göra en korrekt tolkning av vad som förmedlas. Vad som 

                                                           
32 På internet rör sig flera av de här emoticons. 
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eftersom olika tillvägagångssätt, på delvis samma data, har gett olika 
resultat. I den kvantitativa deltagar- och innehållsanalysen är antalet 
deltagare och innehållet i fokus. I observationerna fokuserar jag istället 
på interaktionen och analyserar detta samspel för att få mer kunskap 
om kollektivt handlande och om organiserings- och 
institutionaliseringsprocesser. Med detta sagt kan den kvantitativa 
deltagar- och innehållsanalysen ändå erbjuda en övergripande bild, 
men den kommer inte att ställas i direkt relation till observationerna. 

Frånvaro och närvaro av kroppen på internet 
Efter en tid på forumen noterade jag i fältanteckningarna att fysiska 
kroppar inte kunde mötas på dem. Deltagarna kunde t.ex. inte fysiskt 
röra vid och känna på varandra. Sexuella tjänster, t.ex. samlag kunde 
inte utföras och utbytas mot ersättning. Deltagarna kunde i huvudsak 
interagera genom text och interaktionen skedde inte alltid i realtid. 
Efter ännu en tid på forskningsfältet blev det tydligt att trots att fysiska 
kroppar inte kunde mötas på forskningsfältet kunde deltagarna ändå 
visa både kroppsspråk och känslouttryck i textutbytet. Detta var inte 
bara något som deltagarna kunde göra, utan det verkade finnas ett 
behov av att på olika sätt visa känslor och kroppsspråk i interaktionen. 

Istället för att skriva: ”jag känner mig glad” användes emoticons 
som t.ex.  för att uttrycka ett leende eller ett skratt. Från min sida 
tolkades detta som ett sätt för deltagarna att kunna visa och uttrycka 
sina kroppar virtuellt och det fungerade som en ersättning för 
kroppsspråk. Kanske var det också ett sätt att minimera riskerna för 
missförstånd när deltagarna t.ex. skämtade eller var ironiska. I 
interaktionen användes en rad olika emoticons som ibland också rörde 
sig och gav ifrån sig ljud. Deltagarna använde inte enbart en emoticon 
för att visa ilska utan det fanns flera stycken som kunde förmedla vissa 
nyanser i interaktionen t.ex. . Ibland användes även flera 
emoticons efter varandra för att kunna förmedla en mer nyanserad 
känsla inte minst när det gällde skämt och ironi som det kunde 
vara svårt för mottagare att tolka. 

I och med att det var forum där deltagare möttes utifrån ett delat 
intresse för prostitution användes flera emoticons som anspelade på 
sexuell lust. Det var inte alltid subtila emoticons, utan deltagarna 
använde också emoticons som hade samlag eller som onanerade och 
sprutade sperma. Deltagarna använde ofta emoticons som visade att de 
flirtade. I respons till flirtandet och de sexuella uttrycken visades 
återkommande emoticons med generade ansiktsuttryck: 
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Etiska överväganden 
Det är fortfarande oklart hur empiriskt material som hämtas från 
internet ska hanteras utifrån etiska aspekter. De forskningsetiska 
riktlinjer och föreskrifter som finns kan ibland vara svåra att tillämpa 
på nätet (Westberg 2012:69). Några bidragande orsaker till detta är att 
flera av dessa riktlinjer och föreskrifter utvecklades innan internet blev 
en integrerad del av många människors dagliga liv. Därtill förändras 
internet ständigt och dessa förändringar sker dessutom snabbt. Vissa 
traditionella gränser, som mellan vad som är offentligt och vad som är 
privat, har också luckrats upp, vilket gör att forskare hela tiden ställs 
inför nya utmaningar vad gäller att, å ena sidan skydda individers 
integritet, å andra sidan bidra med ny kunskap om vår samtid 
(Sveningsson Elm 2009:69–73, Hooley m.fl. 2012:3,12–13). 

Under den här studien uppkom en rad situationer som krävde etiska 
överväganden, varav flera berodde på att observationerna skedde 
osynligt. I metodlitteraturen (King 1996, Daneback & Månsson 2008, 
Munar 2010)33 har etiska dilemman med att vara en osynlig observatör, 
som inte deltar i interaktionen, diskuterats flitigt genom åren. Det har 
diskuterats om och under vilka omständigheter det ska vara tillåtet att 
observera osynligt och använda deltagares texter och bilder utan att be 
om informerat samtycke och det finns argument både för och emot. 
Erfarenheten från den här studien, och även från andra (Di Marco & Di 
Marco 2003:164–177, Sveningsson Elm 2009:72), är att det i praktiken 
skulle vara svårt att genomföra ett insamlande av informerat samtycke 
eftersom deltagarna var anonyma och de flesta interaktionerna inte 
skedde i realtid. Det var därför inte säkert att alla deltagarna befann sig 
på forumet längre, eller tänkte delta igen. Trådar och inlägg på internet 
brukar därför liknas vid anonyma insändare i t.ex. tidningar eller inslag 
i tv-program (Westberg 2012:69).34 

Osäkerhet kring vad som kan räknas som offentligt och privat 
I metodlitteraturen görs därför ofta skillnad mellan platser och platser. 
Med detta menas att det är viktigt att reflektera över om interaktionen 
sker på offentliga platser eller om den sker privat. Om interaktionen 
sker privat, krävs ofta att forskaren inhämtar ett informerat samtycke. 
Om interaktionen istället sker offentligt, kan det betraktas som ett 
samtycke i sig, och det som publiceras får citeras som om det vore en 
tidning eller ett tv-program. Ett sätt att avgöra om interaktioner ska 
                                                           
33 Se även t.ex. Fox & Roberts 1999, Mann & Stewart 2000, DiMarco & DiMarco 2003, 
Sveningsson m.fl. 2003, Sanders 2005b, Flick 2006, Whitehead 2007, Rokka 2010, Hooley 
m.fl. 2012. 
34 Se även Silverman (2013:176–177) där författaren tar upp några etiska överväganden från 
denna avhandling som exempel. 
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emellertid försvårar på internet, och kanske i synnerhet med det 
tillvägagångssätt som valts i den här studien, är att det inte fanns lika 
mycket kontextinformation att tillgå. För att kunna göra rimliga 
tolkningar blev det därför viktigt att hela tiden sätta sig in i 
sammanhanget. Detta gjordes genom att spendera mycket tid på 
forumen och ständigt leta efter fler ledtrådar som kunde hjälpa till att 
göra bättre och mer medvetna tolkningar av interaktionen och 
relationerna. Det blev mer och mer viktigt att reflektera över hur 
interaktionen kunde tolkas och hur kroppar kunde uttryckas i 
textbaserade miljöer. 

Det blev tydligt att deltagarna också använde sig av akronymer som 
“LOL” (laughing out loud) and “hehehe” (skratt). De använde stora 
bokstäver för att uttrycka att de SKREK och små bokstäver när de 
visade att de viskade. Deltagarna använde sig av fetstil och kursivstil 
och strök under när de ville betona något särskilt. De använde sig av 
punkter. Det var nästan som om deltagarna genom olika stilar på 
bokstäverna och genom att använda andra knep ändrade på tonläget på 
den ”virtuella rösten” när de interagerade (se även Whitty 2003:345). 
Det var också på det här sättet som de t.ex. förmedlade sin sexuella 
lust. Då och då använde deltagarna även bilder som följde med 
inläggen för att förmedla ett budskap. Ibland stod det t.o.m. att ”en bild 
säger mer än tusen ord”. Förutom att ledtrådarna var viktiga för 
tolkningar var det också genom de här ledtrådarna som forumen blev 
levande. Det var de här ledtrådarna som gjorde det möjligt att föreställa 
sig människorna bakom texten. 

Forumen kantades av ständiga konflikter. Det intressanta är att det 
sällan berodde på missförstånd p.g.a. feltolkning av att kroppar och 
känslor kommunicerades virtuellt, även om det förekom: 

Tråkigt att du upplever det så men där du tycker att jag har 
en tuff ton så kanske det inte är så. Det är din tolkning av 
inlägget. Tonfall kan man tyvärr inte förmedla här och jag 
slarvar med smilies (sexsäljare i Loungen). 

Vid en genomgång av det empiriska materialet går det att utläsa att 
missförstånd i synnerhet skedde när deltagarna var sarkastiska, 
ironiska och skämtade utan att använda sig av emoticons, som visade 
tvetydigheten i budskapet. Det är även möjligt att se att deltagarna 
använde sig av fler emoticons när de t.ex. skämtade och flirtade. Som 
citaten i analysen kommer att visa, använde de färre emoticons när de 
skrev citat som hade ett mer allvarligt och seriöst budskap. 
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anser som privat och offentligt har förändrats. Med tanke på den 
svenska kontexten, kan prostitution vara ett sådant intresse eller en 
sådan erfarenhet, där den i alla fall upplevda anonymiteten, som 
erbjuds på forumen, kanske t.o.m. gör att det blir lättare att dela privat 
information online, trots att det sker offentligt. 

Det räckte därmed inte för mig att avgöra huruvida det var 
offentliga eller privata platser som studerades, utan det var också 
viktigt att reflektera över om den information som delas kunde räknas 
som offentlig eller privat i den specifika kontext i vilken studien pågick. 
Vilka var t.ex. de föreställda läsarna (Westberg 2012:69)? Jag tror inte 
att deltagarna skrev trådarna och inläggen för mig som forskare, men i 
mitt empiriska material är det tydligt att deltagarna ständigt påminde 
varandra om att det fanns osynliga observatörer. Som jag även kommer 
att visa närmare i den kommande analysen, uppmanade deltagarna 
varandra ibland att fortsätta interaktionen via PM eller på det låsta 
forumet i Loungen när något i interaktionen blev känsligt. Det var inte 
heller ovanligt att deltagarna blev citerade i olika tidningsartiklar och 
rapporter vilket diskuterades på forumen. Detta kan tolkas som att det 
generellt fanns en medvetenhet om att andra, t.ex. hallickar, poliser, 
socialarbetare, journalister och forskare också kunde ta del av 
interaktionerna och att det därmed också fanns en selektivitet i vad 
som kommunicerades (se även Sanders 2005b:71–72). 

Osäkerhet kring vad som kan räknas som personuppgifter 
Vid flera tillfällen under studien infann sig också en osäkerhet inför vad 
som kan räknas som personuppgifter på internet. Kort innan studien 
påbörjades kom en ny version av Personuppgiftslagen (2009) med 
skärpta regler för forskning som bedrivs om bl. a. människors 
sexualitet.37 Lagändringen skapade viss osäkerhet och eftersom den var 
ny, var det svårt att veta hur den skulle tolkas och förstås. Den 
undersökning som jag redan hade påbörjat, berörde människors 
sexualitet eftersom det var en studie av forum där deltagare möttes 
utifrån ett delat intresse för prostitution. Hanterade jag verkligen ett 
integritetskänsligt material? Deltagarna var ju anonyma! Vad kunde 
räknas till indirekta personuppgifter? Vad var ett ostrukturerat 
material på internet? 

De forum som undersöktes tillhandahöll stor anonymitet eftersom 
de handlade om prostitution. I och med att det var förbjudet att köpa 
sexuella tjänster i Sverige, var det t.o.m. på ett forum förbjudet att röja 
sin riktiga identitet, eftersom det kunde äventyra allas säkerhet. Trots 

                                                           
37 Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller? Uppdaterad i juli 2009 i samarbete 
mellan Centrala etikprövningsnämnden, Datainspektionen, Socialstyrelsen och Statistiska 
Centralbyrån. 
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räknas som om de sker privat eller offentligt är att kontrollera om det 
krävs lösenord eller registrering för att kunna ta del av dem. Om detta 
inte behövs, räknas det som en offentlig plats, vilket gör att det som 
regel inte fordras något informerat samtycke för att använda det 
publicerade materialet (Westberg 2012:69–70, Sveningsson Elm 
2009:70,73). 

Som jag redan har diskuterat i samband med studiens urval och 
avgränsningar, bestod de forum som ingår i den här undersökningen av 
både vad som kan räknas som privata och offentliga platser.35 En del 
avdelningar eller funktioner, som PM, krävde registrering. För att få 
vara i det låsta forumet i Loungen fordrades, förutom registrering, även 
ett personligt godkännande. Det behövdes dock varken registrering 
eller medlemskap för att läsa de trådar och inlägg som publicerades på 
de öppna platserna eller för att titta på sexsäljarnas annonser. Den här 
informationen var tillgänglig för alla. Av etiska skäl valde jag därför att 
enbart inkludera de avdelningar av forumen som kan betraktas som 
offentliga platser. 

De erfarenheter som jag främst tog lärdom av, när studien initialt 
skulle designas, var tidigare studier av prostitutionsforum. I de här 
undersökningarna (Sanders 2005b:71–72, Earle & Sharp 2007:30–32, 
Sanders 2008:32–33) diskuterades inte etiska överväganden 
nämnvärt, eftersom författarna konstaterade att forumen var offentliga 
platser där deltagarna dessutom var anonyma. De som interagerade 
gjorde det väl medvetna om att andra kunde ta del av deras interaktion 
och de som ville interagera privat kunde använda sig av funktionen PM. 

Trots detta, funderade jag ibland över om deltagarna kanske kände 
det som om de interagerade i avskildhet, även om det var en offentlig 
plats. I metodlitteraturen (Murthy 2008, Williams 2007, Garcia m.fl. 
2009)36 är det flera som diskuterat att deltagare på internet har en 
tendens att avhandla privata angelägenheter offentligt. Allt sedan 
bloggar och sociala nätverk som Facebook och Twitter introducerades, 
har denna utveckling dessutom blivit allt starkare. Idag delar 
människor med sig av sådan information som tidigare kanske skrevs i 
en dagbok med lås och gömdes under huvudkudden. I och med att det 
på vissa forum även går att interagera och samtidigt vara anonym, kan 
människor också dela sådant som kanske inte ens anförtros den 
närmaste familjen och vännerna. Det är därför möjligt, att vad vi idag 

                                                           
35 Se även Sveningsson Elm (2009:74–75) som menar att offentligt och privat inte bör ses 
som i motsats till varandra, utan som ett kontinuum. De flesta forum består av både privata 
och offentliga delar, och det kan därför finnas olika grader av offentlighet och privathet. 
36 Se även t.ex. Sandred & Engström 1999, Fox & Roberts 1999, Catterall & Maclaran 2001, 
Elgesem 2002, Gatson & Zweerink 2004, Flicker m.fl. 2004, Daneback & Månsson 2008, 
Boyd 2009, Sveningsson Elm 2009, Stern R. S. 2009, Munar 2010, Westberg 2012, Silverman 
2013. 
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sexualitet eftersom det var en studie av forum där deltagare möttes 
utifrån ett delat intresse för prostitution. Hanterade jag verkligen ett 
integritetskänsligt material? Deltagarna var ju anonyma! Vad kunde 
räknas till indirekta personuppgifter? Vad var ett ostrukturerat 
material på internet? 
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sin riktiga identitet, eftersom det kunde äventyra allas säkerhet. Trots 

                                                           
37 Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller? Uppdaterad i juli 2009 i samarbete 
mellan Centrala etikprövningsnämnden, Datainspektionen, Socialstyrelsen och Statistiska 
Centralbyrån. 
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räknas som om de sker privat eller offentligt är att kontrollera om det 
krävs lösenord eller registrering för att kunna ta del av dem. Om detta 
inte behövs, räknas det som en offentlig plats, vilket gör att det som 
regel inte fordras något informerat samtycke för att använda det 
publicerade materialet (Westberg 2012:69–70, Sveningsson Elm 
2009:70,73). 

Som jag redan har diskuterat i samband med studiens urval och 
avgränsningar, bestod de forum som ingår i den här undersökningen av 
både vad som kan räknas som privata och offentliga platser.35 En del 
avdelningar eller funktioner, som PM, krävde registrering. För att få 
vara i det låsta forumet i Loungen fordrades, förutom registrering, även 
ett personligt godkännande. Det behövdes dock varken registrering 
eller medlemskap för att läsa de trådar och inlägg som publicerades på 
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Sanders 2008:32–33) diskuterades inte etiska överväganden 
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platser där deltagarna dessutom var anonyma. De som interagerade 
gjorde det väl medvetna om att andra kunde ta del av deras interaktion 
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plats. I metodlitteraturen (Murthy 2008, Williams 2007, Garcia m.fl. 
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bloggar och sociala nätverk som Facebook och Twitter introducerades, 
har denna utveckling dessutom blivit allt starkare. Idag delar 
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35 Se även Sveningsson Elm (2009:74–75) som menar att offentligt och privat inte bör ses 
som i motsats till varandra, utan som ett kontinuum. De flesta forum består av både privata 
och offentliga delar, och det kan därför finnas olika grader av offentlighet och privathet. 
36 Se även t.ex. Sandred & Engström 1999, Fox & Roberts 1999, Catterall & Maclaran 2001, 
Elgesem 2002, Gatson & Zweerink 2004, Flicker m.fl. 2004, Daneback & Månsson 2008, 
Boyd 2009, Sveningsson Elm 2009, Stern R. S. 2009, Munar 2010, Westberg 2012, Silverman 
2013. 
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sålde sexuella tjänster i det verkliga livet. Det har inte heller varit en del 
av studiens syfte att ta reda på detta. Av etiska skäl kommer jag således 
inte att beskriva enskilda individer, utan snarare deras positioner, 
relationer och olika situationer. 

Som en del av anonymiseringen namnges inte forumen med sina 
riktiga namn och adresser. De har döpts om till Loungen, Korridoren 
och Receptionen, vilka kommer att beskrivas närmare i nästa kapitel. 
Jag kommer också att använda en del annat material från internet, vars 
adresser inte heller är med i referenslistan. Även datum har raderats 
och istället ges generella tidsangivelser i texten (Westberg 2012:70). 

Även om jag innan studien påbörjades, konstaterade att detta var 
offentliga platser, där deltagarna dessutom kunde interagera med 
varandra anonymt, har frågor och överväganden om hur deltagarnas 
anonymitet kunde skyddas ständigt varit närvarande under 
forskningsprocessen. Som jag ser det, krävde den kvantitativa deltagar- 
och innehållsanalysen inte lika noggranna överväganden eftersom det 
var data som behandlades på en aggregerad nivå. 

Analys och presentation av det empiriska 
materialet 
Innan jag går över till analysen av det empiriska materialet, vill jag 
närmare redogöra för hur analysprocessen har gått till och hur det 
empiriska materialet kommer att presenteras. Både analysen av 
innehållet som deltagarna publicerade i trådar och inlägg och deras 
interaktion började tidigt under forskningsprocessen. Det empiriska 
materialet har kategoriserats på olika sätt för att man ska kunna se 
mönster och avvikelser och valet av teoretiska och analytiska 
perspektiv har skett gradvis. Beslutet att framförallt använda teoretiska 
resonemang och begrepp från Fligsteins och McAdams (2012a) teori 
om fält, togs efter att allt empiriskt material var insamlat. Som redan 
har diskuterats gav deras ansats bra vägledning vad gäller kollektivt 
handlande, men den erbjöd även en viss flexibilitet att kunna välja ut 
en del teoretiska begrepp och att komplettera med andra, så att 
komplexiteten i det här specifika empiriska materialet kunde lyftas 
fram (se även Aspers 2011:91). 

I analysarbetet har jag velat belysa det kollektiva handlandet och de 
organiserings- och institutionaliseringsprocesser som försiggick på och 
mellan fält utifrån olika perspektiv. Med teorin som vägledare växte ett 
antal perspektiv fram. För att kunna få fram dessa skilda perspektiv har 
olika processer, relationer mellan aktörer och relationer mellan fält fått 
vara i fokus och de har kontextualiserats på olika sätt. Samtidigt som 
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detta, fann jag både direkta och indirekta personuppgifter på forumen 
som inte kunde sparas ner i datorn och i fältanteckningar: i alla fall inte 
utan ett godkännande av en etikprövningsnämnd.38 Fotografier av 
sexsäljare var utan tvekan en direkt personuppgift om det gick att 
identifiera personen genom ett ansikte eller en tatuering. Vad som 
kunde räknas som indirekta personuppgifter var svårare att avgöra. 
Kanske är det långsökt, men användarnamn är ibland starkt kopplade 
till individer och skulle potentiellt kunna bli en indirekt personuppgift 
(jfr Westberg 2012:70). Jag hanterade därför det empiriska materialet 
som om det innehöll känslig information, vilket skärpte kravet på 
anonymisering innan det sparades ner i datorn (National Committees 
for Research Ethics in Norway 2006:17–18). 

Anonymisering av ”anonyma” deltagare på internet 
Det visade sig alltså efter en tid, att deltagarna på forumen inte hade 
full anonymitet och att det emellanåt påträffades känsliga 
personuppgifter. Därför beslutade jag omgående att tillämpa en s.k. 
sträng grad av anonymisering genom att ta bort all information som 
potentiellt skulle kunna härledas till specifika individer (Westberg 
2012:70, Hooley m.fl. 2012:34–36). Alla användarnamn, 
hemsideadresser, namn på klubbar och bordeller ersattes med ett x 
eller med sexköpare 1, 2, 3 och sexsäljare 1, 2, 3 både i 
fältanteckningarna och i den kommande analysen. Att skriva sexköpare 
1, 2, 3 och sexsäljare 1, 2, 3 i varje interaktion trots att det var olika 
deltagare bakom, gör att läsare inte kan följa specifika deltagare på 
samma sätt som om deltagarna hade fått fiktiva namn. 

I etnografiska studier är det annars vanligt att forskare använder sig 
av fiktiva namn och målar upp en bild av de deltagare som ingår i 
studien och deras karaktär. Om deltagarna hade beskrivits som 
enskilda individer och utifrån sin privata sexualitet hade det empiriska 
materialet emellertid betraktats som mer känsligt, än om de analyseras 
som aktörer som skriver utifrån vissa positioner eller roller, eftersom 
det inte blir kopplat till enskilda individer på samma sätt (Association 
of Internet Researchers 2012:4, 7–8). Mitt intresse har inte varit att få 
kunskap om specifika individers sexualitet. Jag använder ”sexsäljare” 
och ”sexköpare” som analytiska kategorier för två roller som fanns på 
fälten. Deltagarna skrev nästan alltid utifrån rollen som antingen 
sexköpare eller sexsäljare. Det är dock viktigt att betona att det 
empiriska materialet inte svarar på om deltagarna verkligen köpte eller 

                                                           
38 Initialt planerades även en intervjustudie med de deltagare som hade observerats, vilken 
blev godkänd av etikprövningsnämnden i Linköping. Efter en tid bestämde jag emellertid att 
interaktionerna som observerades var intressanta i sig, och valde därför att inte gå vidare och 
göra intervjuer (se även Silverman 2013:225–226). 
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38 Initialt planerades även en intervjustudie med de deltagare som hade observerats, vilken 
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där socialarbetare har varit omtalade eller närvarande har särskilt 
strukits under. Delar av det som beskrivits i kapitel två har använts för 
att man ska kunna få en djupare förståelse av de förändrade villkoren 
för makt och inflytande utifrån det här perspektivet, och för att sätta 
relationen mellan sexsäljare och socialarbetare i ett historiskt ljus. 

Det fjärde perspektivet (kapitel tio) fokuserar på varför aktörerna 
handlade kollektivt. För att man ska kunna få mer kunskap om detta 
har de meningsskapande och identitetsskapande processerna som 
föranledde den kollektiva handlingen analyserats. I fältanteckningarna 
har jag varit uppmärksam på vilka begrepp som aktörerna använde sig 
av för att benämna sig själva och andra och på situationer som 
mynnade ut i diskussioner om Vi och De. Jag har tittat efter både 
vanliga benämningar och situationer och mer ovanliga sådana. Det har 
varit utmanande att skilja mellan när det kan tolkas som att aktörerna 
delar en kollektiv identitet och när de enbart delar ett intresse. Därför 
har jag gått igenom fältanteckningarna flera gånger, med 
tidsmellanrum, för att se om tolkningarna är rimliga. 

Som jag kommer att visa i analysen, drev både sexköpare och 
sexsäljare olika kollektiva intressen och blev mer och mer organiserade 
under undersökningsperioden. Man kan därför reflektera över om den 
utveckling och den ökade organisering, som jag observerat, skedde helt 
oberoende av mig som forskare, eller om dessa processer samtidigt blev 
allt mer synliga genom mitt val av teori och min tid på forumen. 

Under hela analysarbetet har jag försökt förhålla mig kritisk och 
skilja mellan trådar och inlägg, och mina egna observationer och 
tolkningar. För varje tema har jag gått igenom fältanteckningarna flera 
gånger, och som redan har nämnts har det skett ett samspel mellan 
mina teoretiska begrepp, det empiriska materialet och kontexten. Som 
jag kommer att visa i det kommande kapitlet, har det dock varit möjligt 
att se i fältanteckningarna hur vissa grupper av deltagare hade en mer 
betydande roll på forumen än andra. Det är därför rimligt att tänka sig 
att ju mer deltagarna interagerade med varandra genom åren och ju 
starkare de kollektiva identiteterna blev desto lättare blev det att driva 
kollektiva intressen och att organisera sig. 

Det femte perspektivet (kapitel elva) handlar om relationen mellan 
den svenska staten och forumen. I det empiriska materialet blev det 
tydligt hur den svenska staten kontinuerligt upplevdes av deltagarna 
som ett externt hot som påverkade de interna processerna på forumen. 
I fältanteckningarna har jag markerat situationer där den svenska 
staten eller dess företrädare (t.ex. polisen) nämndes, deltagarna 
beskrev sig som övervakade och moderatorerna ändrade reglerna på 
forumen. För att kunna analysera denna relation, har jag även använt 
mig av annan litteratur varav en del finns nämnd i kapitel tre. Denna 
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analysen har delats upp så att läsaren ska kunna ta del av olika 
perspektiv har jag fortsatt att se på dem som delar av en helhet. 

Det första perspektivet (kapitel sex) är en övergripande beskrivning 
av forumen. Beskrivningarna baseras på de observationer som finns 
nedtecknade i fältanteckningarna. Även resultaten från den 
kvantitativa deltagar- och innehållsanalysen presenteras. 

Det andra perspektivet (kapitel sju och åtta) handlar om sexköpares 
respektive sexsäljares kollektiva handlande i förhållande till varandra 
och hur detta utvecklades kronologiskt under undersökningsperioden. 
Jag har analyserat hur fälten pendlade mellan konflikt och stabilitet 
och hur institutioner upprätthölls och hur nya regler 
institutionaliserades i syfte att få mer makt och inflytande på 
prostitutionsmarknaden. Jag har fokuserat på vilka positioner 
aktörerna intog i olika situationer, vilka strategier de använde sig av, 
hur aktörerna använde sig av sina sociala färdigheter och på 
maktrelationer. I fältanteckningarna har de konflikter och 
förhandlingar som förekom mellan sexköpare och sexsäljare under 
undersökningsperioden samt de splittringar och allianser som fanns 
inom grupperna och hur de utvecklades uppmärksammats. Konflikter 
och förhandlingar som var återkommande eller som var ytterst 
ovanliga har lyfts fram samt förhandlingar som lyckades och som 
misslyckades. För att kunna analysera sexköpares respektive 
sexsäljares kollektiva handlande utifrån respektive roll, där 
konsumentfrågor stod mot producentfrågor, har jag ”brutit ut” deras 
handlingar ur interaktioner som i verkligheten var sammanhängande. 

Det har funnits en ambition att jämföra min analys med resultat 
från tidigare studier som fokuserat på liknande forum från andra 
länder men också på forum generellt. Syftet har varit att kunna belysa 
både vad som är gemensamt och vad som är ”unikt” med de forum som 
jag studerat vad gäller kollektivt handlande och organiserings- och 
institutionaliseringsprocesser. Därför har vissa av de tidigare studier 
som presenterats i kapitel två och tre och annan forskning också 
använts i analysen. Det har således skett ett samspel inte bara mellan 
mina teoretiska begrepp och det empiriska materialet utan även mellan 
det empiriska materialet och kontexten. 

Det tredje perspektivet (kapitel nio) handlar om hur sexsäljare 
hanterade de negativa konsekvenserna av prostitutionsmarknaden 
genom att tillsammans bedriva risk- och skadereducerande arbete. 
Sexsäljares respektive socialarbetares kollektiva handlande har varit i 
fokus för att man ska kunna få mer kunskap om de institutioner som 
upprätthölls och förändrades samt om förändrade villkor för makt och 
inflytande i dessa relationer mellan brukare och socialarbetare. I 
fältanteckningarna har jag markerat de situationer där sexsäljare har 
varnat för risker eller gett varandra råd och stöd. Även de situationer 
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analysen har delats upp så att läsaren ska kunna ta del av olika 
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6. DE TRE FORUMEN 

I det här kapitlet vill jag ge en generell bild av de tre forum som ingår i 
studien. Detta görs genom att först beskriva forumen, därefter 
presenteras resultaten från den kvantitativa deltagar- och 
innehållsanalysen, som också relateras till statistik från tidigare 
studier. 

Forumen kallas för Loungen, Korridoren och Receptionen utifrån 
den atmosfär som karaktäriserade respektive forum. Med Lounge, 
menas ofta en bar som är något lugnare, lyxigare och som har en något 
intimare stämning. Inredningen är ofta påkostad men bekväm för att 
besökarna ska kunna sitta avslappnade och umgås. Det är som ett 
vardagsrum fast på krogen (eller flygplatsen). Som jag kommer att visa 
i det här kapitlet var Loungen ett forum där sexköpare och sexsäljare 
interagerade och många gånger infann sig en sådan känsla: att besöka 
ett vardagsrum med intim stämning. Det fanns emellertid även en rad 
konflikter och bråk som ofta handlade om ifall detta forum skulle vara 
till för att umgås eller om det var till för att dela information och 
kollektivt försöka påverka för att få ut fördelar på en marknad. 

I Korridoren interagerade det övervägande antalet deltagare utifrån 
positionen som sexköpare. De flesta besökarna verkade inte spendera 
mycket tid på detta forum utan det var mer som om de möttes i en 
”korridor”. I och med att servern verkade finnas inom räckhåll för 
svensk lagstiftning, fanns det en rädsla för att de ansvariga för forumet 
skulle anmälas för koppleri vilket påverkade interaktionen. Deltagarna 
diskuterade därför mest sexköp i andra länder där prostitution var 
laglig.39 

Till skillnad från de andra två forumen, var Receptionen enbart till 
för att sexköpare skulle kunna dela information om sexsäljare. Den 

                                                           
39 Enligt befolkningsstudien från 2011 uppgav fem procent av respondenterna att det någon 
gång hade betalt för sexuella tjänster, d.v.s. mellan 260 000 och 330 000 individer av den 
totala befolkningen. 80 procent av dessa uppgav att det senaste köpet hade skett utomlands 
(Priebe & Svedin 2012:5). 
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litteratur har inte enbart speglat det empiriska materialet, utan har 
även fått representera det svenska statliga fältet. 

Enligt det kritiska realistiska förhållningssättet, bör man förutom 
att ge en ökad förståelse för det som har studerats, även ge vissa 
sannolika förklaringar till de studerade fenomenen. Det är viktigt att 
synliggöra de underliggande sociala strukturer och mekanismer som 
påverkar det som har studerats och att diskutera hur generaliserbara 
resultaten är, både empiriskt och teoretiskt. Mina slutsatser kommer 
att presenteras efterhand i slutet av varje kapitel, och mer övergripande 
och generella slutsatser diskuteras i kapitel tolv. 

Sammanfattning 
Under två år har jag gjort en etnografisk studie av tre svenskspråkiga 
forum där deltagare möttes utifrån ett delat intresse för prostitution. 
Det empiriska materialet består av s.k. naturligt förekommande data. 
Som observatör har jag kunnat ta del av interaktionen på de offentliga 
delarna av forumen utan att registrera mig eller själv delta i 
interaktionen. Det empiriska materialet består i huvudsak av 
fältanteckningar, med bl.a. inklippta trådar och inlägg från 
observationer, men också av en kvantitativ deltagar- och 
innehållsanalys. För att kunna göra bättre tolkningar av 
interaktionerna, i dessa textbaserade miljöer, har mycket tid 
spenderats på forumen för att kunna förstå i vilket sammanhang som 
de publicerades.  Jag har även letat efter olika ledtrådar som emoticons 
och akronymer för bättre kunna läsa av deltagarnas ”virtuella” kroppar 
och nyanserna i interaktionerna. Det har skett en rad olika etiska 
övervägande av vad som kan räknas som offentligt och privat, och vad 
som räknas som personuppgifter på internet. I och med det delade 
intresset och att det påträffades känsliga uppgifter på forumen, har jag 
praktiserat en sträng grad av anonymisering. Genom att ta bort all 
känslig information innan det empiriska materialet sparades i 
fältanteckningarna, har jag inte behandlat några känsliga 
personuppgifter från de tre forum som nu kommer att presenteras. 
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Figur 2 Avdelningar i Loungen 

Denna bild är hämtad från Loungen. 

I Loungen fanns annonsering av sexsäljare, spel, chatt, underhållning 
och flera platser som var uppdelade utifrån diskussioner om forumet 
och dess användare, om prostitution i allmänhet och samtal 
områdesvis om sexhandel i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, 
Tallinn etc. Det fanns även en avdelning för olika resmål i Norden, 
Europa, Thailand och övriga världen, men den användes väldigt lite. 
Medlemmarna kunde även diskutera sex och avkoppling och ägna sig åt 
tidsfördriv, pyssel och humor. En annan del var avsedd för länktips. 
Det fanns också en meny för att besökare lätt skulle kunna navigera sig 
fram och en ruta med de tio senaste inläggen och topp100. Loungens 
plattform uppmuntrade till sociala aktiviteter, deltagarna kunde t.ex. 
samlas för att umgås eller bråka i den s.k. Arenan. 

Loungen bestod av både ”offentliga” och ”privata” delar. Besökare 
kunde klicka sig runt, läsa inlägg och se på annonser utan att registrera 
sig. Personer som var registrerade hade dock möjlighet att skicka s.k. 
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liknande en informationsdisk i en reception. Det var en grupp 
sexköpare från Loungen som kände sig tvungna att skapa ett nytt 
forum för att kunna dela vad de kallade för ”fakta” om sexsäljare och 
som skulle ha mer internationell prägel. 

Som tidigare har diskuterats kan de här forumen analyseras som tre 
olika fält som var närliggande. De tre fälten var olika, samtidigt som det 
fanns en relation mellan dem. Aktörerna förflyttade sig ibland mellan 
fälten, och kollektiva handlingar i ett fält kunde påverka de andra 
fälten. Jag kommer att börja med att beskriva Loungen som var det 
största forum och som kan beskrivas som navet. I kapitlet om internets 
utveckling beskrev jag hur många forum är till för att konsumenter ska 
kunna mötas. Loungen var speciell, eftersom det var ett forum där både 
sexköpare och sexsäljare kunde interagera, d.v.s. både konsumenter 
och producenter. Till skillnad från i Korridoren och i Receptionen 
tillhandahölls även annonser om sexuella tjänster. I och med att 
Loungen var en så viktig plats för både marknad och gemenskap, 
kommer det forumet att få en särställning i analysen. 

Loungen 
Loungen var vid tidpunkten för studien40, Sveriges största forum på 
internet där deltagare samlades utifrån ett delat intresse för 
prostitution. Loungen var egentligen finsk, men det fanns också en stor 
svensk avdelning och var helt skapad för att handla om prostitution.  
Nedan följer en bild av några av de avdelningar som fanns. Till vänster 
står rubrikerna för de olika avdelningarna och en liten text för att 
besökarna skulle kunna veta det tänkta innehållet av interaktionen på 
respektive avdelning. Till höger syns vilken tråd som blev 
kommenterad senast, av vem och vid vilken tidpunkt. 

                                                           
40 Studien utfördes fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren 2011. 
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40 Studien utfördes fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren 2011. 
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större. Hrm, vad vore världen utan tjafs? Enklare? Ja visst, 
men om alla var nöjda jämnt hade man tröttnat på det med! 
Gör som jag, dra med datorn ut i solen och gläds över det 
vackra vädret! Tjura och tjafsa kan man göra när det 
regnar! (sexköpare i Loungen). 

Vad som var intressant med Loungen var att det inte enbart var 
prostitution som diskuterades trots den klara inramningen, d.v.s. att 
det var ett forum där prostitution skulle vara i fokus. Snarare var det 
tvärtom. Interaktionen handlade om mycket annat vilket också 
internationell forskning från liknande forum visar (Sanders 2008:75–
76, Milrod 2010:8). Deltagarna diskuterade också matlagning, 
utseende, bilar, fotboll, musik, Anna Anka, svininfluensan etc. Trots att 
mycket av interaktionen inte direkt handlade om prostitution var 
stämningen ofta flirtig och sexuell. Många inlägg hade en sexuell 
framtoning, även om de handlade om någonting annat. Det skämtades 
om sex, ”pratades” om sex, skickades bilder på sex (och bilar!). 

Det var i synnerhet i de sociala avdelningarna i Loungen som 
stämningen var flirtig, nästan som i ett förspel. Det verkade också som 
om deltagarna diskuterade sex för att lära sig lite mer om olika 
sextekniker. Det var ofta samma deltagare, 20–30 stycken, som nästan 
dagligen interagerade i de här ”evighetstrådarna”. En evighetstråd är 
en tråd som startades för längesedan, ibland flera år, och som används 
dagligen för att småprata. Inläggen kom ibland så tätt efter varandra 
att det nästan blev som en chatt. Av materialet går det att utläsa att på 
helgerna tog deltagarna ibland en öl eller två och ringde varandra, 
samtidigt som de skrev till varandra och umgicks via internet. Andra 
träffades också och umgicks offline. 

I de andra avdelningarna som var indelade områdesvis, var det mer 
informationsutbyte som var i fokus i interaktionen. I Loungen 
diskuterades främst sexsäljare som sålde sexuella tjänster i Sverige. 
Flera sexsäljare kom dock från andra länder men sålde sina tjänster 
här. Det fanns en pågående kamp om vad som var målet med Loungen. 
Skulle det vara en social mötesplats eller ett forum för 
informationsutbyte? Den här kampen har också beskrivits i 
internationell forskning från liknande forum (t.ex. Sanders 2008:77). I 
Loungen pågick under en lång tid stridigheter mellan två ”rivaliserande 
grupper”. Loungen sades ha blivit ”kidnappad” av en av de här två 
grupperna som använde forumet till ”trams och tjafs”. 

Under hela undersökningsperioden fanns det en ganska stor 
frustration över att en del sexköpare inte kunde använda Loungen på 
det sätt som de önskade. De ville att Loungen skulle vara till för att 
sexköpare skulle kunna dela information och varningar samt recensera 
sina möten med sexsäljare. Andra sexköpare ville att Loungen skulle 
vara till för att sexköpare skulle kunna lära känna, umgås och s.k. 
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PM41 som inte var öppna för insyn. Sexsäljarna hade också ett eget låst 
forum som sexsäljare kunde ansöka om att få inträde i. Det var bara 
speciellt utvalda som hade möjlighet att delta i det här låsta forumet. 

Det fanns även tillgång till olika typer av statistik. Den 3 augusti 
2009 var det i Loungen 1349 användare online i 15 länder. Rekordet 
var då 13 942 användare i elva länder. Det fanns också egna 
”gallupundersökningar” eller ”polls”. Det var t.ex. en omröstning om 
vilket som var det bästa resmålet för sexturism. Tjeckien, Estland och 
sedan Finland låg i toppen och 4227 deltagare hade röstat. De här 
omröstningarna var till för hela detta forum och det var besökare, i 
synnerhet från Finland, som hade röstat. Ungefär ett år senare, den 21 
september 2010 var det istället 1461 användare online i 17 olika länder. 
Det nya rekordet var 17 296 användare online i 19 länder (2010-01-21 
22:33). Den 21 september 2010 fanns det i Loungen 29 858 trådar och 
439 371 inlägg, vilket visar att det fanns en ganska stor aktivitet. Det 
var dock inte känt hur aktiviteten såg ut, och hur mycket interaktion 
som skedde via PM. 

När man som besökare gick in i Loungen och började läsa i trådarna 
märktes det direkt att flera kände och tyckte om eller tyckte illa om 
varandra. Det fanns t.ex. flera av deltagarna som dagligen interagerade 
med varandra kollektivt. I Loungen fanns det ämnen som ”dagens 
kram”. Då och då tog deltagarna upp en gammal tråd och ”bumpade” 
den, d.v.s. bringade tråden och den interaktion som var då, till liv igen. 
Detta gjorde att deltagarna kunde fortsätta en rolig och viktig 
diskussion något år efter att den startades. Detta bidrog också till att 
gamla bråk, oförrätter och kränkningar aldrig helt glömdes bort på 
forumet. Plötsligt kunde en gammal konflikt tas upp vilket gjorde att 
stämningen blev infekterad. Vid bråk hänvisades oftast till gamla 
trådar med en länk, vilket gjorde att jag som observatör, och andra 
besökare som inte var på forumet vid tidpunkten, enkelt kunde följa var 
meningsskiljaktigheterna började. I Loungen fanns alla trådar och 
inlägg i arkiv, vilket gjorde att detta forum hade ett minne och en 
historia. Det här sättet att interagera var enligt deltagarna även vanligt 
på andra forum där deltagare samlades utifrån andra intressen. 
Deltagarna i Loungen stannade därför då och då upp och reflekterade 
över hur vanlig deras interaktion var, trots att de samlades kring ett 
intresse som i Sverige betraktades som avvikande och som delvis var 
kriminaliserat: 

Knepigt att de styrande i världen ser så tokigt på det här. 
Jag menar, i detta forumet bevisas ju att ni/vi inte är ett 
dugg konstigare än alla andra. Samma tjafs och bråk som i 
alla andra forum. Kanske någon trivial skillnad men ingen 
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275 000 gånger och innehöll 83 inlägg med länktips (2009-08-03). 
Här fanns också en tråd som var en gemensam lista över ord som 
ingick i ”fackspråket”. I listan förklarades bl.a. vad olika sexuella 
tjänster som ”danskt” och ”franskt” innebar för att sexköpare lättare 
skulle kunna navigera i ett red-light district, kunna läsa bordellers 
menyer och förstå varandras inlägg. Listan bestod av 16 inlägg och 
hade visats över 60 000 gånger. Tråden startade 2004 och bestod av 
basfakta för de kunder som skulle köpa sex i Danmark och i den 
länkades det också till en internationell ordlista som var mycket 
avancerad. I Korridoren användes akronymer och förkortningar ganska 
frekvent och det krävdes därför vissa hjälpmedel som ordlistor för att 
till fullo kunna förstå vad som skrevs. 

En annan tråd hette ”viktig info fr.o.m. 08.08.21” och i den stod att 
det från och med detta datum var förbjudet att skicka PM. Kontakt och 
informationsutbyte måste ske utanför forumet och moderatorerna 
skrev att alla sådana inlägg skulle tas bort omgående. En annan tråd 
som var placerad i toppen, informerade om att det var förbjudet för 
sexsäljare att marknadsföra sig och för sexköpare att sprida 
telefonnummer och adresser till sexsäljare i Sverige, men inte 
utomlands. Det var däremot tillåtet att sätta in länktips i sina inlägg, 
men inte om de var utformade som en annons. Alla de här trådarna var 
markerade med, ”Viktigt!” Därefter var trådarna placerade utifrån när 
de senast blev kommenterade eller startade. Jag kunde därför som 
besökare, utan att ha registrerat mig, enkelt följa dagens inlägg. Det var 
lätt som besökare att hitta på detta forum men det uppmuntrade inte 
direkt till småprat som i Loungen, trots att det ändå var vanligt 
förekommande. 

I Korridoren fanns också tillgänglig statistik. I Korridorens alla 
forum var det den 3 augusti 2009 sammanlagt 15 078 besökare online. 
Det forum som handlade om prostitution hade däremot enbart 144 
besökare online. Prostitutionsavdelningen i Korridoren utgjorde 
således enbart en liten del av det totala forumet, och resterande 
besökare samlades kring andra intressen på andra avdelningar. Drygt 
ett år senare, den 21 september 2010, var det istället 18 671 besökare 
online men enbart 142 var besökare på prostitutionsavdelningen. På 
prostitutionsavdelningen fanns det vid samma tidpunkt sammanlagt 
7641 trådar och 79 362 inlägg. 

I Korridoren fanns det flera moderatorer, och till skillnad från i 
Loungen var de mycket närvarande. Under studiens gång avancerade 
även en deltagare till moderator. Moderatorerna försökte styra upp 
forumet genom att organisera informationen i trådar med olika ämnen. 
De försökte också ta bort eller flytta inlägg som inte platsade i 
respektive tråd. Eftersom Korridoren var ett forum av många olika 
avdelningar, som innehöll många olika intressen, allt ifrån narkotika, 
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”cyberhångla” med sexsäljare. Moderatorerna gick sällan in och styrde 
interaktionen vilket lämnade deltagarna att själva försöka styra 
forumet. På grund av den här konflikten, började allt mer information, 
varningar och recensioner av sexsäljare hänvisas till PM under 
observationerna, vilket medförde att denna typ av interaktion i allt 
större utsträckning förmodligen skedde dolt och på andra platser på 
internet. 

Korridoren 
När jag som besökare istället kom in i Korridoren blev jag direkt 
informerad om olika regler. Detta forum var uppbyggt kring trådar och 
ämnen och deltagarna fyllde sedan på trådarna efterhand. Deltagarna 
blev uppmanade att inte starta nya trådar utan att ha sökt på ämnet 
först. Genom att försöka hålla antalet trådar nere, ville moderatorerna 
göra det lättare för besökare att hitta den information som de sökte 
efter. Moderatorerna hade placerat några av de viktigaste trådarna 
först. 
Figur 3 Trådar i Korridoren 

Denna bild är hämtad från Korridoren. 

Högst upp i Korridoren fanns recensioner från resor och möten med 
sexsäljare. Den tråden hade 782 inlägg. Därefter fanns en tråd med 
länkar till andra eskort- och prostitutionssidor som hade visats över 
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sexköpare skulle kunna dela information om sexsäljare, eller som de 
beskrev det: fakta. Deltagarna använde detta forum för att skriva 
konkreta frågor till varandra, dela recensioner och varna varandra. 
Deltagarna tipsade om nya sexsäljare och rekommenderade 
”guldkorn”. 

Informationen som delades handlade främst, eller nästan enbart, 
om sexsäljare som sålde sex i Sverige och som annonserade i Loungen 
och på en annan stor annonsplats. Många av de här sexsäljarna var 
dock resande och var fristående eller tillhörde agenturer från andra 
länder, mestadels från Östeuropa. Några misstänktes av deltagarna 
vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Deltagarna 
använde sig av ett tydligt marknadsliberalt språk som konsument, 
service, tjänst och bransch, när de interagerade. Även på detta forum 
användes en hel del akronymer och förkortningar vilket medförde att 
det kunde vara svårt för utomstående att förstå vad som menades. 

Detta forum skulle kunna beskrivas som att det var ett försök att 
skapa en sorts konsumentgemenskap eller ett forum för råd och rön, 
likt ”PriceRunner”, för kunderna i prostitutionen i Sverige. 
Interaktionen i Receptionen bestod mestadels av att olika omdömen 
delades som värderade om mötet med x sexsäljare var prisvärt eller 
inte. Deltagarna menade att, i egenskap av konsumenter, som 
dessutom köpte väldigt dyra tjänster, ville de få ut så mycket som 
möjligt för sina pengar. Sexköparna i Receptionen uppmanade 
sexsäljare att förbättra sin service. De påpekade när de ansåg att 
sexsäljare behövde en ”uppryckning” och uppmanade sexsäljarna att 
sänka priset för sina tjänster: ”… finns betydligt finare tjejer för samma 
pengar” (sexköpare i Receptionen). Deltagarna jämförde och granskade 
om sexsäljarnas bilder och marknadsföring stämde överens med 
verkligheten: ”…hon skriver att hon är 39, 174/79 med DD-kupor, men 
som så ofta så var sanningen en annan. Hon är inte 39, snarare 45, och 
både kortare och tyngre” (sexköpare i Receptionen). Nedan följer en 
bild av några recensioner/omdömen: 
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psykisk sjukdom, matlagning till prostitution, och för att den hade 
blivit hårt granskad av den svenska staten, försökte moderatorerna 
hålla olaglig information utanför forumet. De uppmanade deltagarna 
återkommande att hålla sådan information ”privat”. Till skillnad från 
Loungen hade det här forumet därför ingen klar 
prostitutionsinramning. Detta bidrog till att det också fanns deltagare, 
som uppgav att de inte köpte eller sålde sexuella tjänster, som 
interagerade där. Det fanns även en del deltagare, som av de andra 
deltagarna misstänktes vara personer under 18 år som skrev s.k. 
oseriösa och osanna inlägg. På de andra forum som ingår i studien 
kallades Korridoren t.ex. för ett forum för ”webbrunkare”. Detta gjorde 
att moderatorerna var tvungna att vara aktiva i att styra interaktionen 
för att diskussionerna inte skulle hamna utanför ämnet och för att inte 
minderåriga skulle delta i interaktionen. 

Antagligen som en konsekvens av att de ansvariga för Korridoren 
var rädda för att bli anmälda för koppleri, och på grund av reglerna och 
av den styrning som praktiserades, delades det mest information om 
prostitution utomlands, inte i Sverige. Det förekom många diskussioner 
om sexköp t.ex. i Tyskland, Danmark, Holland och Thailand. Många 
inlägg handlade om var man som sexköpare kunde hitta sexsäljare i de 
här länderna. Det fanns också diskussioner om thaimassage i Sverige 
som erbjöd Happy Ending (HE), d.v.s. massage som inkluderar onani, 
och om strippklubbar. I Korridoren fanns det hela tiden en rädsla för 
att dela information om prostitution öppet i Sverige. Moderatorerna 
och deltagarna befarade att det fanns bevakning av forumet och om 
information delades öppet, riskerade inte bara de ansvariga för 
Korridoren att bli anmälda för koppleri, utan det fanns också risk för 
tillslag mot olika massageinrättningar etc. 

I Korridoren fanns också trådar där sexköpslagen och olika 
forskningsundersökningar om prostitution diskuterades och besökare 
uppmanades att mobilisera sig och agera mot den svenska 
prostitutionspolitiken. 

Receptionen 
Receptionen hade, som jag förstår det, skapats i protest mot ett annat 
forum, Loungen, som deltagarna ansåg hade blivit kidnappat eftersom 
det förekom för mycket ”tjafs” och ”trams” där: ”… hoppas att det blir 
lite mer aktivitet här med omdömen och även i Loungen kan vi skriva 
så att inte tramsarna tar över där helt. Vi får inte ge upp. Kanske vi ska 
lägga ut denna länk till Receptionen lite här och där?” (sexköpare i 
Receptionen). Detta forum var alltså relativt nytt. Det startade i början 
av 2009 och målet med forumet var att skapa en plattform för att 
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sexköpare skulle kunna dela information om sexsäljare, eller som de 
beskrev det: fakta. Deltagarna använde detta forum för att skriva 
konkreta frågor till varandra, dela recensioner och varna varandra. 
Deltagarna tipsade om nya sexsäljare och rekommenderade 
”guldkorn”. 

Informationen som delades handlade främst, eller nästan enbart, 
om sexsäljare som sålde sex i Sverige och som annonserade i Loungen 
och på en annan stor annonsplats. Många av de här sexsäljarna var 
dock resande och var fristående eller tillhörde agenturer från andra 
länder, mestadels från Östeuropa. Några misstänktes av deltagarna 
vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Deltagarna 
använde sig av ett tydligt marknadsliberalt språk som konsument, 
service, tjänst och bransch, när de interagerade. Även på detta forum 
användes en hel del akronymer och förkortningar vilket medförde att 
det kunde vara svårt för utomstående att förstå vad som menades. 

Detta forum skulle kunna beskrivas som att det var ett försök att 
skapa en sorts konsumentgemenskap eller ett forum för råd och rön, 
likt ”PriceRunner”, för kunderna i prostitutionen i Sverige. 
Interaktionen i Receptionen bestod mestadels av att olika omdömen 
delades som värderade om mötet med x sexsäljare var prisvärt eller 
inte. Deltagarna menade att, i egenskap av konsumenter, som 
dessutom köpte väldigt dyra tjänster, ville de få ut så mycket som 
möjligt för sina pengar. Sexköparna i Receptionen uppmanade 
sexsäljare att förbättra sin service. De påpekade när de ansåg att 
sexsäljare behövde en ”uppryckning” och uppmanade sexsäljarna att 
sänka priset för sina tjänster: ”… finns betydligt finare tjejer för samma 
pengar” (sexköpare i Receptionen). Deltagarna jämförde och granskade 
om sexsäljarnas bilder och marknadsföring stämde överens med 
verkligheten: ”…hon skriver att hon är 39, 174/79 med DD-kupor, men 
som så ofta så var sanningen en annan. Hon är inte 39, snarare 45, och 
både kortare och tyngre” (sexköpare i Receptionen). Nedan följer en 
bild av några recensioner/omdömen: 
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psykisk sjukdom, matlagning till prostitution, och för att den hade 
blivit hårt granskad av den svenska staten, försökte moderatorerna 
hålla olaglig information utanför forumet. De uppmanade deltagarna 
återkommande att hålla sådan information ”privat”. Till skillnad från 
Loungen hade det här forumet därför ingen klar 
prostitutionsinramning. Detta bidrog till att det också fanns deltagare, 
som uppgav att de inte köpte eller sålde sexuella tjänster, som 
interagerade där. Det fanns även en del deltagare, som av de andra 
deltagarna misstänktes vara personer under 18 år som skrev s.k. 
oseriösa och osanna inlägg. På de andra forum som ingår i studien 
kallades Korridoren t.ex. för ett forum för ”webbrunkare”. Detta gjorde 
att moderatorerna var tvungna att vara aktiva i att styra interaktionen 
för att diskussionerna inte skulle hamna utanför ämnet och för att inte 
minderåriga skulle delta i interaktionen. 

Antagligen som en konsekvens av att de ansvariga för Korridoren 
var rädda för att bli anmälda för koppleri, och på grund av reglerna och 
av den styrning som praktiserades, delades det mest information om 
prostitution utomlands, inte i Sverige. Det förekom många diskussioner 
om sexköp t.ex. i Tyskland, Danmark, Holland och Thailand. Många 
inlägg handlade om var man som sexköpare kunde hitta sexsäljare i de 
här länderna. Det fanns också diskussioner om thaimassage i Sverige 
som erbjöd Happy Ending (HE), d.v.s. massage som inkluderar onani, 
och om strippklubbar. I Korridoren fanns det hela tiden en rädsla för 
att dela information om prostitution öppet i Sverige. Moderatorerna 
och deltagarna befarade att det fanns bevakning av forumet och om 
information delades öppet, riskerade inte bara de ansvariga för 
Korridoren att bli anmälda för koppleri, utan det fanns också risk för 
tillslag mot olika massageinrättningar etc. 

I Korridoren fanns också trådar där sexköpslagen och olika 
forskningsundersökningar om prostitution diskuterades och besökare 
uppmanades att mobilisera sig och agera mot den svenska 
prostitutionspolitiken. 

Receptionen 
Receptionen hade, som jag förstår det, skapats i protest mot ett annat 
forum, Loungen, som deltagarna ansåg hade blivit kidnappat eftersom 
det förekom för mycket ”tjafs” och ”trams” där: ”… hoppas att det blir 
lite mer aktivitet här med omdömen och även i Loungen kan vi skriva 
så att inte tramsarna tar över där helt. Vi får inte ge upp. Kanske vi ska 
lägga ut denna länk till Receptionen lite här och där?” (sexköpare i 
Receptionen). Detta forum var alltså relativt nytt. Det startade i början 
av 2009 och målet med forumet var att skapa en plattform för att 
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med sexsäljare skulle få publiceras och hur de i så fall skulle 
formuleras. Trots att Receptionen startats för att enbart dela ”fakta” var 
det emellertid svårt för deltagarna att helt undvika ”tjafs” och ”bråk”. 
När den här studien genomfördes var det inte särskilt många sexköpare 
som interagerade på de offentliga delarna på de forum som ingår i 
undersökningen. De forum, likt Receptionen, som enbart var 
uppbyggda kring fakta om sexsäljare riskerade därför att få ett lågt 
informationsflöde. 

Deltagarna 
I Korridoren fanns det 7641 trådar och 79 363 inlägg den 21 september 
2010. I Loungen fanns det istället 29 858 trådar och 439 371 inlägg, 
enligt forumets egen statistik. Receptionen bestod vid samma tidpunkt 
av totalt 1264 inlägg enligt min egen statistik. Det innebär att dessa 
forum sammanlagt bestod av 557 497 trådar och inlägg. När jag sedan 
räknat antalet deltagare och antalet trådar och inlägg under en månad 
var det på de två största svenska forumen sammanlagt 775 deltagare 
som tillsammans skrev 6178 trådar och inlägg. Receptionen, som var 
ett litet forum, hade totalt 408 deltagare under ett år. 

Alla procentsatser har avrundats. Tabellen nedan visar antalet 
deltagare per forum. 
Tabell 3 Antalet deltagare per forum 
 Antal Procent 
Loungen 362 47 
Korridoren 413 53 
Totalt 775 100,0 

 
Sifforna visar en ganska jämn fördelning mellan Loungen och 
Korridoren. Det var sammanlagt 775 deltagare som aktivt använde sig 
av ett forum under perioden. Bland dessa kan det ha funnits några som 
använt sig av båda forumen vilket skulle leda till ett något färre antal 
fysiska personer kopplade till användarnamnen. Under cirka ett år, 
från den 17 januari 2009 till den 21 september 2010 fann jag 408 olika 
användarnamn i Receptionen. Precis som för Loungen och Korridoren 
är det inte säkert att antalet användarnamn stämmer överens med det 
faktiska antalet fysiska personer. Efter att ha läst alla inlägg blev det 
tydligt att moderatorerna var noga med att deltagarna skulle använda 
ett och samma användarnamn: ”…använd ett och samma namn… Du 
skriver under två olika med samma ipadress. Därför tar jag bort den 
här kommentaren!” (moderator i Receptionen). När det har funnits 
tveksamheter i Receptionen har deltagare fått en tillsägelse av 
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Figur 4 Recensioner i Receptionen 

Denna bild är hämtad från Receptionen. 

Det verkade som om det var en grupp från Loungen, som hade försökt 
att skapa sitt ideala forum för sexköpare, ett forum som hade en mer 
internationell prägel. I jämförelse med den tidigare forskningen från 
länder som Storbritannien och Italien fanns det emellertid inte en 
sådan standardiserad recensionsmall i Receptionen som den som 
praktiserades i andra länder (se Sanders 2008:64–67, Cauduro m.fl. 
2009:61). Deltagarna kunde därmed inte fylla i ett färdigt formulär 
efter sina sexköp. Det fanns en konflikt om hur recensioner av möten 
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med sexsäljare skulle få publiceras och hur de i så fall skulle 
formuleras. Trots att Receptionen startats för att enbart dela ”fakta” var 
det emellertid svårt för deltagarna att helt undvika ”tjafs” och ”bråk”. 
När den här studien genomfördes var det inte särskilt många sexköpare 
som interagerade på de offentliga delarna på de forum som ingår i 
undersökningen. De forum, likt Receptionen, som enbart var 
uppbyggda kring fakta om sexsäljare riskerade därför att få ett lågt 
informationsflöde. 

Deltagarna 
I Korridoren fanns det 7641 trådar och 79 363 inlägg den 21 september 
2010. I Loungen fanns det istället 29 858 trådar och 439 371 inlägg, 
enligt forumets egen statistik. Receptionen bestod vid samma tidpunkt 
av totalt 1264 inlägg enligt min egen statistik. Det innebär att dessa 
forum sammanlagt bestod av 557 497 trådar och inlägg. När jag sedan 
räknat antalet deltagare och antalet trådar och inlägg under en månad 
var det på de två största svenska forumen sammanlagt 775 deltagare 
som tillsammans skrev 6178 trådar och inlägg. Receptionen, som var 
ett litet forum, hade totalt 408 deltagare under ett år. 

Alla procentsatser har avrundats. Tabellen nedan visar antalet 
deltagare per forum. 
Tabell 3 Antalet deltagare per forum 
 Antal Procent 
Loungen 362 47 
Korridoren 413 53 
Totalt 775 100,0 

 
Sifforna visar en ganska jämn fördelning mellan Loungen och 
Korridoren. Det var sammanlagt 775 deltagare som aktivt använde sig 
av ett forum under perioden. Bland dessa kan det ha funnits några som 
använt sig av båda forumen vilket skulle leda till ett något färre antal 
fysiska personer kopplade till användarnamnen. Under cirka ett år, 
från den 17 januari 2009 till den 21 september 2010 fann jag 408 olika 
användarnamn i Receptionen. Precis som för Loungen och Korridoren 
är det inte säkert att antalet användarnamn stämmer överens med det 
faktiska antalet fysiska personer. Efter att ha läst alla inlägg blev det 
tydligt att moderatorerna var noga med att deltagarna skulle använda 
ett och samma användarnamn: ”…använd ett och samma namn… Du 
skriver under två olika med samma ipadress. Därför tar jag bort den 
här kommentaren!” (moderator i Receptionen). När det har funnits 
tveksamheter i Receptionen har deltagare fått en tillsägelse av 
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Figur 4 Recensioner i Receptionen 

Denna bild är hämtad från Receptionen. 

Det verkade som om det var en grupp från Loungen, som hade försökt 
att skapa sitt ideala forum för sexköpare, ett forum som hade en mer 
internationell prägel. I jämförelse med den tidigare forskningen från 
länder som Storbritannien och Italien fanns det emellertid inte en 
sådan standardiserad recensionsmall i Receptionen som den som 
praktiserades i andra länder (se Sanders 2008:64–67, Cauduro m.fl. 
2009:61). Deltagarna kunde därmed inte fylla i ett färdigt formulär 
efter sina sexköp. Det fanns en konflikt om hur recensioner av möten 
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Tabell 5 Inlägg och trådar på forumen 
 Inlägg Trådar 

Antal 
deltagare 

Antal 
inlägg 

Antal 
inlägg 
per 
deltagare 

Min-
Max 

Antal 
deltagare 

Antal 
trådar 

Antal 
trådar 
per 
deltagare 

Min-
Max 

Loungen 331 5124 15,5 1-812 105 143 1,4 1-6 
Korridoren 406 974 2,4 1-60 22 24 1,1 1-3 
Totalt 737 6098 8,3 1-812 127 167 1,3 1-6 

 
I Loungen skrevs sammanlagt 5124 inlägg samtidigt som 143 trådar 
startades. Samma siffror för Korridoren var 974 respektive 24. Detta 
leder till att medelsiffran för antalet inlägg per deltagare i Loungen var 
15,5 medan den i Korridoren var 2,4. Vi kan även läsa från tabellen att 
deltagaren som skrev flest inlägg under perioden hade skrivit 812 
inlägg i Loungen. På de 31 dagar som Loungen och Korridoren 
kartlades skrevs det i genomsnitt cirka 200 trådar och inlägg per dag. I 
Receptionen var aktiviteten mycket lägre och interaktionen inte lika 
stark. De flesta, 239 av 408 deltagare, hade enbart skrivit ett inlägg 
under ett år d.v.s. 59 procent av deltagarna. Den deltagare som skrev 
flest inlägg skrev sammanlagt 86 under ett år. Det var enbart 23 av 408 
deltagare (sex procent) som skrev tio eller fler inlägg. De här 23 
deltagarna stod tillsammans för 41 procent av det totala innehållet (516 
av 1264 inlägg). 

Om vi tittar på hur många inlägg deltagarna hade skrivit sedan de 
registrerat sig ser vi att Korridoren-deltagarna hade varit mer aktiva än 
deltagarna i Loungen. Den mest aktiva deltagaren i Loungen hade 
totalt skrivit 18 585 inlägg medan den mest aktiva deltagaren i 
Korridoren hade skrivit 17 449 inlägg. I Korridoren var det dock 
osäkert om deltagaren enbart skrivit på prostitutionsavdelningen eller 
om deltagarna varit aktiva på andra avdelningar och även skrivit och 
kommenterat andra intressen som fanns på forumet. 

Om vi istället tittar på hur många inlägg och trådar som deltagarna 
hade skrivit respektive startat utifrån sin roll blir det tydligt att 
sexsäljarna i genomsnitt var mycket mer aktiva än sexköparna. 
Sexsäljarna skrev cirka 27 inlägg per person medan sexköparna enbart 
skrev cirka sex. Antalet startade trådar visar däremot att sexköparna 
nästan var lika aktiva som sexsäljarna med mellan en och två startade 
trådar per person. 

För att värdera spridningen i intensiteten på deltagandet i Loungen 
och i Korridoren har antalet skrivna inlägg och startade trådar delats in 
i olika intervaller (se nästa tabell, första kolumnen). Intervallerna 
speglar följande. Den första intervallen visar de deltagare som i 
genomsnitt skrev mindre än ett inlägg eller tråd varannan dag. Den 
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moderatorn och sitt inlägg raderat. Andra tabellen visar deltagarnas 
roll på respektive forum. 
Tabell 4 Deltagarnas roll på forumen 
 Forumen 

Loungen Korridoren Totalt 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Sexköpare 291 80 378 92 669 86 
Sexsäljare 79 20 10 2 80 10 
Moderator 0 0 7 2 7 1 
Annat 1 0 18 4 19 3 
Totalt 362 100,0 413 100,0 775 100,0 

 
Siffrorna åskådliggör att sexsäljarna i större utsträckning använde sig 
av Loungen. 20 procent av skribenterna i Loungen skrev utifrån rollen 
sexsäljare och motsvarande siffra för Korridoren var två procent. I 
Korridoren var det också aktiva moderatorer under perioden, medan 
det i Loungen inte skrevs någon tråd eller något inlägg av en 
moderator. Enligt den statistik, som jag har fört under en ettårsperiod i 
Receptionen var däremot 399 av 408 deltagare som skrev utifrån 
positionen sexköpare, varav en av dessa uppgav att hon var en kvinna 
som köpte sexuella tjänster tillsammans med sin partner. Detta visar 
att Receptionen främst var ett forum för sexköpare men det fanns åtta 
sexsäljare som bemötte olika omdömen och varningar. På forumet 
fanns också en moderator som skrev ett fåtal inlägg. 

Av deltagarna i Loungen och Korridoren hade följande registrerat 
sig under augusti månad 2009: 53 användare (15 procent) för Loungen 
och 26 (6 procent) för Korridoren. Samma siffror för hela året 2009: 
116 (32 procent) för Loungen och 132 (32 procent) för Korridoren. De 
”äldsta” deltagarna på båda forumen registrerade sig under 2002. I 
Receptionen var de ”äldsta” deltagarna från januari 2009. 

Av de 775 deltagare som kartlades i Loungen och i Korridoren hade 
737 skrivit ett inlägg någonstans på forumet medan 127 hade startat en 
tråd. Det betyder att 31 deltagare enbart hade startat en tråd utan att 
skriva några fler inlägg och utan att interagera vidare. En startad tråd 
är det första inlägget som skrivs i ett ämne, inläggen som följer är 
sedan svar eller responsen på trådskaparens (TS) inlägg eller ämne. 
Detta fenomen var mycket vanligare i Loungen än i Korridoren vilket 
nästa tabell visar. Tabellen nedan illustrerar att deltagarna var mycket 
mer aktiva i Loungen än i Korridoren. 
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Tabell 5 Inlägg och trådar på forumen 
 Inlägg Trådar 

Antal 
deltagare 

Antal 
inlägg 

Antal 
inlägg 
per 
deltagare 

Min-
Max 

Antal 
deltagare 

Antal 
trådar 

Antal 
trådar 
per 
deltagare 

Min-
Max 

Loungen 331 5124 15,5 1-812 105 143 1,4 1-6 
Korridoren 406 974 2,4 1-60 22 24 1,1 1-3 
Totalt 737 6098 8,3 1-812 127 167 1,3 1-6 

 
I Loungen skrevs sammanlagt 5124 inlägg samtidigt som 143 trådar 
startades. Samma siffror för Korridoren var 974 respektive 24. Detta 
leder till att medelsiffran för antalet inlägg per deltagare i Loungen var 
15,5 medan den i Korridoren var 2,4. Vi kan även läsa från tabellen att 
deltagaren som skrev flest inlägg under perioden hade skrivit 812 
inlägg i Loungen. På de 31 dagar som Loungen och Korridoren 
kartlades skrevs det i genomsnitt cirka 200 trådar och inlägg per dag. I 
Receptionen var aktiviteten mycket lägre och interaktionen inte lika 
stark. De flesta, 239 av 408 deltagare, hade enbart skrivit ett inlägg 
under ett år d.v.s. 59 procent av deltagarna. Den deltagare som skrev 
flest inlägg skrev sammanlagt 86 under ett år. Det var enbart 23 av 408 
deltagare (sex procent) som skrev tio eller fler inlägg. De här 23 
deltagarna stod tillsammans för 41 procent av det totala innehållet (516 
av 1264 inlägg). 

Om vi tittar på hur många inlägg deltagarna hade skrivit sedan de 
registrerat sig ser vi att Korridoren-deltagarna hade varit mer aktiva än 
deltagarna i Loungen. Den mest aktiva deltagaren i Loungen hade 
totalt skrivit 18 585 inlägg medan den mest aktiva deltagaren i 
Korridoren hade skrivit 17 449 inlägg. I Korridoren var det dock 
osäkert om deltagaren enbart skrivit på prostitutionsavdelningen eller 
om deltagarna varit aktiva på andra avdelningar och även skrivit och 
kommenterat andra intressen som fanns på forumet. 

Om vi istället tittar på hur många inlägg och trådar som deltagarna 
hade skrivit respektive startat utifrån sin roll blir det tydligt att 
sexsäljarna i genomsnitt var mycket mer aktiva än sexköparna. 
Sexsäljarna skrev cirka 27 inlägg per person medan sexköparna enbart 
skrev cirka sex. Antalet startade trådar visar däremot att sexköparna 
nästan var lika aktiva som sexsäljarna med mellan en och två startade 
trådar per person. 

För att värdera spridningen i intensiteten på deltagandet i Loungen 
och i Korridoren har antalet skrivna inlägg och startade trådar delats in 
i olika intervaller (se nästa tabell, första kolumnen). Intervallerna 
speglar följande. Den första intervallen visar de deltagare som i 
genomsnitt skrev mindre än ett inlägg eller tråd varannan dag. Den 
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moderatorn och sitt inlägg raderat. Andra tabellen visar deltagarnas 
roll på respektive forum. 
Tabell 4 Deltagarnas roll på forumen 
 Forumen 

Loungen Korridoren Totalt 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Sexköpare 291 80 378 92 669 86 
Sexsäljare 79 20 10 2 80 10 
Moderator 0 0 7 2 7 1 
Annat 1 0 18 4 19 3 
Totalt 362 100,0 413 100,0 775 100,0 

 
Siffrorna åskådliggör att sexsäljarna i större utsträckning använde sig 
av Loungen. 20 procent av skribenterna i Loungen skrev utifrån rollen 
sexsäljare och motsvarande siffra för Korridoren var två procent. I 
Korridoren var det också aktiva moderatorer under perioden, medan 
det i Loungen inte skrevs någon tråd eller något inlägg av en 
moderator. Enligt den statistik, som jag har fört under en ettårsperiod i 
Receptionen var däremot 399 av 408 deltagare som skrev utifrån 
positionen sexköpare, varav en av dessa uppgav att hon var en kvinna 
som köpte sexuella tjänster tillsammans med sin partner. Detta visar 
att Receptionen främst var ett forum för sexköpare men det fanns åtta 
sexsäljare som bemötte olika omdömen och varningar. På forumet 
fanns också en moderator som skrev ett fåtal inlägg. 

Av deltagarna i Loungen och Korridoren hade följande registrerat 
sig under augusti månad 2009: 53 användare (15 procent) för Loungen 
och 26 (6 procent) för Korridoren. Samma siffror för hela året 2009: 
116 (32 procent) för Loungen och 132 (32 procent) för Korridoren. De 
”äldsta” deltagarna på båda forumen registrerade sig under 2002. I 
Receptionen var de ”äldsta” deltagarna från januari 2009. 

Av de 775 deltagare som kartlades i Loungen och i Korridoren hade 
737 skrivit ett inlägg någonstans på forumet medan 127 hade startat en 
tråd. Det betyder att 31 deltagare enbart hade startat en tråd utan att 
skriva några fler inlägg och utan att interagera vidare. En startad tråd 
är det första inlägget som skrivs i ett ämne, inläggen som följer är 
sedan svar eller responsen på trådskaparens (TS) inlägg eller ämne. 
Detta fenomen var mycket vanligare i Loungen än i Korridoren vilket 
nästa tabell visar. Tabellen nedan illustrerar att deltagarna var mycket 
mer aktiva i Loungen än i Korridoren. 
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skribenter. Materialet visar dock att det var tre mycket aktiva deltagare 
som stod för 40 procent av allt innehåll. Kristie R. Blevins och Thomas 
J. Holts (2009:624) gjorde en studie av sexköpares virtuella subkultur i 
tio städer i USA, vilken bestod av ett material med 6899 inlägg från 
2005. Sarah Earles och Keith Sharps (2007:21) studie om sexköpare i 
cyberrymden innehöll totalt 5067 recensioner som var skrivna av 2554 
olika deltagare under 1999–2000. Cauduro m.fl. (2009:59) visade att 
Italiens största forum bestod av cirka 85 000 användare och 65 000 
inlägg vid början av 2008. 

Harriet Langanke och Mikael W. Ross (2009:5–6) menar att 
Tysklands största forum mot slutet av 2006 hade 10 000 registrerade 
användare och det kunde vara upp emot 450 användare online 
samtidigt vid observationerna. Forumet startade 1998 och bestod i 
oktober 2006 totalt av cirka 150 000 inlägg som fanns arkiverade. 
Christine Milrod (2010:7) visade att USA:s största forum hade 1 000 
000 registrerade medlemmar och cirka 250 000 till 300 000 unika 
besökare om dagen. Det fanns totalt cirka 600 000 recensioner. Det är 
intressant att hon visar att mindre än tio procent av medlemmarna 
skrev recensioner, och ännu färre skrev i forumet. Ungefär en procent 
av dem som postade recensioner skrev också trådar och inlägg i 
forumet. 

I jämförelse med ovanstående internationella studier, visar detta att 
det var ett relativt högt antal trådar och inlägg i Sverige. Under ett år 
skulle det kunna handla om, för att göra en grov uppskattning, cirka 
70 000 trådar och inlägg. Vad gäller aktiva deltagare är det svårare att 
jämföra eftersom jag endast gjorde en månads mätning på de största 
forumen men det verkar som om det var ett färre antal aktiva deltagare 
i Sverige än vad t.ex. Langankes och Ross (2009) tyska studie visar. 

Teman 
Innan jag går vidare i analysen, vill jag fortsätta med att ge en mer 
övergripande bild av forumen. Som illustreras i tabellen som följer har 
de 6178 trådar och inlägg som skrevs under en månad i Loungen och i 
Korridoren delats in i sex olika teman. Receptionen har inte inkluderats 
i innehållsanalysen eftersom det som skrevs var begränsat och 
mestadels bestod av informationsutbyte. 
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andra visar de som skrev ett inlägg eller en tråd varannan dag eller fler, 
dock ej mer än ett inlägg eller en tråd om dagen. Den tredje intervallen 
visar de som skrev ett inlägg eller en tråd eller fler om dagen men 
mindre än två. Den fjärde visar de som skrivit två eller fler inlägg eller 
trådar om dagen men mindre än fyra. Den sista visar de som skrev fyra 
eller fler inlägg och trådar om dagen. 
Tabell 6 Antal deltagare i relation till aktivitetsgrad på forumen 
Inlägg och 
trådar 

Forumen 

Loungen Korridoren Totalt 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

<1 varannan dag 316 87 408 99 724 93 
<1 per dag 17 5 2 0 19 3 
<2 per dag 14 4 3 1 17 2 
<4 per dag 5 1 0 0 6 1 
≥4 per dag 10 3 0 0 10 1 
Totalt 362 100,0 413 100,0 775 100,0 

 
Tabellen visar att de flesta deltagarna skrev mindre än ett inlägg eller 
en tråd varannan dag. I Loungen handlar det om 87 procent, i 
Korridoren hela 99 procent. Det var ett fåtal, mycket aktiva deltagare i 
Loungen som stod för den stora skillnaden i aktiviteten mellan 
forumen. De som skrev mer än ett inlägg om dagen var 29 deltagare i 
Loungen och tre i Korridoren. Det är intressant att notera är att i 
Loungen stod denna grupp för 3946 inlägg och trådar, alltså cirka 99 
procent av det totala innehållet. För Korridoren var samma siffra 132 
inlägg och trådar alltså cirka 13 procent. De kvantitativa resultaten 
bekräftar alltså att Loungen kännetecknades av en relativt liten grupp 
deltagare som hade en stark interaktion och som producerade stora 
mängder inlägg och trådar. Detta resultat kan vara särskilt viktigt att ha 
i åtanke i den fortsatta analysen eftersom det i förlängningen innebär 
att det var en grupp på 30 till 40 deltagare som stod för större delen av 
det empiriska materialet. 

Jag vill nu lämna min egen presentation av statistiken för att 
jämföra den med statistik från andra studier av liknande forum. Det är 
svårt att göra en sådan jämförelse eftersom det inte tidigare har 
genomförts en liknande studie. Det är ändå viktigt att försöka sätta 
materialet i ett större sammanhang. Det finns några undersökningar 
som tangerar denna och som kan hjälpa till att spegla materialet. 

Synnøve Jahnsen (2008:277, 280) gjorde t.ex. en innehållsanalys av 
www.sexhandel.no som lanserades av det norska Barne- og 
likestillningsdepartementet för att skapa en plattform där sexköp skulle 
kunna diskuteras. Hon undersökte forumet under två år och 
registrerade 340 trådar samt 1500 inlägg som var skrivna av totalt 136 
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uppehöll sig minst vid, två procent, var att skriva om hur prostitution 
diskuterades och om regleringen av prostitution. I detta tema förekom 
dock flest länkar till andra sajter på internet där diskussioner och social 
mobilisering bl.a. mot den svenska sexköpslagen var mer central. 

Sociala mellanlägg 
De sociala mellanläggen utgjorde 62 procent av innehållet i 
interaktionen. De sociala mellanläggen innehöll både saker som skrevs 
för att hålla interaktionen igång och levande och olika sätt att tackla 
och hantera när deltagarna inte följde reglerna. Det här temat innehöll 
därför olika rättelser, förtydliganden, vitsar, bråk, lekar, flirt m.m. 
Många av de sociala mellanläggen fanns i så kallade ”evighetstrådar” 
som nästan hade en rituell karaktär. I de här evighetstrådarna 
praktiserades beteendemönster som upprepades nästan på samma sätt 
varje dag.  I Loungen fanns t.ex. evighetstrådar för att säga god 
morgon, god natt, vad de tänkte på, åt, lyssnade på, tyckte om, hur och 
när de hade sex senast och vad de saknade: ”…jag saknar min far. Trots 
att jag begravde honom i fredags, är tomheten oändlig efter honom” 
(sexköpare i Loungen). Evighetstrådarna användes dagligen och blev 
till ett kitt som skapade sammanhållning. 

De sociala mellanläggen återfanns inte enbart i evighetstrådar utan 
fanns i de flesta trådarna. Det kunde t.ex. vara när deltagare skämtade 
eller när de reagerade argt på vad som uppfattades som någon typ av 
påhopp etc. Även om deltagarna skrev om mat, fruar och pojkvänner 
hade ändå stora delar av innehållet sexuella undertoner. Det var 
förbjudet för sexsäljarna att annonsera i trådarna. Därför är det möjligt 
att tänka sig att sociala mellanlägg ibland användes av sexsäljare för att 
också marknadsföra sig själva, sina tjänster och för att egga potentiella 
kunder. Nedan är en ganska typisk interaktion som i innehållsanalysen 
har kategoriserats som sociala mellanlägg. Exemplet kommer från en 
tråd som handlade om vad deltagarna åt eller tänkte äta: 

Sexköpare: har en skål med cashewnötter som är svår att 
låta bli när man går förbi. 
Sexsäljare: *går förbi och sveper försiktigt med sig skålen 
utan att x ser något *. 
Sexköpare: Tänkte säga vart tog mina nötter vägen men 
kände efter och dom var kvar . 
Sexsäljare: *slänger sig i soffan bredvid x och leker med hans 
nötter*. 

Information 
I detta tema var informationsutbyte i fokus och 17 procent av innehållet 
gällde att få och ge information. Den information som efterfrågades 
mest i Loungen och i Korridoren var på vilka platser olika sexuella 
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Tabell 7 Tema 
Tema Antal inlägg och trådar (%) 

Sociala mellanlägg  3826 (62) 
Information 1054 (17) 
Förhandlingar och regler 512 (8) 
Råd och stöd 379 (6) 
Synpunkter på forumet 280 (5) 
Diskussion om prostitution och 
reglering 

127 (2) 

Totalt 6178 (100) 
 

Vad som är speciellt intressant att notera är att 62 procent av 
innehållet i Loungen och i Korridoren var vad jag kallar sociala 
mellanlägg42 (se Tilly 2000:64–65). Det var interaktion som inte direkt 
handlade om prostitution utan istället kan beskrivas som flirt, skämt, 
förtydliganden, bråk och småprat. Som tidigare nämnts, var Loungen 
det forum i undersökningen som hade den tydligaste 
prostitutionsinramningen. Samtidigt visar resultatet från 
innehållsanalysen att merparten av interaktionen, i alla fall i sitt 
innehåll, inte direkt handlade om prostitution. 

Informationsutbyte som betonats mest i tidigare studier (Earle & 
Sharp 2007, Blevins & Holt 2009, Langanke & Ross 2009)43, bestod 17 
procent av trådarna och inläggen av. Åtta procent av trådarna och 
inläggen gällde förhandlingar och regler medan sex procent av trådarna 
och inläggen istället bestod av råd och stöd i olika frågor. Fem procent 
av innehållet berörde synpunkter på forumet. Det tema som deltagarna 

                                                           
42 Charles Tilly (2000:64–65) skriver i sin teori om beständig ojämlikhet att sociala strukturer 
aldrig fungerar som deltagare tänkt eftersom människor gör misstag. Om regler skulle följas 
till punkt och pricka skulle det bli dödläge. I interaktion avstyr dess deltagare dödlägen 
genom att använda sig av s.k. sociala mellanlägg. Det kan handla om klargöranden, 
korrektioner, kompensatoriska handlingar och försäkringar. Sociala strukturer hålls samman 
för att människor aldrig upphör att improvisera och använda sociala mellanlägg. Detta tema 
består av alla trådar och inlägg som inte direkt, till sitt innehåll, handlade om prostitution. 
Trots att jag hade gjort en mindre pilotstudie, kunde jag inte ana att detta tema skulle växa sig 
så stort. En nackdel med den här typen av innehållsanalyser är att designen inte går att ändra 
under studiens gång. I efterhand hade det varit intressant om detta stora tema hade delats 
upp i fler mindre. Samtidigt visar det hur mycket ”smörjmedel” som krävdes för att hålla 
igång de mellanmänskliga relationerna på forumen, vilket är intressant i sig självt. Det är inte 
ovanligt att en stor del av innehållet handlar om annat än det tilltänkta innehållet. En annan 
studie visar t.ex. att 40 procent av meddelandena på Twitter kunde kategoriseras som 
”pointless babble” (Baym 2010:30). Twitter är ett socialt nätverk där privatpersoner, 
politiker, artister, forskare, företag, organisationer, nätverk kan publicera korta meddelanden 
till dem som följer deras konto. Genom att benämna detta tema sociala mellanlägg, istället för 
meningslöst babbel, vill jag betona hur betydelsefullt detta innehåll är för att hålla igång 
interaktionen och de sociala ordningarna. 
43 Se även Bishop & Robinson 2002, Smette 2003, Månsson & Söderlind 2004, Scaramuzzino 
2007, Holt, Blevins & Kuhns 2008, Marttila 2008, Sanders 2008, Hagstedt m.fl. 2009, 
Milrod 2010. 
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består av alla trådar och inlägg som inte direkt, till sitt innehåll, handlade om prostitution. 
Trots att jag hade gjort en mindre pilotstudie, kunde jag inte ana att detta tema skulle växa sig 
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upp i fler mindre. Samtidigt visar det hur mycket ”smörjmedel” som krävdes för att hålla 
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studie visar t.ex. att 40 procent av meddelandena på Twitter kunde kategoriseras som 
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meningslöst babbel, vill jag betona hur betydelsefullt detta innehåll är för att hålla igång 
interaktionen och de sociala ordningarna. 
43 Se även Bishop & Robinson 2002, Smette 2003, Månsson & Söderlind 2004, Scaramuzzino 
2007, Holt, Blevins & Kuhns 2008, Marttila 2008, Sanders 2008, Hagstedt m.fl. 2009, 
Milrod 2010. 
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den här typen av information också som en slags marknadsföring 
eftersom det kostade att annonsera på internet. Det är tänkbart att 
sexköparna gav den här typen av information för att få kontakt med 
sexsäljare som besökte forumet osynligt och som inte kommunicerade, 
interagerade eller var synliga genom annonsering. 

Förhandlingar och regler 
I detta tema var det reglerna för prostitution som på olika sätt 
diskuterades och förhandlades fram genom interaktion. Åtta procent av 
trådarna och inläggen handlade om olika förhandlingar och regler. Det 
kunde t.ex. vara förhandlingar om och regler för vad sexsäljarnas 
annonser skulle innehålla. Var det t.ex. tillåtet att ljuga om sin ålder i 
annonserna och hur mycket? Var sexsäljare tvungna att använda sina 
egna bilder i annonserna eller var det tillåtet att använda andras bilder? 
När sexsäljare benämnde sig som ”eskorter”, eller 
”flickvänsupplevelser” i annonserna, vad förpliktigade i så fall de här 
begreppen till? 

Startar en ny tråd här där jag tänkte få lite synpunkter på 
vad en eskort är. Detta är ju en eskortsida, men jag tycker 
att de flesta som annonserar här inte stämmer in på 
benämningen. För mig är en eskort en person som erbjuder, 
sexuella tjänster givetvis, men som även tar betalt för sin tid 
i form av umgänge, middag, bio, affärsrepresentation, GFE 
m.m. Alltså en person som erbjuder sitt sällskap förutom 
själva sexet. Ofta har denna person betydligt högre priser än 
"standardpris", vilket jag tycker är helt rätt. Några på det 
här forumet kallar sig för hora, vilket jag tycker är ett 
nedsättande ord och som lätt kan missbrukas som 
nedvärderande bedömning på en individ eller som skällsord. 
Några kallar sig för prostituerade, vilket i min mening är en 
person som säljer sex för att överleva ekonomiskt, och som 
ofta inte tycker sig ha något annat val och som inte har 
förmågan att ta sig ur det hela. Det skulle vara kul att höra 
vad ni andra anser vad en eskort egentligen gör eller är 
(sexköpare i Loungen). 

I detta tema kunde det också gälla förhandlingar om och regler för hur 
sexköpare och sexsäljare borde agera i början av ett möte, och under ett 
möte och vid ett avslutat möte. Vad var egentligen tillåtet att prata om 
och att fråga sexsäljare? Hur skulle sexköpare och sexsäljare uppträda 
när tiden tagit slut? Var fick sexköpare röra och inte röra? En 
återkommande förhandling i flera trådar i det här temat gällde gränser 
för intimitet vid flickvänsupplevelser och eskortservice. Det handlade 
t.ex. om ifall kyssar borde ingå vid ett möte. Det förekom också 
förhandlingar om hygien och om det var rätt att erbjuda eller efterfråga 
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tjänster kunde köpas. Deltagarna efterfrågade och delgav varandra 
information om så kallade naturistklubbar i Tyskland och var 
sexköpare kunde hitta sexsäljare på en viss ort eller på en speciell gata: 

Förutom Pattaya så är det Phuket och Bangkok som brukar 
rekommenderas av de erfarna sexköparna, där vad jag 
förstår Bangkok har det största utbudet på den här fronten 
(rätta mig gärna om jag har fel). Någon gång i framtiden 
ska jag nog själv åka till Thailand och jag skulle sannolikt 
välja Bangkok eftersom det finns mycket att se och göra i en 
storstad när man inte har sex och därmed har man även ett 
bra alibi för resan (sexköpare i Korridoren). 

Informationen kunde också handla om olika tidsaspekter, t.ex. när det 
var bäst att resa eller bege sig till en speciell plats. När var det mest 
sexsäljare ute eller inne? Vid vilken tidpunkt var det minst sexköpare 
och kö på bordellerna i red-light districts? Deltagarna utbytte också 
information om olika typer av sexuella tjänster. Det var allt från 
analsex och oralsex utan kondom till dominans och 
flickvänsupplevelser och vem som eventuellt erbjöd sådana tjänster. I 
detta tema efterfrågade sexköparna också ganska frekvent mer 
information om en specifik namngiven sexsäljare. Var hon eller han 
seriös? Stämde bilderna i annonsen med verkligheten? Var det 
prisvärt? Det efterfrågades också ofta omdömen eller recensioner från 
deltagare som hade erfarenhet av att ha köpt sexuella tjänster av den 
namngivna sexsäljaren. Detta tema var med andra ord likt många av de 
inlägg som fanns i Receptionen t.ex.: ”Hej undrar om någon har nåt 
info om x-sexsäljare med överkomliga priser i gbg? Stämmer ålder och 
mått och är hon trevlig??” (sexköpare i Loungen). Ibland, oftast i 
Korridoren, recenserades hela sexresor, dag för dag, och sexsäljare för 
sexsäljare. 

I detta tema varnade deltagarna också varandra för något eller 
någon. Ofta var det deltagare som informerade om att en eller flera 
sexsäljare hade falsk marknadsföring och att mötet därför slutat i 
besvikelse. Det förekom också varningar för sexsäljare som hade 
hallickar och för sexsäljare som tog droger. Deltagarna informerade 
också varandra när det fanns risk för rån eller att bli tagen av polisen. 
Sexsäljarna varnade också varandra och informerade när sexköpare 
ringt och trakasserat dem eller när någon sexköpare betett sig illa vid 
en träff. Sexsäljarna hänvisade sedan ofta till att mer detaljerad 
information togs privat och på det låsta forumet som inte var 
inkluderat i studien. 

Det var mestadels sexköpare som var aktiva i informationstemat. 
Det hände även att sexsäljare gav information om att de befann sig på 
en speciell plats, vid en bestämd tidpunkt. Det hände också att 
sexköpare gav liknande information. Från sexsäljares sida blev kanske 
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Synpunkter på forumet 
Synpunkter på forumet utgjorde fem procent av innehållet. I detta tema 
framförde deltagarna sina synpunkter på hur forumet fungerade. 
Deltagarna skrev också om de ansåg att moderatorerna skötte sin 
uppgift bra och diskuterade stämningen på forumet. Var det ett 
”levande” eller ”dött” forum? Det kunde också handla om synpunkter 
på att all interaktion arkiverades och inte gick att radera. Det fanns 
deltagare vars liv hade förändrats. Deltagare fick seriösa förhållanden 
och ville ibland lägga prostitutionen och sitt deltagande bakom sig. 
Deltagarna ville då ofta ha hjälp av moderatorerna att radera sitt konto 
vilket oftast inte var möjligt. 

Temat kunde också vara situationer där deltagare hade synpunkter 
på att de hade startat informationstrådar men responsen hade bara 
varit ”off topic” vilket ”förstörde” trådarna. ”Problemet med denna tråd 
och ofta hela detta forum är att en persons konkreta förfrågan ofta 
skojas bort, hånas eller kommer bort i alla off topic diskussioner/bråk” 
(sexköpare i Loungen). Deltagarna var överlag väldigt måna om att 
forumets regler följdes eftersom det annars riskerade att försvinna. När 
regler bröts och överträddes var det antingen deltagare eller 
moderatorer som gav tillsägelser och ibland raderades även inlägg som 
ansågs vara olämpliga eller som var publicerade i fel tråd av 
moderatorerna. ”OT44 rensat, diskussioner om huruvida sexköp är 
ok/inte ok kan ni ta i andra trådar” (moderator i Korridoren). När 
deltagarna återkommande överträdde reglerna eller när reglerna i 
samhället förändrades brukade moderatorerna komma med allmänna 
uppmaningar eller tillsägelser. 

Diskussion om prostitution och reglering 
Två procent av interaktionen i Loungen och i Korridoren berörde hur 
prostitution diskuterades i samhället och regleringen av prostitution. 
Deltagarna diskuterade olika tidningsartiklar, tv-inslag, politikers 
uttalanden och aktuella forskningsundersökningar. Det kunde också 
handla om socialtjänstens insatser som var riktade till sexköpare och 
sexsäljare. Ibland beskrev deltagarna sina egna motiv till varför de valt 
att köpa och sälja sex som motbild till den gängse bilden. Mestadels 
berörde dock innehållet i detta tema den svenska sexköpslagen, det s.k. 
”horstigmat” och att det i det svenska samhället betraktades som något 
avvikande och sjukligt att köpa sexuella tjänster: 

Blir så trött och less på den ständigt negativa bild av 
prostituerade som målas upp i medier och den attityd som 
samhället i allmänhet kan uppvisa mot er. Att de hackar på 
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oralsex utan skydd. Deltagarna förhandlade också om och skapade 
regler för prissättning av de sexuella tjänsterna. Ofta stod ”pris”, ”vad 
kostar” eller ”1000kr” som rubriker på trådarna. Deltagarna 
förhandlade om vad som ansågs vara prisvärt, vad sexköpare kunde 
förvänta sig för bemötande för ett visst pris och olika strategier mot 
prisdumpning. 

Detta tema handlar också om förhandlingar och regler på en annan 
nivå, vad som ansågs vara moraliskt rätt i prostitutionen. Deltagarna 
förhandlade t.ex. om gränserna gällande ålder, etnicitet och sexuell 
läggning. Var gick gränsen? ”Jag har svårt att respektera tjejer som 
säljer sex på gatan. Det kanske var en vettig metod för 15 år sedan men 
nu känns det bara sunkigt, ohygieniskt och ineffektivt” (sexköpare i 
Korridoren). 

Råd och stöd 
Detta tema innehåller trådar och inlägg där deltagarna ville få råd och 
stöd av de andra deltagarna och sex procent av innehållet i Loungen 
och i Korridoren kunde räknas till detta tema. Det var vanligt att 
deltagare introducerade sig och uppgav att de hade besökt forumet 
osynligt ett tag och att de ville få råd om hur de skulle gå tillväga för att 
börja köpa eller sälja sexuella tjänster. Deltagarna vände sig således till 
forumet för att få vägledning i sin introduktion till prostitutionen. Det 
fanns också deltagare som uppgav att de var oskulder och som 
övervägde om de skulle börja köpa sexuella tjänster för att kunna bli av 
med oskulden. I det här temat har det också funnits exempel på 
deltagare som var oroliga för riskerna att bli smittade av 
könssjukdomar. Det förekom också att deltagare uppgav att de blivit 
utsatta för rån, hot och våld, eller att de mådde dåligt av att sälja och 
att köpa sex. Deltagarna frågade då om råd och undrade om någon 
annan, som varit i samma situation, kunde ge råd och stöd: 

Mitt råd till dig är att som jag skrev tidigare; vänta. Du 
måste "läsa på" om man nu kan uttrycka sig. Bara det att du 
frågar om vad som är lättast att få en kund att gå med på 
visar din omognad. Ja visst, du har sålt dig tidigare men jag 
tycker enbart att det är beklämmande. 16–17-åringar är inte 
"färdiga" i sin sexualitet om man nu får uttrycka sig så. För 
att sälja sex så krävs det att man vet var man står i livet och 
har en viss integritet för att kunna skilja på sitt privatliv och 
att sälja sex. För att inte fara illa måste man sätta upp regler 
och hålla sig till dem samt att vara 110 procent säker på vad 
det är man gör. Lite moralkaka kanske men det är min åsikt 
(sexsäljare i Korridoren). 
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producenter/marknadsförare. Det fanns också en central konflikt om 
Loungen främst skulle vara till för gemenskap eller för marknad. I 
Korridoren fanns en rädsla för den svenska lagstiftningen, varför 
moderatorerna var mycket aktiva i att styra interaktionen. I och med 
att det fanns många restriktioner om vilken information som fick delas 
och hur den fick delas, diskuterades främst sexköp som skedde i andra 
länder dit den svenska lagstiftningen inte kunde nå. Receptionen hade 
skapats i protest mot de andra två forumen, och i synnerhet mot de 
konflikter som pågick i Loungen. De ville att sexköpare i Sverige, 
liksom i andra länder, skulle kunna recensera och varna för sexsäljare. 

Materialet svarar inte på hur många besökare som rörde sig på 
forumen eftersom det var möjligt att göra som jag gjorde, att ta del av 
det som skedde på de offentliga delarna och samtidigt själv vara 
osynlig. Av materialet går emellertid att utläsa att under en månad var 
775 deltagare aktiva i Loungen och i Korridoren och tillsammans skrev 
de 6178 trådar och inlägg. I genomsnitt blir det cirka 200 trådar och 
inlägg om dagen. Det var en liten grupp på 30 till 40 deltagare som stod 
för det mesta av innehållet på forumen. I förlängningen innebär detta 
att en stor del av det empiriska material som den här avhandlingen 
bygger på är skrivna av en relativt liten grupp deltagare. Det var fler 
sexköpare än sexsäljare som deltog i interaktionen. Siffrorna visar dock 
att sexsäljarna i genomsnitt publicerade fler trådar och inlägg än 
sexköparna. 

När innehållet kategoriserades, utkristalliserades sex olika teman. 
Det tema som var störst var s.k. sociala mellanlägg vilket 62 procent av 
innehållet i Loungen och i Korridoren bestod av under en månad. Det 
tema som var minst, med två procent, handlade om diskussioner om 
regleringen av prostitution. Som nämnts i metodkapitlet var min första 
tanke att innehållets teman skulle kunna ställas direkt i förhållande till 
den kommande analysen. Detta har visat sig vara svårt, eftersom olika 
tillvägagångssätt, på delvis samma empiriska material, har gett olika 
resultat. För att ta ett exempel har recensioner av sexsäljare 
kategoriserats som att dela information när jag bara fokuserat på 
innehållet. När jag istället börjat analysera den interaktion som skedde 
genom text på fältet och aktörers kollektiva handlingar har recensioner 
av sexsäljare inte bara kommit att betraktas som att dela information. 
Recensionerna har även kommit att uppfattas som ett sätt för 
sexköpare att påverka prostitutionsmarknaden och vad som sker på 
andra fält där fysiska kroppar möts i en sexuell akt i utbyte mot 
betalning. 

Det kanske inte ligger nära till hands att tänka sig de här tre 
forumen som tre olika fält, som dessutom var närliggande, eller att för 
den delen betrakta Loungen som bestående av flera mindre fält. Många 
deltagare använde forumen enbart utifrån sina individuella intressen 
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oss sexköpare bryr jag mig inte om. Men att människor kan 
vara så nedlåtande mot er fina tjejer (eller killar om man 
gillar sånt) är inget jag kan acceptera. Jag är så tacksam 
över att ni finns. Det finns perioder i mitt liv som jag inte 
hade klarat mig utan er. Och jag är 100 procent säker på att 
det finns tusen och åter tusentals svenskar som uppskattar 
er! Så om du är en "glädjeflicka", ett "fnask", en "hora", ett 
"luder", ett "lätt fruntimmer" eller en "sköka" - var stolt över 
dig själv! Vet om att det finns många som uppskattar dig och 
som behöver dig i sina liv! *kram* (sexköpare i Loungen). 

I detta tema fanns också trådar och inlägg som var mer 
handlingsinriktade och som syftade till att mobilisera människor mot 
den svenska prostitutionspolitiken. Ett exempel på detta var en tråd 
som hette: ”Agera mot sexköpslagen” i Korridoren. Även om det här 
temat var litet i Loungen och i Korridoren och endast bestod av 127 
trådar och inlägg på en månad, innehöll trådarna och inläggen flera 
länkar som kunde ta en vidare i det virtuella landskapet till andra mer 
politiskt inriktade sajter. Genom att följa länkarna kom man till olika 
bloggar, grupper på facebook, organisationers hemsidor, forum, 
videoklipp på youtube och till egenproducerade rapporter som var 
starkt politiskt färgade. På de här andra platserna som inte är 
inkluderade i den här studien, gjordes försök att mobilisera människor 
och bilda opinion mot den svenska sexköpslagen samt att införa olika 
sociala program för sexsäljare, enligt en skadereducerande modell (se 
Scaramuzzino G. & Scaramuzzino R. kommande). Nedan är ett exempel 
på ett inlägg i Korridoren där besökare uppmanades att skriva på en 
lista mot sexköpslagen på en annan sajt på internet: 

Jag vill bara påminna om att alla som inte skrivit på mot 
lagen måste göra det så fort som möjligt samt få med så 
många andra det bara går (x-länk förf. anm.). Avslöja 
feminismen som den hatideologi den är. Det är de som är 
ansvariga för sexköpslagen (sexköpare i Korridoren). 

Sammanfattning 
Ända sedan jag först ”satte min fot” på de här forumen har jag undrat 
över det större sammanhanget d.v.s. vad det finns för likheter och 
skillnader mellan dem, hur många det är som interagerar, utifrån 
vilken roll de interagerar och vad de interagerar om. I det här kapitlet 
har de tre forum som ingår i studien beskrivits. Loungen var det största 
forumet och det var speciellt, både i förhållande till de andra forumen 
som ingår i studien, och till forum generellt, eftersom både sexköpare 
och sexsäljare interagerade där, d.v.s. både konsumenter och 
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7. SEXKÖPARES RÄTTIGHETER SOM 
KONSUMENTER 

I det föregående kapitlet visade jag hur forumen främst var 
mötesplatser för gemenskap och för marknad. I det här kapitlet vill jag 
övergå till en ny analysnivå och fokusera på sexköpares kollektiva 
handlande och hur detta utvecklades kronologiskt i Loungen, 
Korridoren och Receptionen under undersökningsperioden. 

Det skedde ständigt missförstånd och uppstod konflikter mellan 
sexköpare och sexsäljare vid fysiska möten. Aktörerna hade en rad 
olika intressen som krockade när de möttes. Det förekom inte någon 
prostitution på de virtuella fälten eftersom fysiska kroppar inte kunde 
mötas på internet. Det som syntes var spår av en prostitutionsmarknad. 
För att kunna minska konflikterna och för att kunna förbättra 
förutsättningarna för ett konfliktfritt möte, förhandlade sexköpare och 
sexsäljare tillsammans fram vissa gemensamma system och regler för 
hur aktörerna borde agera på prostitutionsmarknaden. 

Sexköparna representerade ibland enbart sina egna intressen, men 
under undersökningsperioden blev det allt vanligare att de drev 
gemensamma konsumentfrågor. De började rama in prostitution som 
vilken marknad som helst, och de krävde att, i egenskap av kunder, få 
vissa rättigheter. I det här kapitlet kommer jag att visa hur sexköpare 
använde de virtuella fälten för att tillsammans kunna påverka 
prostitutionsmarknaden och andra fält, där fysiska kroppar skulle 
mötas i utbyte mot betalning. 

Att veta vad man köper 
Tidigare studier (Bishop & Robinson 2002, Langanke & Ross 2009, 
Milrod 2010)45 har visat hur den här typen av forum användes av 
                                                           
45 Se även Månsson & Söderlind 2004, Sanders 2008, Hagstedt m.fl. 2009, Cauduro m.fl. 
2009. 
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och var kanske även sporadiskt aktiva. I de kommande kapitlen 
kommer jag dock att visa hur aktörer, som interagerade dagligen med 
varandra, bildade olika sociala ordningar på mesonivå med olika 
gemensamma förståelser. De organiserade sig och handlade ibland 
även kollektivt. Vissa registrerade sig för drygt tio år sedan och de här 
sexköparna och sexsäljarna kan betraktas som kollektiva aktörer som 
var med och formade fälten över tid och skapade nya fält. Som jag 
kommer visa, kämpade dessa aktörer om resurser och var med och 
reproducerade och skapade nya institutioner. Trots att de här tre fälten 
var olika och bestod av tre olika sociala ordningar, fanns det en relation 
mellan dem. 
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sexköpare att veta om en ny sexsäljare verkligen var ny, eller om det var 
en gammal, i ny ”förpackning”. Genom recensioner och varningar 
hjälptes deltagarna åt att hålla reda på, och bekräfta vem som var vem. 
De tipsade också varandra om när det kom en ny annons för att kunna 
”ta tillfället i akt” och ”passa på” att boka en träff eftersom en del 
sexsäljare reste runt eller sålde sexuella tjänster säsongvis. De 
informerade även varandra om när det skapades nya och mer ”seriösa” 
annonssidor. 

I de flesta recensionerna värderades speciellt sexsäljarnas inlevelse. 
Var sexsäljaren upphetsad eller plikttrogen, naturligt uppeggad eller 
endast professionell? Tillät sexsäljaren kyssar och oralsex med eller 
utan ”hatt” (kondom)? Var hon ”gnällig” och stressad eller erbjöds 
perfekt service. I det sistnämnda fallet brukade sexsäljaren 
rekommenderas starkt: ”skulle hon någon gång i framtiden skaffa 
silisar skulle hon bli en riktig porrdocka” (sexköpare i Receptionen). 
Andra uttryck som förekom flitigt i recensionerna var att sexsäljare 
hade ”porrfilmsmanér”, var som en ”knulldocka” eller en ”pornstar” i 
sängen och att underlivet var ”trångt” eller ”skönt”. Vad sexköparna 
som recenserade verkade efterfråga sexuellt var kyssar och bra oralsex 
med mycket inlevelse. De beskrev sig själva och sexsäljaren som ett 
”cumshot”46 i pornografiska filmer. Även att ha sex i olika positioner 
och ställningar brukade beskrivas av deltagarna. 

I slutet av de flesta recensioner, omdömen och varningar stod det 
om det var värt att göra ett återbesök eller inte. Mötet betygsattes även 
ibland med en till fem ”torskar”. I de fall sexköparna hade blivit 
besvikna varnades andra för att det var en sexsäljare som kanske inte 
ansträngt sig, var oseriös, inte kommit vid avtalad tid, gav falsk 
marknadsföring, var strulig och opålitlig, tittat på klockan, gav dålig 
service, var stressad, såg annorlunda ut än på bilderna, var smutsig, 
luktade illa etc. Sexköparna varnade dock inte varandra enbart för 
dåliga träffar och falsk marknadsföring. Det hände också att de varnade 
varandra när det fanns misstanke om könssjukdomar, risk för rån och 
utpressning samt vid misstanke om att det fanns en hallick eller att det 
var fråga om en eller flera människohandelsoffer. 

De flesta sexköparna skrev utifrån rollen att de var män som köpte 
sexuella tjänster av kvinnor. Det fanns emellertid även recensioner från 
kvinnliga sexköpare trots att det var högst ovanligt. Nedan följer ett 
exempel på en recension som är skriven av en kvinnlig sexköpare som 
köpte sex tillsammans med sin partner: 

Jag och min man träffade henne för några veckor sedan. Jag 
var så himla nervös men en söt och lite mullig tjej öppnade 

                                                           
46 Cumshot betyder en scen där en man eller flera män får utlösning på någon, några eller 
något. 
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sexköpare för att dela recensioner av möten med sexsäljare. Att 
sexköpare kan mötas och dela information och erfarenheter om 
sexsäljare på ett sådant organiserat sätt, har beskrivits som en ny 
praktik som uppstått med internet. Anonymiteten och att det på nätet 
inte finns några geografiska hinder har beskrivits som möjliggörare i 
sammanhanget. 

I många länder har det också skapats standardiserade mallar för 
recensioner av sexuella tjänster som sexköpare kan använda sig av. 
Efter ett möte med en sexsäljare kan sexköpare gå in på ett forum och 
fylla i ett elektroniskt formulär. De kryssar i vilka sexuella tjänster som 
ingick, vad det kostade, de kan betygsätta mötet och skriva en kort 
kommentar (se t.ex. Sanders 2008:66–67, Cauduro m.fl. 2009:61). På 
svenska forum fanns inte en liknande standardiserad mall att fylla i. 
Sexköpare som ville dela recensioner på svenskspråkiga forum blev 
därför tvungna att använda sig av trådar och inlägg. Det verkade trots 
allt finnas ett uppdämt behov bland sexköpare att veta vad de köpte, 
och att värdera sexsäljare och deras sexuella tjänster i förhållande till 
vad som utlovades i marknadsföringen: 

Sexköpare 1: kom, kom, gick och jag kommer inte gå dit igen. 
Bilderna visade saker som satt fast vilket dom inte gjorde. 
Meningen "inte trådsmal" var inte riktigt sann. Gillar man 
rockbrudar så kan det kanske funka men hon var lite för 
"svart" för mig. Men hon var trevlig och hade väldigt stor 
inlevelse. Gick därifrån, inte med ett leende utan med ett 
mindre tryck i byxan bara. 
Sexköpare 2: Håller med om att bilderna inte matchar med 
verkligheten...i övrigt en kanontrevlig tjej. 

En av de viktigaste aspekterna, utifrån sexköparnas perspektiv, var att 
de bilder som fanns i annonsen stämde överens med hur sexsäljaren 
eller sexsäljarna såg ut i verkligheten. Flera sexköpare ansåg att det var 
allt för vanligt förekommande att sexsäljare ”ljög” i annonserna och 
uppgav att de t.ex. var både smalare och yngre: 

Ett bra exempel är ju x-sexsäljare som under snart 10 års tid 
uppgivit att hon är 22 år gammal. Och hon vidhåller den 
åldern varje gång hon annonserar på olika sidor och forum. 
Åren tickar på men x-sexsäljare är ständigt 22 år gammal. 
Hur gammal är hon egentligen? Alltså IRL? Är det så att 
tjejerna ljuger om åldern för att verka yngre och locka till sig 
kunder. Och när man väl är på plats så knullar man på trots 
att det kanske är en tjej som är 10 år äldre än vad som sagts? 
Eller händer det att ni faktiskt går därifrån när ni ser att 
åldern verkligen inte stämmer? (sexköpare i Korridoren). 

Eftersom sexsäljare ofta annonserade på flera olika sajter på internet 
samtidigt och bytte namn med jämna mellanrum var det även svårt för 
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sängen och att underlivet var ”trångt” eller ”skönt”. Vad sexköparna 
som recenserade verkade efterfråga sexuellt var kyssar och bra oralsex 
med mycket inlevelse. De beskrev sig själva och sexsäljaren som ett 
”cumshot”46 i pornografiska filmer. Även att ha sex i olika positioner 
och ställningar brukade beskrivas av deltagarna. 

I slutet av de flesta recensioner, omdömen och varningar stod det 
om det var värt att göra ett återbesök eller inte. Mötet betygsattes även 
ibland med en till fem ”torskar”. I de fall sexköparna hade blivit 
besvikna varnades andra för att det var en sexsäljare som kanske inte 
ansträngt sig, var oseriös, inte kommit vid avtalad tid, gav falsk 
marknadsföring, var strulig och opålitlig, tittat på klockan, gav dålig 
service, var stressad, såg annorlunda ut än på bilderna, var smutsig, 
luktade illa etc. Sexköparna varnade dock inte varandra enbart för 
dåliga träffar och falsk marknadsföring. Det hände också att de varnade 
varandra när det fanns misstanke om könssjukdomar, risk för rån och 
utpressning samt vid misstanke om att det fanns en hallick eller att det 
var fråga om en eller flera människohandelsoffer. 

De flesta sexköparna skrev utifrån rollen att de var män som köpte 
sexuella tjänster av kvinnor. Det fanns emellertid även recensioner från 
kvinnliga sexköpare trots att det var högst ovanligt. Nedan följer ett 
exempel på en recension som är skriven av en kvinnlig sexköpare som 
köpte sex tillsammans med sin partner: 

Jag och min man träffade henne för några veckor sedan. Jag 
var så himla nervös men en söt och lite mullig tjej öppnade 

                                                           
46 Cumshot betyder en scen där en man eller flera män får utlösning på någon, några eller 
något. 
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sexköpare för att dela recensioner av möten med sexsäljare. Att 
sexköpare kan mötas och dela information och erfarenheter om 
sexsäljare på ett sådant organiserat sätt, har beskrivits som en ny 
praktik som uppstått med internet. Anonymiteten och att det på nätet 
inte finns några geografiska hinder har beskrivits som möjliggörare i 
sammanhanget. 

I många länder har det också skapats standardiserade mallar för 
recensioner av sexuella tjänster som sexköpare kan använda sig av. 
Efter ett möte med en sexsäljare kan sexköpare gå in på ett forum och 
fylla i ett elektroniskt formulär. De kryssar i vilka sexuella tjänster som 
ingick, vad det kostade, de kan betygsätta mötet och skriva en kort 
kommentar (se t.ex. Sanders 2008:66–67, Cauduro m.fl. 2009:61). På 
svenska forum fanns inte en liknande standardiserad mall att fylla i. 
Sexköpare som ville dela recensioner på svenskspråkiga forum blev 
därför tvungna att använda sig av trådar och inlägg. Det verkade trots 
allt finnas ett uppdämt behov bland sexköpare att veta vad de köpte, 
och att värdera sexsäljare och deras sexuella tjänster i förhållande till 
vad som utlovades i marknadsföringen: 

Sexköpare 1: kom, kom, gick och jag kommer inte gå dit igen. 
Bilderna visade saker som satt fast vilket dom inte gjorde. 
Meningen "inte trådsmal" var inte riktigt sann. Gillar man 
rockbrudar så kan det kanske funka men hon var lite för 
"svart" för mig. Men hon var trevlig och hade väldigt stor 
inlevelse. Gick därifrån, inte med ett leende utan med ett 
mindre tryck i byxan bara. 
Sexköpare 2: Håller med om att bilderna inte matchar med 
verkligheten...i övrigt en kanontrevlig tjej. 

En av de viktigaste aspekterna, utifrån sexköparnas perspektiv, var att 
de bilder som fanns i annonsen stämde överens med hur sexsäljaren 
eller sexsäljarna såg ut i verkligheten. Flera sexköpare ansåg att det var 
allt för vanligt förekommande att sexsäljare ”ljög” i annonserna och 
uppgav att de t.ex. var både smalare och yngre: 

Ett bra exempel är ju x-sexsäljare som under snart 10 års tid 
uppgivit att hon är 22 år gammal. Och hon vidhåller den 
åldern varje gång hon annonserar på olika sidor och forum. 
Åren tickar på men x-sexsäljare är ständigt 22 år gammal. 
Hur gammal är hon egentligen? Alltså IRL? Är det så att 
tjejerna ljuger om åldern för att verka yngre och locka till sig 
kunder. Och när man väl är på plats så knullar man på trots 
att det kanske är en tjej som är 10 år äldre än vad som sagts? 
Eller händer det att ni faktiskt går därifrån när ni ser att 
åldern verkligen inte stämmer? (sexköpare i Korridoren). 

Eftersom sexsäljare ofta annonserade på flera olika sajter på internet 
samtidigt och bytte namn med jämna mellanrum var det även svårt för 
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för att enbart driva sina egna intressen, började sexköpare också 
handla som ett kollektiv för att kunna påverka marknaden. Sexköparna 
ville, utifrån sina intressen, skapa en bättre prostitutionsmarknad. 

Sexköparna ägnade allt mer tid åt att dela recensioner och varningar 
och de gjorde det på ett mer strategiskt sätt. Forumen möjliggjorde att 
sexköpare kunde kommunicera både en-till-en och flera-till-flera (jfr de 
Valck m.fl. 2009:185). Genom att dela recensioner och varningar och 
tillsammans granska och värdera marknadsföringen i förhållande till 
upplevelsen, skulle de gynna de sexsäljare som ansågs vara ”seriösa” 
och som hade korrekta uppgifter och ”bra priser” och missgynna de 
som var ”oseriösa”: 

Fler o fler tjejer har sänkt o sänker sina priser nu. Om alla 
gynnar dom o inte bokar dom som envist hänger kvar 
kommer fler att följa efter. Jag har träffat flera fullservice 
tjejer för 500-1000 spänn o dom är minst lika bra som dom 
dyrare (sexköpare i Receptionen). 

Som citatet ovan visar, började sexköparna använda sig av s.k. ”word of 
mouth” och ”co-shopping” som är strategier som också används på 
andra konsumentforum. Genom att sprida information mun till mun 
och shoppa tillsammans kan konsumenter sätta press på producenter 
för att de t.ex. ska sänka sina priser (jfr de Valck m.fl. 2009:185, Chan 
& Li 2010:1033). Sexköparna försökte bl.a. dumpa priserna på sexuella 
tjänster men också övertyga de andra aktörerna, även de som intagit 
positionen som åskådare på fälten, att det var bra om fler sexköpare 
började dela recensioner och varningar. Argumentet som drevs var att 
detta skulle gynna hela prostitutionsmarknaden i längden. Det skulle 
även gynna ”seriösa” sexsäljare. 

Flera sexköpare började också att i samarbete granska sexsäljarnas 
annonser för att kunna säkerställa att fotografierna och videoklippen 
var äkta. En del sexköpare använde sig av ”TinEye” som är en sökmotor 
för bilder som kunde användas på internet. Sökmotorn användes för att 
spåra fotografier och på så vis kunde sexköpare granska om sexsäljare 
tagit bilder från någon annan plats på internet: 

Sexköpare 1: Om den här tråden nu handlar så mycket om 
att förbättra era tjänster, kan ni då inte börja med att på en 
gång plocka bort annonser på eskorter som snor andra 
människors bilder? Den här eskorten har t.ex. fräck och rakt 
av snott x-porrskådespelares bilder sedan flera månader 
tillbaka utan att ni ens agerat! Det finns väl ingen tvekan om 
saken i det här fallet...så varför får hennes annons vara 
kvar? Plocka bort alla oärliga drägg så blir sidan i alla fall 
lite bättre... Pinsamt att ni inte ens agerar på detta! Mvh! 
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dörren med ett gulligt leende. Alltid velat prova en trekant 
och tänder på tjejer med stora bröst. Hon var väldigt snäll 
och stressade inte på en. Vi ville ha lite hårdare tag och vi 
kände oss trygga i situationen. Finns inte ett ont ord att säga 
om tjejen. Hon är söt, kåt och pervers. Enda nackdelen är att 
hon var väldigt ung, som en äldre kvinna hade jag kanske 
inte behövt känna mig i underläge utseendemässigt om jag 
hade träffat någon i min egen ålder. Kommer definitivt gå 
tillbaka till henne. Men någon som har tips på en äldre 
eskort i Umeå annars? (kvinnlig sexköpare i Receptionen). 

Det verkade finnas ett behov bland sexköpare, oavsett om de var män 
eller kvinnor, att på förhand veta vad de köpte. Därför blev det viktigt 
för deltagarna att ständigt värdera recensionernas och varningarnas 
autenticitet. Sexköparna granskade varandras recensioner för att se om 
de var påhittade. Ovanstående citat fick aldrig någon respons, trots att 
det annars var vanligt med någon typ av reaktion. En tolkning skulle 
kunna vara att deltagarna uppfattade recensionen som påhittad och 
skriven av en man, eller också hade de svårt att förhålla sig till att en 
kvinna skrev en recension som i sin form och till sitt innehåll såg ut 
som många andras. Vid andra tillfällen, när det fanns tveksamheter, 
var deltagarna tvungna att bevisa för de andra deltagarna att de inte 
ljög. Osanna recensioner kallades för ”noveller” och det hände att 
deltagarna bad moderatorn att radera inlägg som misstänktes vara 
påhittade: 

… med risk för att vars gnällig tycker jag vi ska hålla oss till 
fakta här och inte skriva påhittade noveller som kan 
missuppfattas. Jag tycker moderatorn kan radera eller 
öppna en avdelning för noveller (sexköpare i Receptionen). 

Att sexköpare möttes för att dela sina erfarenheter och information om 
sexuella tjänster, känns igen från liknande forum i andra länder (se 
t.ex. Earle & Sharp 2007, Zaitch & Staring 2009, Milrod 2010). Som 
diskuterades i kapitel tre, är det även vanligt att konsumenter på andra 
marknader träffas för att diskutera varor och tjänster. Det kan vara 
ingredienser, bröllop, tidskrifter och motorcyklar. Forskningen visar 
(Kozinets 1999:253–255, de Valck m.fl. 2009:185–187) att i 
interaktionen på forum skapas sociala band och tillit som kan leda till 
att deltagarnas konsumtionsbeslut påverkas. 

Organisering för kvalitetssäkring av marknaden 
Att ”handla” tillsammans 
Sexköpares missnöje med sexsäljares agerande på 
prostitutionsmarknaden växte under undersökningsperioden. Istället 
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för att enbart driva sina egna intressen, började sexköpare också 
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ville, utifrån sina intressen, skapa en bättre prostitutionsmarknad. 
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gynnar dom o inte bokar dom som envist hänger kvar 
kommer fler att följa efter. Jag har träffat flera fullservice 
tjejer för 500-1000 spänn o dom är minst lika bra som dom 
dyrare (sexköpare i Receptionen). 

Som citatet ovan visar, började sexköparna använda sig av s.k. ”word of 
mouth” och ”co-shopping” som är strategier som också används på 
andra konsumentforum. Genom att sprida information mun till mun 
och shoppa tillsammans kan konsumenter sätta press på producenter 
för att de t.ex. ska sänka sina priser (jfr de Valck m.fl. 2009:185, Chan 
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tjänster men också övertyga de andra aktörerna, även de som intagit 
positionen som åskådare på fälten, att det var bra om fler sexköpare 
började dela recensioner och varningar. Argumentet som drevs var att 
detta skulle gynna hela prostitutionsmarknaden i längden. Det skulle 
även gynna ”seriösa” sexsäljare. 

Flera sexköpare började också att i samarbete granska sexsäljarnas 
annonser för att kunna säkerställa att fotografierna och videoklippen 
var äkta. En del sexköpare använde sig av ”TinEye” som är en sökmotor 
för bilder som kunde användas på internet. Sökmotorn användes för att 
spåra fotografier och på så vis kunde sexköpare granska om sexsäljare 
tagit bilder från någon annan plats på internet: 

Sexköpare 1: Om den här tråden nu handlar så mycket om 
att förbättra era tjänster, kan ni då inte börja med att på en 
gång plocka bort annonser på eskorter som snor andra 
människors bilder? Den här eskorten har t.ex. fräck och rakt 
av snott x-porrskådespelares bilder sedan flera månader 
tillbaka utan att ni ens agerat! Det finns väl ingen tvekan om 
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dörren med ett gulligt leende. Alltid velat prova en trekant 
och tänder på tjejer med stora bröst. Hon var väldigt snäll 
och stressade inte på en. Vi ville ha lite hårdare tag och vi 
kände oss trygga i situationen. Finns inte ett ont ord att säga 
om tjejen. Hon är söt, kåt och pervers. Enda nackdelen är att 
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hade träffat någon i min egen ålder. Kommer definitivt gå 
tillbaka till henne. Men någon som har tips på en äldre 
eskort i Umeå annars? (kvinnlig sexköpare i Receptionen). 

Det verkade finnas ett behov bland sexköpare, oavsett om de var män 
eller kvinnor, att på förhand veta vad de köpte. Därför blev det viktigt 
för deltagarna att ständigt värdera recensionernas och varningarnas 
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deltagarna bad moderatorn att radera inlägg som misstänktes vara 
påhittade: 

… med risk för att vars gnällig tycker jag vi ska hålla oss till 
fakta här och inte skriva påhittade noveller som kan 
missuppfattas. Jag tycker moderatorn kan radera eller 
öppna en avdelning för noveller (sexköpare i Receptionen). 

Att sexköpare möttes för att dela sina erfarenheter och information om 
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(Kozinets 1999:253–255, de Valck m.fl. 2009:185–187) att i 
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verkade även mena att de köpte dyra tjänster och det var därför 
sexsäljares ansvar att ge sina kunder prisvärda upplevelser: 

Du som egenföretagare kanske du känner till hur det är inom 
företagsbranschen och den kommersiella branschen öht. Du 
kallar själv den här verksamheten ett företag vilket då om 
jag förstått dig rätt innebär att du driver hela två företag? 
Om inte fler... Nåväl, då vet du även hur det skulle vara om 
valfritt företag utlovar kunden något och sedan avbokar. 
Dålig pr. Klart det bara är en avbokning, men bland 
konsumenter kommer och snarare bör ord spridas. Det finns 
ju faktiskt eskorter som inte har barn, andra företag eller 
andra diverse åtaganden, under den tid hon jobbar som 
eskort. Ligger säkerligen alltid goda skäl bakom förseningar 
och uteblivna bokningar, ändrar ändock inte på kundens 
upplevda grad av god service. Vilket är vad som rapporteras 
konsumenter emellan... Så de som vill kan hålla sig borta. 
Dessutom trillar det in liknande rapporter kan konsumenter 
då anta att det kanske inte är engångsföreteelser det handlar 
om och förhoppningsvis då inte bränna sig på en osläckt eld 
(sexköpare i Receptionen). 

Ovanstående citat är ett exempel på hur prostitution ramades in som 
vilken marknad som helst. De som intog positionen som utmanare, 
använde sig av ett tydligt marknadsliberalt språk. De använde sig av 
ord som egenföretagare, företag, kund, dålig pr, konsumenter, jobb, 
bokningar och service. Dessa sexköpare drog ständigt paralleller mellan 
prostitutionsmarknaden och andra marknader. Detta gjordes för att 
man skulle få en annan bild av hur prostitutionsmarknaden borde 
fungera, och för att understryka att för att få goda rekommendationer 
borde sexsäljare, som alla andra arbetare, sköta sitt jobb. En hel del 
sexköpare menade att, om sexsäljare hade fått flera varningar, tydde 
detta oftast på att sexsäljarna inte lyckats leva upp till vad som hade 
utlovats i annonsen eller vid kontakt. Precis som kunder på andra 
marknader borde därför även prostitutionskunder dela sina 
erfarenheter och information om sexsäljares service. De presenterade 
på så vis en oppositionell ram, d.v.s. ett alternativt kulturellt och 
kognitivt system av tolkningar som organiserar och strukturerar 
erfarenheter (jfr Goffman 1974:11–13, 22–24). Inom denna ram var 
idén om prostitution som en vanlig marknad den mest rimliga och 
aktörerna i prostitutionsmarknaden borde förändra sitt beteende efter 
marknadslogikens principer. 

Sexköparna skrev mer och mer frekvent att de hade ”vänt i dörren” 
om sexsäljaren inte stämde överens med sin marknadsföring eller inte 
hållit vad som avtalats: 
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Sexsäljare 1: Kan vara just att ingen spenderar sin fritid med 
att söka runt och dubbelkolla bilder. De har väl annat att 
göra antar jag.  
Sexköpare 2: fritid??? hmm driver man en sida som denna 
bör man ta sitt ansvar o se till att annonserna är äkta.. det 
är webbmasterns ansvar. o har man inte tid att göra detta 
så tycker jag man ska syssla med annat... en tanke bara… 
Sexköpare 3: Det har funnits alla möjliga åsikter om att 
annonserna skulle ”kvalitetssäkras” så att det bara är 
självständiga eskorter. Och det där med äkta bilder, svårt att 
kolla. Allt finns ju inte på TinEye. Bra tankar, men faller på 
sin orimlighet. Loungen är ju gratis för oss användare. Visst 
finns det intäkter för reklam och annonser med synliga 
nummer, men jag tror inte att det ger något speciellt 
överskott i kassan. Så klaga inte på modderiet och 
administrationen. 

Flera sexköpare kritiserade inte enbart sexsäljare, utan även andra 
aktörer på prostitutionsmarknaden, som de ansvariga för Loungen och 
ansvariga för andra annonssidor där sexsäljare marknadsförde sina 
tjänster. En grupp sexköpare ville se en förändring av den svenska 
prostitutionsmarknaden och blickade på internationella exempel. 
Sexköparna höjde sina röster för att de ansvariga skulle införa någon 
typ av kvalitetssäkringssystem för sexsäljarnas marknadsföring. De 
ville att de ansvariga skulle utarbeta rutiner för att kunna garantera 
kunderna både kvalitén och äkthet. Flera sexköpare uppgav att de hade 
tröttnat på att gång på gång bli lurade, och ville inte längre riskera att 
stå i en situation där sexsäljares marknadsföring inte stämde överens 
med verkligheten. De började därför bojkotta vissa annonssidor som de 
ansåg var oseriösa och uppmanade andra sexköpare att göra 
detsamma. 

Som vilken marknad som helst 
Den dominerande tolkningsramen i Loungen, där sexsäljare 
marknadsförde sina sexuella tjänster, var emellertid att prostitution 
inte kunde likställas med vilken marknad som helst. Sexsäljare kunde 
inte recenseras som vilken vara som helst. Att fylla i standardiserade 
recensionsmallar efter ett avslutat sexköp, som i andra länder, var inte 
ett legitimt alternativ i Sverige. Det ansågs vara för kommodifierande. 
De sexköpare som ville se en förändring fick därför inta positionen som 
utmanare. Utmanarna blev mer och mer aktiva i att försöka rama in 
prostitution som vilken marknad som helst. De gjorde gällande att i 
prostitutionen, precis som på alla andra marknader, hade kunderna 
alltid rätt. Det fanns vissa konsumenträttigheter. En del sexköpare 
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konsumenter emellan... Så de som vill kan hålla sig borta. 
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borde sexsäljare, som alla andra arbetare, sköta sitt jobb. En hel del 
sexköpare menade att, om sexsäljare hade fått flera varningar, tydde 
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erfarenheter och information om sexsäljares service. De presenterade 
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kognitivt system av tolkningar som organiserar och strukturerar 
erfarenheter (jfr Goffman 1974:11–13, 22–24). Inom denna ram var 
idén om prostitution som en vanlig marknad den mest rimliga och 
aktörerna i prostitutionsmarknaden borde förändra sitt beteende efter 
marknadslogikens principer. 

Sexköparna skrev mer och mer frekvent att de hade ”vänt i dörren” 
om sexsäljaren inte stämde överens med sin marknadsföring eller inte 
hållit vad som avtalats: 
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Sexsäljare 1: Kan vara just att ingen spenderar sin fritid med 
att söka runt och dubbelkolla bilder. De har väl annat att 
göra antar jag.  
Sexköpare 2: fritid??? hmm driver man en sida som denna 
bör man ta sitt ansvar o se till att annonserna är äkta.. det 
är webbmasterns ansvar. o har man inte tid att göra detta 
så tycker jag man ska syssla med annat... en tanke bara… 
Sexköpare 3: Det har funnits alla möjliga åsikter om att 
annonserna skulle ”kvalitetssäkras” så att det bara är 
självständiga eskorter. Och det där med äkta bilder, svårt att 
kolla. Allt finns ju inte på TinEye. Bra tankar, men faller på 
sin orimlighet. Loungen är ju gratis för oss användare. Visst 
finns det intäkter för reklam och annonser med synliga 
nummer, men jag tror inte att det ger något speciellt 
överskott i kassan. Så klaga inte på modderiet och 
administrationen. 

Flera sexköpare kritiserade inte enbart sexsäljare, utan även andra 
aktörer på prostitutionsmarknaden, som de ansvariga för Loungen och 
ansvariga för andra annonssidor där sexsäljare marknadsförde sina 
tjänster. En grupp sexköpare ville se en förändring av den svenska 
prostitutionsmarknaden och blickade på internationella exempel. 
Sexköparna höjde sina röster för att de ansvariga skulle införa någon 
typ av kvalitetssäkringssystem för sexsäljarnas marknadsföring. De 
ville att de ansvariga skulle utarbeta rutiner för att kunna garantera 
kunderna både kvalitén och äkthet. Flera sexköpare uppgav att de hade 
tröttnat på att gång på gång bli lurade, och ville inte längre riskera att 
stå i en situation där sexsäljares marknadsföring inte stämde överens 
med verkligheten. De började därför bojkotta vissa annonssidor som de 
ansåg var oseriösa och uppmanade andra sexköpare att göra 
detsamma. 

Som vilken marknad som helst 
Den dominerande tolkningsramen i Loungen, där sexsäljare 
marknadsförde sina sexuella tjänster, var emellertid att prostitution 
inte kunde likställas med vilken marknad som helst. Sexsäljare kunde 
inte recenseras som vilken vara som helst. Att fylla i standardiserade 
recensionsmallar efter ett avslutat sexköp, som i andra länder, var inte 
ett legitimt alternativ i Sverige. Det ansågs vara för kommodifierande. 
De sexköpare som ville se en förändring fick därför inta positionen som 
utmanare. Utmanarna blev mer och mer aktiva i att försöka rama in 
prostitution som vilken marknad som helst. De gjorde gällande att i 
prostitutionen, precis som på alla andra marknader, hade kunderna 
alltid rätt. Det fanns vissa konsumenträttigheter. En del sexköpare 
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Sexsäljarna på dessa svenska forum var överlag inte lika positiva. Goda 
recensioner kunde ge högre status och fler kunder, men dåliga 
recensioner och varningar kunde ge det motsatta. Studier av andra 
konsumentforum (se t.ex. de Valck m.fl. 2009:185–187) visar att 
negativa recensioner hade en större effekt på människors 
konsumentbeteende än positiva. Dåliga recensioner och varningar 
kunde därför ge sexsäljarna negativa konsekvenser. Sexsäljare blev 
ibland tvungna att stå till svars för utfärdade varningar, och förklara 
offentligt på forumen varför de t.ex. inte hade levt upp till 
förväntningarna, eller varför de hade ändrat prissättning. 

Under en period, som var mycket turbulent, stängdes t.ex. flera 
annonseringsplatser ner och andra startade. En av de största 
annonssidorna sades ha tvingats att stänga på grund av att sexköpare 
bojkottade den. De menade att den hade för många ”oseriösa 
annonser” och ”falska bilder”. I kölvattnet av detta, startade en ny 
annonseringsplats som hade infört s.k. verifierade bilder, vilket innebär 
att de hade infört en kontroll av alla bilder. Detta diskuterades mycket i 
Loungen: 

Sexköpare 1: Hejsan! Jag undrar vad det innebär att en bild 
på en tjej är verifierad på x-annonseringsplats? Mvh 
Sexsäljare 1: är oxå nyfiken. 
Sexsäljare 2: Även x-annonseringsplats har det. Det betyder 
att de har en speciell kontroll där de kan verifiera att 
eskorten verkligen är den hon utger sig att vara på bilden. 
Att bilderna stämmer alltså. 
Sexköpare 2: Intressant! Någon som vet hur kontrollen görs? 

Detta tyder på att sexköparnas kollektiva handlande för att motverka 
falska bilder hade fått verkningar. Sexköparna var nu en 
konsumentgrupp som hade skaffat sig mer makt, och annonssidor som 
inte motsvarade sexköparnas krav och som införde någon typ av 
granskning av annonserna fick svårt att överleva. För sexsäljarna 
innebar den här utvecklingen att det blev en ökad kontroll av deras 
uppgifter och av deras fotografier. Det hände också att sexsäljarna blev 
tillfrågade om ansvariga för annonssidor fick ”testa” deras sexuella 
tjänster gratis: 

Sexsäljare 1: Jag har blivit nu nästan trakasserad av någon 
som ringer mig från Receptionen för att få enligt dem 
utvärdera mig ...dvs. träffa mig och ha sex gratis och sen 
skriva på deras forum hur det har varit. Jag undrar varför 
detta forum finns??? Har läst lite där och dem bara skriver 
negativa saker om tjejer... 
Sexsäljare 2: Var det inte en tjej som råkade ut för något 
väldigt liknande rätt nyligen? Varför forumet finns kan jag 
inte svara på, men stå på dig. 
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Definitivt inte hon på bilderna. Det var en sliten och inte 
speciellt sexig kärring på 45 som öppnade. Jag vände i 
dörren och då föreslog hon ett billigare pris. Tackade för mig 
och gick (sexköpare i Receptionen). 

Kraven på sexsäljarna höjdes, och sexköparna begärde nu också att få 
pengarna tillbaka när de inte var nöjda med servicen. Utifrån 
sexköparnas perspektiv blev detta en kamp om resurser. Det blev en 
kamp om både tid och pengar. Det blev även en kamp om positioner på 
fältet och om värderingar, vilket jag kommer att återkomma till. 
Sexköpare började därför dela och granska information, framföra 
klagomål, bojkotta och på så vis normalisera prostitution genom att 
rama in den som vilken marknad som helst. Forumen möjliggjorde att 
information kunde spridas snabbt, vilket fungerade som ett trumfkort i 
spelet för kunderna. 

Genom att gå samman och handla kollektivt kunde sexköparna 
gynna de, utifrån deras perspektiv, seriösa sexsäljarna och missgynna 
de oseriösa. De kunde få kraft att påverka och förändra 
prostitutionsmarknaden. Sexköparna skapade olika slags 
överenskommelser konsumenter emellan, för att kunna sätta press på 
andra aktörer på prostitutionsmarknaden. De ville bryta den ”kartell” 
som de upplevde fanns i Sverige där sexsäljarna satte villkoren för 
marknaden. Genom att ägna sig åt ”co-shopping”, som även känns igen 
från andra konsumentforum (Chan & Li 2010:1033), kunde sexköparna 
få mer makt och inflytande i relation till sexsäljare och till andra 
aktörer på prostitutionsmarknaden. Tidigare studier av andra 
konsumentforum (se t.ex. Kozinets 1999:258–263) visar att ju starkare 
konsumentretorik som deltagare använder och ju starkare 
konsumentidentitet de skapar, desto mer tenderar de att försöka 
påverka den standard som ska gälla för marknaden. 

Konsekvenserna för sexsäljarna 
Som en konsekvens av att sexköparna blev mer och mer organiserade 
blev sexsäljarna mer granskade. Sexsäljarna och deras sexuella tjänster 
blev granskade offentligt. I andra länder, som Storbritannien, har det 
beskrivits att sexsäljarna överlag var positivt inställda till det 
standardiserade recensionssystem som praktiserades. Recensionerna 
gick igenom en moderationsprocess innan de publicerades och många 
sexsäljare betraktade därför recensionerna som gratis marknadsföring. 
I och med att recensionerna också granskades innan de publicerades 
kunde sexköparna socialiseras in till ”goda” kunder (Sanders 2008:66–
67). 
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kunde därför ge sexsäljarna negativa konsekvenser. Sexsäljare blev 
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Genom att gå samman och handla kollektivt kunde sexköparna 
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de oseriösa. De kunde få kraft att påverka och förändra 
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Som en konsekvens av att sexköparna blev mer och mer organiserade 
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tvingades stå till svars och visa att de var seriösa. De blev även 
utpressade eftersom recensioner och varningar användes som ett 
maktmedel mot sexsäljare. Ju mer organiserade sexköparna blev som 
konsumenter, ju större konsekvenser blev det för sexsäljarna. Den 
oppositionella ramen som sexköparna försökte institutionalisera 
bestod av en starkare marknadslogik och andra spelregler som var mer 
möjliggörande utifrån deras perspektiv. Denna alternativa ram var 
emellertid mer begränsande för sexsäljare, varför de gjorde stort 
motstånd mot att den skulle ytterligare institutionaliseras på de tre 
fälten. 

Två konkurrerande tolkningsramar 
En speciell marknad eller som vilken marknad som helst 
Den här utvecklingen, att vissa sexköpare i en del situationer började 
inta positionen som de etablerade och att sexsäljare fick acceptera 
spelreglerna och finna sig i att ha mindre makt var ny, och inte på 
något sätt självklar. Sexköparna som ville dela recensioner och 
varningar hade inte fått sin oppositionella ram helt accepterad, i 
synnerhet inte i Loungen. Loungen var överlag ett instabilt fält, och av 
vad som går att utläsa av materialet hade det varit instabilt under flera 
år och var ständigt hotat av interna konflikter. I Loungen var det några 
av de mest aktiva sexsäljarna och sexköparna som intagit positionen 
som de etablerade på fältet. Det var deras idéer och spelregler som 
gällde, och de såg till att idéerna och spelreglerna följdes. Utmanarna, i 
den här situationen, bestod framförallt av sexköpare som hade en 
annan vision för Loungen. Det var sexköpare som ville att forumet 
skulle vara till för att sexköpare skulle kunna dela recensioner av och 
varningar för sexsäljare. De som intagit positionen som utmanare 
kritiserade det faktum att en liten grupp deltagare hade ”koloniserat” 
och etablerat sig på forumet. Den här lilla gruppen av deltagare 
umgicks, skrev trådar och inlägg och hade för vana att, vad utmanarna 
kallade, ”förstöra trådar”. 

Det fanns en nostalgi kring Loungens forna dagar. Tonen mellan 
deltagarna var då vänlig, och inte hård som nu. Utmanarna fruktade att 
dessa glansdagar skulle stanna vid att vara enbart ett minne. De 
menade att Loungen hade blivit ett forum för ”trams och tjafs” för ett 
fåtal. Under hela undersökningsperioden fanns en central konflikt om 
recensioner och varningar skulle få delas, vad de skulle innehålla, och 
på vilka grunder en varning skulle få utfärdas. Richard Scott 
(2008:186) menar att det kan finnas konkurrerande ramar. På de här 
tre fälten, i den här frågan, verkade det finnas två konkurrerande ramar 
som ofta krockade med varandra, i synnerhet i Loungen. Ibland infann 
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Sexsäljarna menade att det ofta var avvisade kunder som låg bakom de 
dåliga recensionerna och varningarna. En del sexköpare använde 
”varningssystemet” för att hämnas på sexsäljare och som utpressning. 
Det finns exempel på hur sexsäljare under studiens gång började 
erbjuda missnöjda kunder en slags ”pengarna-tillbaka-garanti”: 

Sexköpare 1: Det har dykt upp en tjej i stan, "x-eskort". Hon 
annonserar som afroeuropeisk tjej. Jag råkade träffa denna 
tjej, sent på kvällen. Det skulle man nog inte göra. Jag var 
nog sist på listan, för hon var så ofräsch. Det luktade unket 
där nere... Ångrar mig starkt... 

å listan, för hon var så ofräsch. Det luktade unket 
 

Sexsäljare 1: Sexsäljare 1 hälsar att Sexköpare 1 är 
välkommen att höra av sig till mig så att han kan få sina 
pengar tillbaka om det är sant som han skriver. Och att jag 
skulle ha uppskattat om han hade sagt det direkt till mig. 
Sexköpare 2: Ett tips, tvål och vatten??? 
Sexköpare 3: Hade tänkt mig ett race med henne, men nu vet 
e sjutton. Någon annan som har erfarenhet av henne. 
Sexköpare 4: Sexköpare 1 dåliga erfarenhet stämmer inte 
med min. Jag var snabb och träffade henne direkt när hon 
dök upp. Det var på kvällen men inte sent. Det var en mycket 
bra träff. Hon var kåt som fan! Kändes äkta, som om hon 
inte fått sex på länge. Fräsch och trevlig. 
Sexköpare 5: Kan adda sexsäljare 1, afro-europeisk, till 
mina, BESÖK EJ. Tvål och vatten finns tydligen inte för 
somliga tjejer... 
mina, BESÖK EJ. Tvål och vatten finns ty

 
I exemplet ovan, erbjuds sexköparen som skrev ett negativt omdöme 
att få sina pengar tillbaka av sexsäljaren. Såvitt jag vet har detta inte 
belysts i tidigare studier. Det kan bero på, att en ”pengarna-tillbaka-
garanti”, kan ses som en individuell reaktiv strategi på sexköparnas 
kollektiva handlande som konsumentgrupp och deras försök att 
proaktivt institutionalisera sin oppositionella ram. Denna reaktion kan 
tolkas som ett sätt för sexsäljaren att visa att hon var ”seriös” och att 
hon bara ville ha nöjda kunder. Att erbjuda en sådan garanti kan även 
betraktas som ett värn från sexsäljares sida mot att få fler dåliga 
recensioner och varningar som kunde spridas och stanna kvar i arkiv 
på forum på internet. 

Tidigare studier har visat (Månsson & Söderlind 2004, Lautrup 
2005, Earle & Sharp 2007) att delandet av recensioner och varningar 
också var ett sätt att umgås och öka sin egen sexuella spänning med att 
köpa sex. Den här studien visar emellertid att sexköpare även använde 
virtuella fält för att kunna påverka andra fält där fysiska kroppar 
möttes i en sexuell akt i utbyte mot betalning. Att dela recensioner och 
varningar användes som en del av ett kollektivt handlande som fick 
konsekvenser för sexsäljarna. De blev granskade mer offentligt och 
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Sexsäljarna menade att det ofta var avvisade kunder som låg bakom de 
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råder delade meningar om att denna sajt är skapad för 
tjejerna och att männen är gäster som nog blivit ett tillägg. 
Den här killen x-sexköpare har ju varit med ett tag om man 
så säger. Ömsesidig respekt ska det vara. 

De som interagerade ofta på fältet, vilket ovanstående exempel visar, 
gick då och då in och kommenterade och förlöjligade när sexköpare 
delade information. I det här fallet var det sexköpare som delade 
information om sexsäljare på gatan. Den här typen av förlöjligande av 
sexköparna, kan i det här sammanhanget ses som en social färdighet 
eftersom Sexsäljare 1 får uppskattning av sina ”kollegor”, och liknande 
inlägg kunde få andra sexsäljare och sexköpare att handla på ett 
liknande sätt. Det kan också tolkas som att de som intagit positionen 
som de etablerade på fältet, genom att störa delandet av vad som 
ansågs vara olämplig information, försökte att reproducera den 
rådande ordningen och den dominerande tolkningsramen. Trots att det 
fanns en ram som var mer dominerande, tyder materialet på att det 
som Fligstein och McAdam (2011:10) menar fanns, en osäkerhet 
gällande maktrelationerna och vilka spelregler som styrde fältet. Var 
detta ett fält som främst var till för sexsäljare eller för sexköpare? I 
Korridoren var den här konflikten inte lika utmärkande, eftersom 
sexköparna huvudsakligen recenserade sexsäljare som var verksamma i 
andra länder. 

Skapandet av ett nytt fält 
I Loungen växte emellertid hela tiden frustrationen bland sexköpare 
och protesterna blev allt högre. Det gick inte att övertyga de andra 
aktörerna i Loungen om att försöka småprata och bråka mindre, och att 
börja dela fler recensioner av och varningar för sexsäljare. Till slut, i 
början av 2009, skapade några av dem, som intagit positionen som 
utmanare i Loungen, Receptionen. Utmanarna från Loungen blev, 
genom att skapa ett nytt forum, vad DiMaggio (1988:14) kallar för 
institutionella entreprenörer. De motsade sig den rådande 
maktordning som fanns i Loungen och blev förändringens agenter. De 
hade uppfattat ett behov, som fanns bland sexköpare att dela 
recensioner ostört, som inte blev tillfredsställt. I interaktionen skapade 
de en gemensam vision och sedan en ny plattform för att kunna 
realisera denna. På det här nya forumet kunde de skapa en ny 
institution. 

Regler för att publicera i Receptionen var: 
Inget skrivande om omyndiga eller minderåriga. 
Inga rasistiska eller kränkande texter. 
Annonsering är förbjuden. 
Tjafs eller personangrepp kommer raderas. 
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sig en känsla av att den här konflikten nästan var omöjlig att lösa och 
det skapade frustration. 

Som redan har nämnts var det både flera sexsäljare och sexköpare 
som menade att recensioner av möten med sexsäljare var att 
objektivera kvinnor. De belyste således att det fanns strukturell makt. 
Dessa sexsäljare och sexköpare menade att prostitution inte kunde 
likställas med vilken marknad som helst. Sexuella tjänster var 
annorlunda, och kunde t.ex. inte liknas vid mäklartjänster. Även vissa 
sexköpare beskrev recensionerna som inhumana: ”De flesta som 
skriver, x-sexköpare undantagen, skriver på ett sätt som man blir rent 
äcklad av. De blottlägger både brist på begåvning och brist på empati” 
(sexköpare i Loungen). Recensioner beskrevs även i termer av att de 
stred mot värdegrunden i ett jämställt samhälle. Detta var den 
dominerande ramen i Loungen. Andra sexköpare menade att målet 
med denna typ av forum var att sexköpare skulle dela recensioner och 
varningar. Det var den utmanande ramen i Loungen. 

Recensionerna och varningarna tenderade att försvinna eller störas 
av allt småprat och alla konflikter som fanns i Loungen: 

Sexköpare 1: Uppdatering: Vid 18-tiden ikväll, x-gata. två 
brunetter ca 25 år. Den ena nämnd här innan och den andra 
helt ny för mig och riktigt snygg och fräsch. X-gata innan 
Willys, en riktigt skanky knarkartant och en snygg, kort 
mörkhårig tjej ca. 35–40 år. 
Sexsäljare 1: Mycket intressant och givande tråd detta. Vad 
gör ni med informationen? Skriver ner det i en bok; "såg en 
mörkhårig kvinna i 35– årsåldern stå i ett hörn" Eller 
runkar ni? Om man som kvinna råkar gå på denna gata är 
man automatiskt en prostituerad då? 
Sexköpare 1: Hallå? Det är ju info som är användbar om 
man ev. är intresserad av att begagna deras tjänster. Är det 
inte informationsutbyte mellan sexköpare som är sajtens 
idé? 
Sexsäljare 1: Faktiskt inte. Detta ställe var tänkt för oss tjejer 
som säljer sex. Ni män är gäster här. 
Sexsäljare 2: Just det! Lika underbar som alltid x-sexsäljare 
...du är för skön. Kram 
Sexköpare 2: bra info, 18 tiden kan vara en tidpunkt som är 
bra. annars tro jag runt 12–13 och eventuellt 16–17 tiden kan 
passa, man för helt enkelt fundera lite och analysera när 
tjejerna kan tänkas dyka upp typ... Ingen som sett blondin 
med silicon 26 år +- 1–2 år kanske platinablont hår...ganska 
smal... 
Sexköpare 3: Självklart ska detta vara ett ställe där tjejerna 
ska känna sig säkra utan trakasserier och påhopp men det 
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spelregler som styrde fältet. De som intagit positionen som utmanare 
protesterade inte enbart mot de etablerade i Loungen, utan kritiserade 
även moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna på fältet, för att ta 
sexsäljarnas parti. De anklagade moderatorerna för att ägna sig åt 
godtycklig censur av sexköparnas inlägg: 

Sexköpare 1: Det förekommer att trådar stryks helt utan 
motivering för att tråden inte behagar en eskort. Tyvärr har 
eskorterna rätt att stryka valfri tråd där de nämns (utan att 
det finns goda skäl för strykning) och detta utnyttjas till att 
vissa moderatorer stryker vilken tråd som helst för att de 
har lust. Det senare bryter tydligt mot reglerna för forumet, 
men vad göra när moderatorerna själva ger sig rätt att göra 
som de har lust? Enligt dessa så är ju detta forum till 100 
procent skapade för eskorterna. Något kunden har alltid rätt 
existerar knappast bland svenska eskorter. Utbudet är skralt 
och efterfrågan betydligt större, så inte konstigt att de beter 
sig som de gör, som om de vore diktator i Nordkorea, som 
prinsessan på ärten, osv. Det jag efterfrågar är väl i första 
hand bättre regler, och framförallt en bättre praxis, med 
rimliga regler och beteenden från moderatorer, där goda 
skäl krävs för att utöva censur. 
Sexsäljare 1: …En del eskorter vill inte få recensioner skrivna 
om sig, varken bra eller dåliga (…) Klart att man ska få 
varna om det verkligen finns något att varna för. Men 
många gånger läser man att hon bara låg där som en död 
fisk eller att hon inte hade någon inlevelse, sånt kan jag störa 
mig på. För det handlar ju mycket om vad kunden gör också, 
det är ju mötet mellan två personer. Sånt är inte bara 
eskortens fel. Eskorter är fortfarande människor (med 
känslor), inte boskap. Men att varna för att bilderna inte 
stämmer är väl helt ok, tycker jag. Eller att hon är 30 år 
äldre än vad hon skriver. Eller om hon har en hallick. Man 
kan alltid vända i dörren också om det känns fel från början! 
Och nej, jag är så långt från en diktator man kan komma på 
detta forum, som du skrev i visitor message till mig. 
Sexsäljare 2: jap, det är väl bara gilla läget eller dra till 
Korridoren. Hur svårt kan det vara  
Sexköpare 2: Det är nog kört tyvärr... Det är faktiskt aldrig 
någon från forumets sida som har påstått att här råder 
freedom of speech och demokratiska rättigheter. Tvärtom 
snarare... . Jag har funderat lite över det hela genom åren, 
och insett att den enda lösningen är att starta ett eget forum 
på någon utländsk ägt anarkistiskt lagt webhotell som skiter 
fullständigt i att ett gäng svenska eskorter klagar över att 
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Genom att skapa ett nytt forum, försökte de här institutionella 
entreprenörerna samtidigt skapa ett nytt fält. De gjorde ett försök att 
skapa en ny social ordning med en ny gemensam förståelse. De hade nu 
möjligheten att skapa en helt ny förståelse av vad som stod på spel, en 
ny maktordning, en ny kulturell förståelse och en ny dominerande 
tolkningsram. De institutionella entreprenörerna ville framförallt 
undvika den typ av tjafs och personangrepp som förekom i Loungen. 

Det intressanta med Receptionen var att trots att aktörerna ville 
dela ”fakta” om sexsäljare erbjöds inte heller på detta nya fält 
möjligheten att fylla i standardiserade recensioner, något som var 
vanliga i andra länder. Detta kan tolkas som att den dominerande 
tolkningsram som fanns i Loungen fortfarande delvis präglade 
aktörernas idéer och handlingar. I en svensk kontext var ett 
standardiserat system för kommodifierande d.v.s. att trots att vi lever i 
ett ”recensions- och bedömningssamhälle” var det svårt att behandla 
sexuella tjänster som vilka andra tjänster som helst, och sexsäljare som 
vilka varor som helst. Detta tyder på att, trots att de här institutionella 
entreprenörerna var förändringens agenter, var deras aktörskap 
inbäddat. Ett inbäddat aktörskap betyder att samtidigt som det finns 
ett aktörskap är detta begränsat av den kontext vilken aktörerna är 
inbäddade (Garud m.fl. 2007:957–962, Linde 2013:115). Istället för att 
använda sig av en kvantitativ mall, använde de sig av en kvalitativ mall. 
Denna grupp sexköpare ville förändra spelet i sig självt genom att 
institutionalisera en starkare marknadslogik. Den starka normen att 
kommodifiering av kvinnor var fel verkade vara så institutionaliserad i 
den svenska kontexten, att det nästan blev otänkbart att införa en 
standardiserad mall att fylla i. 

Receptionen var enkel i sin utformning. Det såg ut som en vanlig 
hemsida och inläggen lades efter varandra. Målsättningen var att 
sexköparna skulle få komma tillbaka till Loungen och dela recensioner 
och varningar. Under tiden som konflikterna var som mest intensiva 
blev de tvungna att förflytta sig mellan två eller tre fält som ingick i 
studien. Sexköparna i Receptionen försökte parallellt utmana de 
etablerade i Loungen för att få en förändring. Genom att 
institutionalisera den oppositionella ramen i Receptionen och göra den 
till den dominerande, kunde de utsätta Loungen för en extern chock 
och påverka utifrån. 

Motstånd mot en starkare marknadslogik 
De som intagit positionen som de etablerade i Loungen gjorde starkt 
motstånd mot utvecklingen, och försökte reproducera den rådande 
ordningen och den dominerande tolkningsramen. Ungefär två år efter 
att Receptionen hade skapats var konflikterna fortfarande igång och 
det rådde samma osäkerhet gällande maktrelationerna och vilka 
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skäl krävs för att utöva censur. 
Sexsäljare 1: …En del eskorter vill inte få recensioner skrivna 
om sig, varken bra eller dåliga (…) Klart att man ska få 
varna om det verkligen finns något att varna för. Men 
många gånger läser man att hon bara låg där som en död 
fisk eller att hon inte hade någon inlevelse, sånt kan jag störa 
mig på. För det handlar ju mycket om vad kunden gör också, 
det är ju mötet mellan två personer. Sånt är inte bara 
eskortens fel. Eskorter är fortfarande människor (med 
känslor), inte boskap. Men att varna för att bilderna inte 
stämmer är väl helt ok, tycker jag. Eller att hon är 30 år 
äldre än vad hon skriver. Eller om hon har en hallick. Man 
kan alltid vända i dörren också om det känns fel från början! 
Och nej, jag är så långt från en diktator man kan komma på 
detta forum, som du skrev i visitor message till mig. 
Sexsäljare 2: jap, det är väl bara gilla läget eller dra till 
Korridoren. Hur svårt kan det vara

: jap, det är väl bara gilla: jap, det är väl bara gilla
 

Sexköpare 2: Det är nog kört tyvärr... Det är faktiskt aldrig 
någon från forumets sida som har påstått att här råder 
freedom of speech och demokratiska rättigheter. Tvärtom 
snarare... 
freedom of speech och demokratiska rättigheter. Tvärtom 

. Jag har funderat lite över det hela genom åren, 
och insett att den enda lösningen är att starta ett eget forum 
på någon utländsk ägt anarkistiskt lagt webhotell som skiter 
fullständigt i att ett gäng svenska eskorter klagar över att 

144 

Genom att skapa ett nytt forum, försökte de här institutionella 
entreprenörerna samtidigt skapa ett nytt fält. De gjorde ett försök att 
skapa en ny social ordning med en ny gemensam förståelse. De hade nu 
möjligheten att skapa en helt ny förståelse av vad som stod på spel, en 
ny maktordning, en ny kulturell förståelse och en ny dominerande 
tolkningsram. De institutionella entreprenörerna ville framförallt 
undvika den typ av tjafs och personangrepp som förekom i Loungen. 

Det intressanta med Receptionen var att trots att aktörerna ville 
dela ”fakta” om sexsäljare erbjöds inte heller på detta nya fält 
möjligheten att fylla i standardiserade recensioner, något som var 
vanliga i andra länder. Detta kan tolkas som att den dominerande 
tolkningsram som fanns i Loungen fortfarande delvis präglade 
aktörernas idéer och handlingar. I en svensk kontext var ett 
standardiserat system för kommodifierande d.v.s. att trots att vi lever i 
ett ”recensions- och bedömningssamhälle” var det svårt att behandla 
sexuella tjänster som vilka andra tjänster som helst, och sexsäljare som 
vilka varor som helst. Detta tyder på att, trots att de här institutionella 
entreprenörerna var förändringens agenter, var deras aktörskap 
inbäddat. Ett inbäddat aktörskap betyder att samtidigt som det finns 
ett aktörskap är detta begränsat av den kontext vilken aktörerna är 
inbäddade (Garud m.fl. 2007:957–962, Linde 2013:115). Istället för att 
använda sig av en kvantitativ mall, använde de sig av en kvalitativ mall. 
Denna grupp sexköpare ville förändra spelet i sig självt genom att 
institutionalisera en starkare marknadslogik. Den starka normen att 
kommodifiering av kvinnor var fel verkade vara så institutionaliserad i 
den svenska kontexten, att det nästan blev otänkbart att införa en 
standardiserad mall att fylla i. 

Receptionen var enkel i sin utformning. Det såg ut som en vanlig 
hemsida och inläggen lades efter varandra. Målsättningen var att 
sexköparna skulle få komma tillbaka till Loungen och dela recensioner 
och varningar. Under tiden som konflikterna var som mest intensiva 
blev de tvungna att förflytta sig mellan två eller tre fält som ingick i 
studien. Sexköparna i Receptionen försökte parallellt utmana de 
etablerade i Loungen för att få en förändring. Genom att 
institutionalisera den oppositionella ramen i Receptionen och göra den 
till den dominerande, kunde de utsätta Loungen för en extern chock 
och påverka utifrån. 

Motstånd mot en starkare marknadslogik 
De som intagit positionen som de etablerade i Loungen gjorde starkt 
motstånd mot utvecklingen, och försökte reproducera den rådande 
ordningen och den dominerande tolkningsramen. Ungefär två år efter 
att Receptionen hade skapats var konflikterna fortfarande igång och 
det rådde samma osäkerhet gällande maktrelationerna och vilka 
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före andras. Men om detta har jag ju säkert berättat några 
hundra gånger för dig Sexköpare 2. 

Moderatorn, styrningsenheten, slog fast att det var tjejernas intressen 
som kom först i Loungen och på så vis stöddes också den dominerande 
tolkningsramen och de rådande spelreglerna. Moderatorn markerade 
tydligt att detta fält var till för att flirta och småsnacka. Det kan därmed 
tolkas som att styrningsenheten ansåg att det här fältet inte var till för 
den typ av kollektivt handlande som utmanarna på fältet ägnade sig åt. 
De regler som fanns skulle fortsätta att vara till sexsäljarnas fördel. 
Trots det skydd som, enligt min tolkning, som fanns för sexsäljarna i 
Loungen, skedde det i och med att Receptionen skapades, en viss 
maktförskjutning och vissa regler kom att förändras. Som jag kommer 
att visa, verkar det som om det blev mer accepterat att varna för vissa 
aspekter i trådarna och inläggen. 

På alla forum, även i Receptionen, var sexköparna splittrade i vad 
som var en befogad varning. I och med att en del sexköpare hade lärt 
känna sexsäljare i Loungen, blev det speciellt svårt och uppstod 
konflikter när det varnades för någon av de här sexsäljarna. Likt som 
på andra forum, hade det utvecklats sociala band mellan vissa av de 
deltagare som interagerade (se t.ex. Nelson & Otnes 2005:91–92, 
Zaitch & Staring 2009:102–103). Sexköparna och sexsäljarna var inte 
enbart konkurrenter med olika intressen som möttes på en marknad, 
de blev också, i och med dessa virtuella fält, aktörer som interagerade, 
som umgicks och som kände varandra. Denna ständiga spänning 
mellan gemenskap och marknad bidrog till ihållande konflikter, och det 
utkrävdes belägg för att utfärdade varningar var autentiska. Trots att 
det fanns ett delat intresse för prostitution, delade inte aktörerna 
samma moral och etik och inte heller samma tycke och smak. 
Konflikterna intensifierades, men det gjorde även de kollektiva 
förhandlingarna för att kunna uppnå någon slags stabilitet. 

Ett gemensamt system för att recensera och 
varna? 
Under hela undersökningsperioden gjordes kontinuerliga försök att 
försöka hitta ett sätt att recensera och utfärda varningar, som kunde 
gälla för alla fält. Jag tolkar dessa försök som kollektiva handlingar för 
att skapa ett gemensamt system som ett sätt att försöka uppnå stabilitet 
på och mellan fälten. För att nå detta, behövde aktörerna, enligt 
Fligstein och McAdam (2012a:14–17), samarbeta med varandra. 
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man publicerar info om vem som är 14 år äldre än vad hon 
uppger på hemsidan o d. Sedan får man gå lite snåriga 
vägar och göra reklam för forumet. Kolla om de godkänner 
den (reklamen alltså) på Korridoren. Skapa ett stort gäng 
multipla IP-spoofade konton och bomba Loungen med den 
(fortfarande reklamen) tills tillräckligt många har reggat 
adressen till forumet. Och måhända likadant på andra 
liknande eskortforum. Men det kräver ju att en rejält 
datakunning person investerar tid och jobb och t o m en viss 
summa pengar i det hela och därmed tycker att det är värt 
det. 
summa pengar i det hela och därmed t

 
Som ovanstående citat visar var Korridoren lite av ett skällsord i 
Loungen. Där fanns inte samma gränser för vad aktörerna kunde 
uttrycka och därför hänvisades de utmanare som inte kunde acceptera 
fältets regler dit. I tidigare studier (Månsson & Söderlind 2004, 
Scaramuzzino G. 2007, Hagstedt m.fl. 2009) har Loungen främst 
beskrivits som ett forum som var till för att sexköpare skulle kunna dela 
information om sexsäljare. Som citatet visar var det vissa sexsäljare och 
ett fåtal sexköpare som hade positionen som de etablerade på det här 
fältet. De hade mest makt på det här fältet och sexsäljarna hade därför 
också kontroll över de recensioner och varningar som skrevs offentligt i 
Loungen. I Loungen hade de trumfkort på hand och ett övertag i spelet, 
det trots att, som det visades i det föregående kapitlet, enbart 20 
procent av deltagarna skrev utifrån rollen som sexsäljare. 

Om recensionerna och varningarna på något sätt ogillades, verkar 
det som om moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna, hjälpte till att 
radera trådarna och inläggen. Utmanarna i ovanstående tråd, uttryckte 
att de här reglerna som var till sexsäljarnas fördel, var en kränkning av 
sexköpares ”yttrandefrihet och demokrati”. De kände sig begränsade 
och då och då uttrycktes en önskan och gavs även förslag att skapa ett 
nytt forum, d.v.s. ett nytt fält, som inte var kontrollerat av de 
etablerade i Loungen. Efter ett tag kom moderatorn, styrningsenheten, 
in och kommenterade: 

Moderator: Jaha-ja, det börjar bli nostalgikänslor kring 
denna dag- dessa diskussioner hade vi nämligen massor av 
för snart 10 år sedan. Trådarna var många där grabbar 
ondgjorde sig över att deras gnäll-och disstrådar blev 
raderade. En av de främsta bland dessa var ju du Sexköpare 
2 den riktigt gnällige. Kom först till insikt om att det inte är 
en mänsklig rättighet att skriva vad man vill i Loungen (…) 
En sajt av denna typ vore inget om där inte fanns skrivande 
och flörtiga tjejer att kunna småsnacka lite med, av den 
orsaken är det väldigt viktigt att tjejernas intressen kommer 
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före andras. Men om detta har jag ju säkert berättat några 
hundra gånger för dig Sexköpare 2. 

Moderatorn, styrningsenheten, slog fast att det var tjejernas intressen 
som kom först i Loungen och på så vis stöddes också den dominerande 
tolkningsramen och de rådande spelreglerna. Moderatorn markerade 
tydligt att detta fält var till för att flirta och småsnacka. Det kan därmed 
tolkas som att styrningsenheten ansåg att det här fältet inte var till för 
den typ av kollektivt handlande som utmanarna på fältet ägnade sig åt. 
De regler som fanns skulle fortsätta att vara till sexsäljarnas fördel. 
Trots det skydd som, enligt min tolkning, som fanns för sexsäljarna i 
Loungen, skedde det i och med att Receptionen skapades, en viss 
maktförskjutning och vissa regler kom att förändras. Som jag kommer 
att visa, verkar det som om det blev mer accepterat att varna för vissa 
aspekter i trådarna och inläggen. 

På alla forum, även i Receptionen, var sexköparna splittrade i vad 
som var en befogad varning. I och med att en del sexköpare hade lärt 
känna sexsäljare i Loungen, blev det speciellt svårt och uppstod 
konflikter när det varnades för någon av de här sexsäljarna. Likt som 
på andra forum, hade det utvecklats sociala band mellan vissa av de 
deltagare som interagerade (se t.ex. Nelson & Otnes 2005:91–92, 
Zaitch & Staring 2009:102–103). Sexköparna och sexsäljarna var inte 
enbart konkurrenter med olika intressen som möttes på en marknad, 
de blev också, i och med dessa virtuella fält, aktörer som interagerade, 
som umgicks och som kände varandra. Denna ständiga spänning 
mellan gemenskap och marknad bidrog till ihållande konflikter, och det 
utkrävdes belägg för att utfärdade varningar var autentiska. Trots att 
det fanns ett delat intresse för prostitution, delade inte aktörerna 
samma moral och etik och inte heller samma tycke och smak. 
Konflikterna intensifierades, men det gjorde även de kollektiva 
förhandlingarna för att kunna uppnå någon slags stabilitet. 

Ett gemensamt system för att recensera och 
varna? 
Under hela undersökningsperioden gjordes kontinuerliga försök att 
försöka hitta ett sätt att recensera och utfärda varningar, som kunde 
gälla för alla fält. Jag tolkar dessa försök som kollektiva handlingar för 
att skapa ett gemensamt system som ett sätt att försöka uppnå stabilitet 
på och mellan fälten. För att nå detta, behövde aktörerna, enligt 
Fligstein och McAdam (2012a:14–17), samarbeta med varandra. 
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man publicerar info om vem som är 14 år äldre än vad hon 
uppger på hemsidan o d. Sedan får man gå lite snåriga 
vägar och göra reklam för forumet. Kolla om de godkänner 
den (reklamen alltså) på Korridoren. Skapa ett stort gäng 
multipla IP-spoofade konton och bomba Loungen med den 
(fortfarande reklamen) tills tillräckligt många har reggat 
adressen till forumet. Och måhända likadant på andra 
liknande eskortforum. Men det kräver ju att en rejält 
datakunning person investerar tid och jobb och t o m en viss 
summa pengar i det hela och därmed tycker att det är värt 
det.  

Som ovanstående citat visar var Korridoren lite av ett skällsord i 
Loungen. Där fanns inte samma gränser för vad aktörerna kunde 
uttrycka och därför hänvisades de utmanare som inte kunde acceptera 
fältets regler dit. I tidigare studier (Månsson & Söderlind 2004, 
Scaramuzzino G. 2007, Hagstedt m.fl. 2009) har Loungen främst 
beskrivits som ett forum som var till för att sexköpare skulle kunna dela 
information om sexsäljare. Som citatet visar var det vissa sexsäljare och 
ett fåtal sexköpare som hade positionen som de etablerade på det här 
fältet. De hade mest makt på det här fältet och sexsäljarna hade därför 
också kontroll över de recensioner och varningar som skrevs offentligt i 
Loungen. I Loungen hade de trumfkort på hand och ett övertag i spelet, 
det trots att, som det visades i det föregående kapitlet, enbart 20 
procent av deltagarna skrev utifrån rollen som sexsäljare. 

Om recensionerna och varningarna på något sätt ogillades, verkar 
det som om moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna, hjälpte till att 
radera trådarna och inläggen. Utmanarna i ovanstående tråd, uttryckte 
att de här reglerna som var till sexsäljarnas fördel, var en kränkning av 
sexköpares ”yttrandefrihet och demokrati”. De kände sig begränsade 
och då och då uttrycktes en önskan och gavs även förslag att skapa ett 
nytt forum, d.v.s. ett nytt fält, som inte var kontrollerat av de 
etablerade i Loungen. Efter ett tag kom moderatorn, styrningsenheten, 
in och kommenterade: 

Moderator: Jaha-ja, det börjar bli nostalgikänslor kring 
denna dag- dessa diskussioner hade vi nämligen massor av 
för snart 10 år sedan. Trådarna var många där grabbar 
ondgjorde sig över att deras gnäll-och disstrådar blev 
raderade. En av de främsta bland dessa var ju du Sexköpare 
2 den riktigt gnällige. Kom först till insikt om att det inte är 
en mänsklig rättighet att skriva vad man vill i Loungen (…) 
En sajt av denna typ vore inget om där inte fanns skrivande 
och flörtiga tjejer att kunna småsnacka lite med, av den 
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Sexköpare 1 fick många svar och flera av aktörerna uttryckte sin 
uppskattning: ”…lovvärt att du försöker bringa någon sorts ordning 
bland recensenterna. Om man nu tvunget vill skriva en offentlig 
recension så är ändå minimikravet att man visar respekt för individen 
man skriver om” skrev t.ex. en sexköpare. En annan sexköpare skrev: 
”ville bara tacka dig Sexköpare 1 för alla dina recensioner. Vet att du 
fått mycket skit för det, men de har varit till stor nytta för mig i mitt val 
av flickor…”. En tredje menade att: ”…det finns så många idioter som 
av någon anledning vill hävda sig genom att skriva ner någon tjej. 
Därför är jag ytterst tveksam till recensioner”. En fjärde sexköpares 
respons var att: ”eftersom det är Sexköpare 1 som skriver denna tråd så 
bör den uppmärksammas, det är ju trots allt han som är den som vågar 
och tar initiativet att skriva trådar som andra inte törs. Det ska tilläggas 
att hans recensioner ofta är rent ut sagt objektiva och inte subjektiva 
och personliga som många andras…”. 

Vad situationen också visar är att det inte bara var viktigt vad som 
sades eller skrevs, utan också vem eller vilka som framförde det. Flera 
utryckte sin uppskattning för det här initiativet och skrev att det var 
modigt med tanke på omfattningen av konflikten. Utmanaren fick inte 
uppskattning enbart av andra utmanare, utan även av vissa av dem 
som intagit positionen som de etablerade på fältet. Av vad som går att 
utläsa, var skapandet av denna skola en del i ett kollektivt handlande 
för att få fler sexköpare att agera. Syftet med recensionsskolan i 
Loungen var att hitta ett bättre system för att kunna få fler sexköpare 
att skriva recensioner och i förlängningen att förändra fältet: 

Sexköpare 1: Största meningen med tråden var att få både 
nya o gamla forumkamrater att våga skriva en recension. 
Huvudsaken den är smakligt skriven. Och att slippa bli 
påhoppad av gänget. Helt övertygad om att Loungen mår 
bra av fler inlägg som ger nåt matnyttigt om just eskorter 
och eskortverksamhet. 

Sexköpare 1 uppmuntrade på det här sättet andra sexköpare att handla: 
att skriva och publicera recensioner. Det kan tolkas som ett taktiskt 
drag för att både få fler allierade på fältet och få fler åskådare att stödja 
den oppositionella ramen. Utmanaren visade här, genom sitt försök att 
skapa en recensionsskola, stor social färdighet. Fligstein och McAdam 
(2012a:50–53) menar att aktörer ibland har som strategi att agera som 
”förmedlare” som enbart medierar andras intressen. Försöket att nå en 
kompromiss motiverades med att det var för Loungens bästa och att 
forumet skulle må bra av att få fler inlägg som handlade om 
prostitution och om möten med sexsäljare. Aktören handlade således 
inte enbart utifrån sina egna intressen, utan det fanns ett högre mål. 
Genom detta taktiska drag, kunde även denna skickliga aktör förbättra 
sin egen position på fältet, få mer makt och utöka sitt 
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”Recensionsskolan” 
I Loungen, där de flesta av de här förhandlingarna skedde, startade en 
skicklig aktör som intagit positionen som utmanare på fältet, en s.k. 
”recensionsskola”: 

Sexköpare 1: Tillhör släktet som tycker recensioner är 
intressant. Tror alla läser dem även om man inte gillar 
ämnet så som nyhetsstoff är de heta. De finns ute på nätet så 
istället för att såga dem bör vi lära av varann hur man kan 
göra en recension trevlig o human men med fakta. Finns ett 
par tjejer som verkligen inte vill bli omnämnda så det bör 
respekteras. Skriv inte ner recensionen innan knulldofterna 
lagt sig. Risken är stor att du är upphetsat missnöjd eller tar 
med alla smaskiga detaljer. Fakta: Ren fakta är ok som typ 
blond, sillisar, incall, seriösa bilder, OWO47, kroppsfärg. 
Avvägningsfrågor kan va ok om de inte är groteska. Mullig, 
små bröst, skitig lya, onykter känns ok. Glöm adress, 
hängpattar, fladderfitta, skitful mm. Din upplevelse: Känns 
ok men inte in i detalj hur eskorten suger, luktar eller beter 
sig. Det räcker med suger kanon, gillade man inte 
sugtekniken utelämnar man den. Prisvärd eller inget 
återbesök berättar vad du tog för ställning utan att döma. 
Direkta brister såsom fejkade bilder, kom inte till mötet, höll 
inte uppgörelsen är vanskliga. Ta helst reda på orsaken 
först. Känns inte som det går att göra en mall för hur en 
recension ska se ut. Om man vill vara mer ingående är 
privata PM eller mejl bättre. Kom ihåg att upplevelser är 
olika...och ingen vill bli offentligt avrättad. 

Detta exempel illustrerar hur aktörer med stor social färdighet kunde 
agera på fältet för att försöka uppnå stabilitet. De skapade olika typer 
av ”skolor”. Även om det var svårt att skapa en gemensam 
bedömningsmall, gick det att skriva recensioner som innehöll fakta 
men ändå var trevliga och humana, menade utmanarna. Det enda 
sättet att få recensionerna accepterade av de etablerade i Loungen var 
om de som intagit positionen som utmanare lyckades hålla 
recensionerna på en ”hyfsad nivå”, d.v.s. de var tvungna att anpassa sig 
till fältets regler. Genom recensionsskolan ramade den skickliga 
aktören in recensionerna på ett nytt sätt och presenterade en 
kompromiss. Som citatet visar föreslogs nya regler där det gjordes 
större skillnad mellan vad som kommunicerades privat mellan kunder 
och vad som kommunicerades offentligt, d.v.s. vad som kommuniceras 
en-till-en och vad som kommunicerades flera-till-flera. 

                                                           
47 Oral WithOut condom 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   156 2014-04-10   13:25



149 

Sexköpare 1 fick många svar och flera av aktörerna uttryckte sin 
uppskattning: ”…lovvärt att du försöker bringa någon sorts ordning 
bland recensenterna. Om man nu tvunget vill skriva en offentlig 
recension så är ändå minimikravet att man visar respekt för individen 
man skriver om” skrev t.ex. en sexköpare. En annan sexköpare skrev: 
”ville bara tacka dig Sexköpare 1 för alla dina recensioner. Vet att du 
fått mycket skit för det, men de har varit till stor nytta för mig i mitt val 
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och tar initiativet att skriva trådar som andra inte törs. Det ska tilläggas 
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Vad situationen också visar är att det inte bara var viktigt vad som 
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47 Oral WithOut condom 
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försöka skapa en mer ”standardiserad mall” i Loungen, som de som 
fanns i andra länder, detta för att sexsäljarna skulle kunna få mer 
kontroll över recensionernas innehåll: 

Sexsäljare 1: …Denna poll handlar om VILKA omdömen som 
är ok att ge. Dvs VAD "får" man kommentera och inte? 
Säkert kommer jag att glömma några punkter och det är 
bara max 20 alternativ här... men skriv i så fall bara här så 
kan det bli en sammanfattning så småningom. Jag tycker 
också att den som skriver en recension ska tänka på att det 
är ensidigt, eskorten skriver ju ingen recension om honom. 
Det handlar både om kemi och dagsform - för båda. Kanske 
var han denna dag stressad eller bekymrad, kanske kände 
han inte helt för sex (men hade ju bokat tid, så...), kanske fick 
hon ett hårt jobb med att hjälpa hans stånd osv osv, kanske 
tjatade han om oskyddad sex. Det är säkert lätt att lägga 
sådana saker på eskorten. En annan sak är att han kanske 
gick upp kl 05 för att hinna med ett plan, suttit i möten hela 
dagen, knappt hunnit få i sig lunch, slängt i sig kvällsmat – 
och sen tror att han ska vara lika på topp ändå. Det är 
oerhört stor skillnad att möta en man som är pigg och glad 
mot en som är trött och stressad. Kanske skulle det också 
anges? Tänkvärt är också att mannen iom recensionen talar 
om att han träffat just den eskorten. Det anses vanligen 
indiskret om en eskort talar om vem hon träffat. (nu pratar 
jag inte om när mannen frågat om han får skriva en 
recension). Jag funderar på om inte x-sexköpare & co (d.v.s. 
utmanarna förf. anm.) skulle kunna införa någon sorts mall 
med utrymme för personliga kommentarer. Gärna efter att 
noga kollat vad som är ok – så att även eskorterna känner 
sig bekväma med det. 

Sexsäljare 1 uppmanade nu aktörerna som intagit positionen som 
utmanare på fältet att införa en mall som en lösning på den konflikt 
som fanns, och menade att det inte enbart berodde på sexsäljare om 
det skulle bli ett lyckat resultat, när fysiska kroppar möttes i utbyte mot 
betalning. Det fanns ett delat ansvar, varför Sexsäljare 1 föreslog att 
kundens agerande också skulle inkluderas i recensionerna. Trots att 
detta kan tolkas som ett försök att uppnå stabilitet i Loungen och 
mellan de tre fälten, visade det sig återigen vara svårt. Försöket 
misslyckades och detta initiativ genererade mer konflikt än försöket att 
skapa recensionsskolan. Betoningen på kundernas ansvar för att det 
skulle bli en bra sexuell upplevelse var t.ex. flera sexköpare kritiska till: 
”Självklart så förväntar man sig ju en hel del av eskorten eftersom hon 
får betalt för att utföra en tjänst och inte tvärtom.” Återigen höjdes 
röster mot att recensera överhuvudtaget  ”... jag är helt emot den här 
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handlingsutrymme. De som intagit positionen som utmanare påminde 
också återkommande varandra om att, vilket visade sig i interaktionen, 
att allt inte var tillåtet att yttra som sexköpare: ”…vi får försöka hålla 
recensionerna på en bra nivå” (sexköpare i Receptionen). 

Rösta fram en recensionsmall 
Ungefär ett år efter att Sexköpare 1 tagit initiativet till recensionsskolan 
startade en av de sexsäljare, som intagit positionen som de etablerade 
på fältet, en omröstning, d.v.s. en poll, om vad som är okej att skriva 
och vad som inte är okej att skriva i en recension. 21 av deltagarna var 
med och röstade. Nedan kommer ett kort utdrag ur omröstningen: 
Figur 5 Utdrag av en omröstning 

View Poll Results: Vad är okej och inte okej i en recension?  

Allmänt intryck av 
eskortens utseende   18 85.71% 

Noggrann 
beskrivning av 
eskortens utseende  

 3 14.29% 

Allmän beskrivning 
av eskortens klädsel   13 61.90% 

Noggrann 
beskrivning av 
eskortens klädsel  

 4 19.05% 

Överensstämmelse 
med bilderna   20 95.24% 

Allmänt intryck av 
eskortens inställning   17 80.95% 

Skriva om tecken på 
missbruk   15 71.43% 

 Denna bild är hämtad från Loungen. 

Resultatet av omröstningen visar att de flesta ansåg att det var okej att 
skriva det allmänna intrycket av sexsäljarna, men inga detaljer. 
Recensionerna skulle också vara skrivna med ett vårdat språk. Den här 
aktören valde att använda sig av en ”demokratisk” omröstning som en 
del av sin strategi. Att starta en omröstning var en ganska vanlig 
strategi som aktörerna använde sig av i olika frågor. På så vis kunde 
aktörerna på fältet rösta fram vilka regler som borde gälla. Denna 
specifika omröstning kan betraktas som en ansats från Sexsäljare 1 att 
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ständig kamp om positioner på fälten och om vilka spelregler, vilken 
ram och vilka värderingar som skulle gälla på fälten. 

Som jag visat, var aktörerna, etablerade och utmanare, tvungna att 
samarbeta med varandra, och skapa en (social) koalition för att kunna 
hålla samman fältet och för att kunna uppnå stabilitet. Stabilitet är inte 
detsamma som konsensus. Utmanarna följde på många sätt den 
rådande ordningen men väntade och skapade möjligheter att utmana 
den dominerande ramen genom att t.ex. skapa recensionsskolor. De 
här aktörerna var tvungna att förhandla och använda sin sociala 
färdighet och genom att handla kollektivt övertyga andra att det var i 
allas intresse att hitta ett gemensamt system för att recensera och 
varna. Det skulle gynna alla, när väl fysiska kroppar skulle mötas i 
utbyte mot betalning. Min studie visar således att det skedde en 
förändring under undersökningsperioden och efterhand blev nya idéer 
och spelregler institutionaliserade. Prostitutionen kom, trots protester 
och motstånd, allt mer att diskuteras och behandlas utifrån en 
marknadslogik och som vilken marknad som helst. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat sexköpares kollektiva handlande mellan 
konflikt och stabilitet. Jag har visat hur fälten utvecklades, hur 
institutioner upprätthölls och hur nya idéer och spelregler successivt 
blev institutionaliserade. 

Det uppstod en rad missförstånd, besvikelser och konflikter när 
sexköpare träffade sexsäljare för ett fysiskt möte. Det som sexköpare 
var mest upprörda över var att sexsäljare återkommande hade falsk 
marknadsföring. De bilder och uppgifter som fanns i annonserna 
stämde inte överens med hur sexsäljarna såg ut i verkligheten. Liksom 
på andra konsumentforum delade sexköpare information om och 
erfarenheter av de tjänster som de hade begagnat. I takt med att 
missnöjet med sexsäljarnas agerande på prostitutionsmarknaden 
ökade, blev sexköparna mer och mer organiserade och började kräva 
vissa gemensamma ”konsumenträttigheter”. Utifrån sexköparnas 
perspektiv var detta en kamp om resurser. Om sexsäljarnas 
marknadsföring inte stämde överens med verkligheten förlorade 
sexköparna både tid och pengar. Genom att handla kollektivt försökte 
sexköparna påverka prostitutionsmarknaden, d.v.s. påverka andra fält 
där fysiska kroppar möttes i utbyte mot ersättning. 

Det kan även tolkas som att det blev en kamp om positioner. Det var 
sexsäljarna och ett fåtal sexköpare som intagit positionen som de 
etablerade i Loungen. De hade mest makt på fältet och fick arbeta hårt 
för att reproducera den dominerande tolkningsramen som präglade 
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typen av att recensera en annan människa. Helt! Det är totalt sjukt. 
Vidrigt! Sorry Sexsäljare 1”, skrev t.ex. en sexsäljare. För Sexsäljare 1 
var detta initiativ emellertid ett försök att komma överens: 

Sexsäljare 1: … Recensioner kommer alltid att förekomma, 
och då tycker jag det vore bättre att vi på något sätt kan 
komma överens om vad som är ok och inte. För att jag vill 
ändå inte tro att männen medvetet stampar oss på tårna i 
detta. Jag tror inte alla inser hur kränkande det är att få sin 
mus betygsatt till offentlighet. Men faktiskt tycker jag att en 
snyggt skriven recension är ok. 

Genom att starta en omröstning som en lösning på den konflikt som 
fanns visade även Sexsäljare 1 sin sociala färdighet. Förutom kritiken, 
fick aktören även många ”applåder”, i synnerhet av dem som intagit 
positionen som utmanare på fältet, för sitt försök att hitta en 
kompromiss. Trots otaliga kollektiva förhandlingar lyckades aktörerna 
inte komma överens under undersökningsperioden. De här två 
konkurrerande ramarna krockade med varandra eftersom de byggde på 
olika tolkningar. De samexisterade i Loungen men varken sexsäljarna 
(och vissa sexköpare) eller sexköparna ville anpassa sig till den andra 
ramen. Den ena ramen var nämligen mer möjliggörande utifrån 
sexsäljarnas perspektiv och den andra mer möjliggörande utifrån 
sexköparnas perspektiv. Det var därför bara under perioder mer eller 
mindre stabilitet på fälten, eller mer eller mindre konflikter gällande 
den här frågan. 

Vad citaten visar är att ”recensionsgänget” från Receptionen med 
tiden verkar ha vunnit en hel del respekt och fått eller skapat mer 
handlingsutrymme. I och med skapandet av Receptionen, och deras 
försök att uppnå en kompromiss, lyckades en grupp sexköpare, även 
om den var hårt kritiserad, ändå successivt få den oppositionella ramen 
mer accepterad och institutionaliserad i Loungen. Genom dessa 
utmanares kollektiva handlingar skedde det en successiv förändring. 
Det blev mer och mer accepterat att skriva recensioner, under 
förutsättning att de var skrivna på ett visst sätt. Det hände även att 
sexköparna fick beröm av sexsäljare för sitt sätt att skriva: ”hej pojkar! 
Vill bara ge er lite cred för att ni håller forumet på en schysst nivå. Till o 
med så jag kan tycka det är lite småtrevligt att läsa här. // kram” 
(sexsäljare i Receptionen). 

Dessa virtuella fält var inte uppbyggda med hjälp av tvång. De, i 
synnerhet Loungen, var uppbyggda av grupper som var beroende av 
varandra: konsumenter och producenter. Därför var det en ständig 
kamp. Det var en kamp om resurser, både om tid och om pengar: 
”…framförallt så ska man ju varna så att inte andra hamnar i någon 
obekväm situation. Det gäller både eskorter och kunder. Sådant kostar 
bara pengar och dyrbar tid…” (sexköpare i Loungen). Det var även en 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   160 2014-04-10   13:25



153 

ständig kamp om positioner på fälten och om vilka spelregler, vilken 
ram och vilka värderingar som skulle gälla på fälten. 

Som jag visat, var aktörerna, etablerade och utmanare, tvungna att 
samarbeta med varandra, och skapa en (social) koalition för att kunna 
hålla samman fältet och för att kunna uppnå stabilitet. Stabilitet är inte 
detsamma som konsensus. Utmanarna följde på många sätt den 
rådande ordningen men väntade och skapade möjligheter att utmana 
den dominerande ramen genom att t.ex. skapa recensionsskolor. De 
här aktörerna var tvungna att förhandla och använda sin sociala 
färdighet och genom att handla kollektivt övertyga andra att det var i 
allas intresse att hitta ett gemensamt system för att recensera och 
varna. Det skulle gynna alla, när väl fysiska kroppar skulle mötas i 
utbyte mot betalning. Min studie visar således att det skedde en 
förändring under undersökningsperioden och efterhand blev nya idéer 
och spelregler institutionaliserade. Prostitutionen kom, trots protester 
och motstånd, allt mer att diskuteras och behandlas utifrån en 
marknadslogik och som vilken marknad som helst. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat sexköpares kollektiva handlande mellan 
konflikt och stabilitet. Jag har visat hur fälten utvecklades, hur 
institutioner upprätthölls och hur nya idéer och spelregler successivt 
blev institutionaliserade. 

Det uppstod en rad missförstånd, besvikelser och konflikter när 
sexköpare träffade sexsäljare för ett fysiskt möte. Det som sexköpare 
var mest upprörda över var att sexsäljare återkommande hade falsk 
marknadsföring. De bilder och uppgifter som fanns i annonserna 
stämde inte överens med hur sexsäljarna såg ut i verkligheten. Liksom 
på andra konsumentforum delade sexköpare information om och 
erfarenheter av de tjänster som de hade begagnat. I takt med att 
missnöjet med sexsäljarnas agerande på prostitutionsmarknaden 
ökade, blev sexköparna mer och mer organiserade och började kräva 
vissa gemensamma ”konsumenträttigheter”. Utifrån sexköparnas 
perspektiv var detta en kamp om resurser. Om sexsäljarnas 
marknadsföring inte stämde överens med verkligheten förlorade 
sexköparna både tid och pengar. Genom att handla kollektivt försökte 
sexköparna påverka prostitutionsmarknaden, d.v.s. påverka andra fält 
där fysiska kroppar möttes i utbyte mot ersättning. 

Det kan även tolkas som att det blev en kamp om positioner. Det var 
sexsäljarna och ett fåtal sexköpare som intagit positionen som de 
etablerade i Loungen. De hade mest makt på fältet och fick arbeta hårt 
för att reproducera den dominerande tolkningsramen som präglade 

152 
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ansågs skriva motbjudande recensioner fick lågt anseende. De som 
intog positionen som utmanare i Loungen argumenterade istället att 
det skulle gynna alla i längden, inte minst ”seriösa” sexsäljare, att 
sexköpare delade recensioner och varningar. Det gjordes flera försök 
att lösa den här konflikten. Till slut blev både de som intagit positionen 
som utmanare och de som intagit positionen som de etablerade aktiva i 
att försöka hitta ett gemensamt system för att recensera som skulle 
vara respektfullt. Kanske skulle även kunderna recenseras? Vad jag har 
visat i det här kapitlet är att, trots protester, blev den oppositionella 
tolkningsramen mer och mer institutionaliserad under 
undersökningsperioden. 

Det som kan vara ”unikt” med dessa svenska forum, i jämförelse 
med liknande forum i andra länder, är att det trots allt var och kanske 
fortfarande är en oppositionell ram att dela recensioner och varningar. 
Som kommer att beröras i nästa kapitel, var sexsäljarna i Loungen, 
trots att de var färre till antalet än sexköparna, skickliga på att 
reproducera den rådande ordningen som gav dem en maktposition. Det 
hände dock någonting under undersökningsperioden som bidrog till att 
sexsäljarna inte längre lyckades stå emot marknadslogikens framfart. 
Var det kanske också något i den svenska kontexten som förändrades 
och drev på den här utvecklingen, och i så fall vad?  
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hur prostitution skulle förstås. Regeln var att prostitution inte kunde 
liknas vid vilken marknad som helst. Sexsäljares tjänster kunde därför 
inte heller recenseras med hjälp av en standardiserad mall som på 
liknande forum i andra länder. Den grupp sexköpare som intog 
positionen som utmanare var tvungna att förhålla sig till den här 
dominerande tolkningsramen som var institutionaliserad på fältet. 
Genom att försöka rama in prostitution som vilken marknad som helst, 
och genom att presentera en oppositionell tolkningsram, försökte en 
grupp sexköpare skapa mer handlingsutrymme för att få mer makt och 
inflytande i förhållande till sexsäljarna och ett större erkännande på 
fälten. 

I och med att de som intagit positionen som de etablerade i Loungen 
gjorde stort motstånd mot den utveckling som utmanarna föreslog, 
blev sexköparna tvungna att skapa ett nytt forum för att kunna handla 
kollektivt. Sexköparna försökte skapa ett nytt fält, som skulle bestå av 
en ny social ordning, med en ny gemensam förståelse. Den nya delade 
förståelsen var att forum var till för att sexköpare skulle dela fakta om 
sexsäljare. I och med detta blev den här gruppen sexköpare 
institutionella entreprenörer. De skapade nya spelregler som baserades 
på en starkare marknadslogik, och använde sig av sitt ökade 
handlingsutrymme för att kunna förändra spelet. Genom att skapa ett 
nytt fält utsatte de Loungen för en extern chock, vilket ledde till att 
konflikterna gällande de nu konkurrerande tolkningsramarna 
trappades upp. 

Denna utveckling kan tolkas som rena tillfälligheter, men som jag 
har visat använde dessa sexköpare sig av flera strategier som verkade 
vara en del av ett strategiskt kollektivt handlande. De använde sig t.ex. 
av s.k. co-shopping, som känns igen från andra konsumentforum, för 
att sätta press på sexsäljarna att t.ex. sänka sina priser och för att 
ansvariga för annonssajter skulle införa verifierade bilder och 
garantera att annonserna var riktiga. Sexköparna uppmanade varandra 
att bojkotta vad de ansåg som ”oseriösa” aktörer på 
prostitutionsmarknaden. Istället för att använda sig av en kvantitativ 
mall för recensioner använde de sig av en kvalitativ mall. Detta 
agerande fick konsekvenser för sexsäljarna som blev mer granskade 
offentligt, mer kontrollerade och fick högre krav på sig och sina 
tjänster. En del sexsäljare började införa en ”pengarna-tillbaka-
garanti”. Dåliga recensioner och varningar användes också som ett 
maktmedel mot sexsäljarna. 

Det blev även en kamp om värderingar, d.v.s. om vad som var rätt 
och fel. Osmakliga recensioner ansågs inte ligga i linje med ett jämställt 
samhälle. De belyste att det fanns strukturell makt. Vissa av dem som 
intagit positionen som de etablerade i Loungen menade också att det 
per definition var fel att recensera sexsäljare och de sexköpare som 
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8. SEXSÄLJARES RÄTTIGHETER 
SOM PRODUCENTER 

I det här kapitlet vill jag fokusera på sexsäljarnas kollektiva handlande 
och hur detta utvecklades kronologiskt i Loungen under 
undersökningsperioden. Som framkom i kapitel sex var sexsäljarna 
främst aktiva i Loungen, varför detta kapitel kommer att handla mest 
om det forumet. Det uppstod konflikter när sexsäljare och sexköpare 
möttes fysiskt eftersom sexsäljare hade ett behov av att skydda gränsen 
mellan privat sex och sex för pengar, medan sexköpare efterfrågade 
möten som var gränsöverskridande. För att kunna få mer kontroll över 
vad de sålde försökte sexsäljare förhandla fram ”kollektiva kontrakt” 
med sexköpare om vilka regler som skulle gälla för den del av 
prostitutionsmarknaden som de var verksamma i. De här kollektiva 
kontrakten var inte avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare utan 
mellan konsumenter och producenter. 

Till skillnad från i det föregående kapitlet var det mindre synliga 
konflikter eftersom sexsäljarna var tvungna att samarbeta med 
sexköparna för att kunna skapa och upprätthålla en gemensam 
hållning om hur de olika parterna skulle vara mot varandra. Eftersom 
sexsäljare var konkurrenter på en marknad var de tvungna att 
marknadsföra sig själva och sina sexuella tjänster. De sexsäljare som 
tydligt drev kollektiva intressen i förhållande till sexköpare riskerade 
att förlora marknadsandelar. Det verkade vara svårare för sexsäljare än 
för sexköpare att både driva sina egna individuella intressen och 
gemensamma frågor. Att sexsäljare inte var lika tuffa i förhandlingarna 
som sexköpare var kan tolkas på olika sätt. En möjlig tolkning är att 
sexsäljare ansåg att sexsäljare och sexköpare hade ett gemensamt 
intresse att nå konsensus. En alternativ tolkning är att sexsäljare inte 
vågade skapa för skarpa konflikter för att de skulle kunna skada deras 
individuella position i konkurrens med andra sexsäljare. Det var trots 
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prostitutionsmarknaden expanderade till internet skapades en ny 
nisch, den s.k. flickvänsupplevelsen. Sexsäljare på gatan och på 
bordeller begränsade ofta den fysiska kontakten med sina kunder. De 
förhandlade redan på förhand fram vilka sexuella tjänster som de 
skulle utföra mot vilken ersättning. Dessa möten var många gånger 
snabba och det inkluderades sällan kyssar vilka är en symbol för 
intimitet (Zelizer 2005:126–127). Till skillnad från tidigare, erbjöd 
sexsäljare på internet, som tillhandahöll eskortservice och 
flickvänsupplevelser, intimitet och autenticitet i utbyte mot pengar 
(Bernstein 2007:93–111, Sanders 2008:109–111). De träffade sina 
kunder under längre tidsperioder. Vid en flickvänsupplevelse kysstes, 
smektes och umgicks sexköpare och sexsäljare som ett tillfälligt par. 
Förutom att ha sex, åt de kanske middag tillsammans, gick på bio, 
pratade och sov över hos varandra (Zelizer 2005:126–127). 

Eftersom den här nya sexuella tjänsten skapade förändringar i 
relationen mellan sexsäljare och sexköpare, har den uppmärksammats i 
flera, både utländska och svenska studier (Sanders 2008:88–103, 
Hulusjö 2013:239–242).48 I och med den ökade intimiteten, talas det 
ibland om att ”offentliga kvinnor” (som var begreppet som användes 
för sexsäljare under reglementeringen) har privatiserats. Sexsäljare 
som erbjöd den här typen av intimitet hade svårare att skilja mellan sitt 
”offentliga jag” och sitt ”privata jag”. Förutom att utföra ett ”sexuellt 
arbete” utförde de också ett ”emotionellt arbete” (Bernstein 2007:101–
102). Även om prostitution är en marknad där ekonomi och intimitet 
möts, blev gränsen mellan dessa ännu svårare att dra för de sexsäljare 
som sålde intima sexuella möten via internet. 

Flickvänsupplevelser 
Sexsäljarna i denna studie verkade överlag också ha svårt att hantera 
balansen mellan ekonomiska transaktioner och intima relationer. Det 
verkade finnas ett behov att få större kontroll över vad de sålde och 
över sina egna gränser när de skulle möta sina kunder. Trots att 
sexsäljare ofta skrev vilka gränser de hade i sina annonser, skedde det 
ständigt missförstånd och det uppstod obehagliga situationer när 
sexsäljare och sexköpare skulle ha sex i utbyte mot pengar. Den största 
intressekonflikten mellan sexsäljare och sexköpare, i det här 
sammanhanget, handlade om kyssar och om flickvänsupplevelser. 
Flickvänsupplevelser var något som många sexköpare efterfrågade och 
tillsammans med kyssar utgjorde de förhandlingarnas brännpunkt. Det 
fanns olika syn på vad som skulle ingå i en flickvänsupplevelse. En 

                                                           
48 Se även t.ex. Sanders 2005a:142–157, Bernstein 2007:125–130, Earle & Sharp 2007:59–64, 
Sanders 2008:93–94, Blevins & Holt 2009:635, Milrod 2010:3, 145–146, Ekis Ekman 
2010:87–118, Hardy 2013:43–57, Brents & Jackson 2013:77–91, Sanders m.fl. 2009:83– 85). 
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allt sexköpare som valde vem de skulle köpa sexuella tjänster av, inte 
sexsäljare. 

Kapitlet visar hur jag under de initiala observationerna identifierade 
två kollektiva kontrakt: ”intim flickvänsupplevelse” och ”löpandeband-
principen” vilka flera sexsäljare ansåg vara för begränsande. Efter en 
period av kollektivt handlande från sexsäljarna sida, förhandlas ett nytt 
kollektivt kontrakt fram: ”anonymt snuskigt” som ökade sexsäljarnas 
möjlighet att sätta olika gränser: intim flickvänsupplevelse inkluderade 
kyssar, anonymt snuskigt garanterade inga kyssar, medan löpande 
band tenderade att vara sex utan att kyssar inkluderades. Sexsäljarna 
ville inte att det skulle vara någon moralisk skillnad mellan kontrakten 
eftersom för dem var det viktigt att ha rättigheten att sätta olika 
gränser beroende på vad de kände sig bekväma med. 

Att få kontroll över det man säljer 
Ekonomi och intimitet 
Viviana Zelizer (2005:14–15, 23) menar att människor ofta försöker 
hålla isär ekonomiska transaktioner och intima relationer eftersom de 
betraktas som motsägelsefulla. Med intim menas en relation där minst 
en person känner till information som inte är tillgänglig för de flesta 
andra. Det kan vara information om kroppar och sexualitet, 
hemligheter, personliga ritualer och rädslor. För att en intim relation 
ska kunna utvecklas krävs också ett ömsesidigt förtroende. Om 
informationen skulle spridas vidare skulle den kunna skada personen 
det gäller. Det finns en rad exempel på intima relationer som förälder-
barn, lärare-student, socialarbetare-klient, hårfrisör-kund och 
sexsäljare-sexköpare. Vissa relationer är mer intima än andra och det 
kan finnas mer och mindre ojämlika maktförhållanden. 

Det finns en föreställning, som är djupt institutionaliserad i 
samhället, om att ekonomi korrumperar intimitet och intimitet 
korrumperar ekonomi. Arbete och sexuella relationer är därför något 
som människor ofta försöker hålla isär. Det är tabu att inleda sexuella 
relationer med kollegor och kunder för att kunna förhindra potentiella 
konflikter och korruption. Studenter kan använda sig av sex för att få 
bättre betyg, lärare kan använda sig av sex för att få en högre position 
och kunder som blir älskare kan innebära en ekonomisk förlust. Intima 
relationer är många gånger också moralisk laddade varför vissa typer 
av intimitet som utbyts mot betalning anses vara mer olämpliga än 
andra och kan också förbjudas genom lagstiftning (jfr Zelizer 2005:15–
23). 

Prostitution är en marknad där sexuella tjänster utbyts mot 
betalning vilket gör att intimitet och ekonomi möts. I samband med att 
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skulle utföra mot vilken ersättning. Dessa möten var många gånger 
snabba och det inkluderades sällan kyssar vilka är en symbol för 
intimitet (Zelizer 2005:126–127). Till skillnad från tidigare, erbjöd 
sexsäljare på internet, som tillhandahöll eskortservice och 
flickvänsupplevelser, intimitet och autenticitet i utbyte mot pengar 
(Bernstein 2007:93–111, Sanders 2008:109–111). De träffade sina 
kunder under längre tidsperioder. Vid en flickvänsupplevelse kysstes, 
smektes och umgicks sexköpare och sexsäljare som ett tillfälligt par. 
Förutom att ha sex, åt de kanske middag tillsammans, gick på bio, 
pratade och sov över hos varandra (Zelizer 2005:126–127). 

Eftersom den här nya sexuella tjänsten skapade förändringar i 
relationen mellan sexsäljare och sexköpare, har den uppmärksammats i 
flera, både utländska och svenska studier (Sanders 2008:88–103, 
Hulusjö 2013:239–242).48 I och med den ökade intimiteten, talas det 
ibland om att ”offentliga kvinnor” (som var begreppet som användes 
för sexsäljare under reglementeringen) har privatiserats. Sexsäljare 
som erbjöd den här typen av intimitet hade svårare att skilja mellan sitt 
”offentliga jag” och sitt ”privata jag”. Förutom att utföra ett ”sexuellt 
arbete” utförde de också ett ”emotionellt arbete” (Bernstein 2007:101–
102). Även om prostitution är en marknad där ekonomi och intimitet 
möts, blev gränsen mellan dessa ännu svårare att dra för de sexsäljare 
som sålde intima sexuella möten via internet. 

Flickvänsupplevelser 
Sexsäljarna i denna studie verkade överlag också ha svårt att hantera 
balansen mellan ekonomiska transaktioner och intima relationer. Det 
verkade finnas ett behov att få större kontroll över vad de sålde och 
över sina egna gränser när de skulle möta sina kunder. Trots att 
sexsäljare ofta skrev vilka gränser de hade i sina annonser, skedde det 
ständigt missförstånd och det uppstod obehagliga situationer när 
sexsäljare och sexköpare skulle ha sex i utbyte mot pengar. Den största 
intressekonflikten mellan sexsäljare och sexköpare, i det här 
sammanhanget, handlade om kyssar och om flickvänsupplevelser. 
Flickvänsupplevelser var något som många sexköpare efterfrågade och 
tillsammans med kyssar utgjorde de förhandlingarnas brännpunkt. Det 
fanns olika syn på vad som skulle ingå i en flickvänsupplevelse. En 

                                                           
48 Se även t.ex. Sanders 2005a:142–157, Bernstein 2007:125–130, Earle & Sharp 2007:59–64, 
Sanders 2008:93–94, Blevins & Holt 2009:635, Milrod 2010:3, 145–146, Ekis Ekman 
2010:87–118, Hardy 2013:43–57, Brents & Jackson 2013:77–91, Sanders m.fl. 2009:83– 85). 
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allt sexköpare som valde vem de skulle köpa sexuella tjänster av, inte 
sexsäljare. 

Kapitlet visar hur jag under de initiala observationerna identifierade 
två kollektiva kontrakt: ”intim flickvänsupplevelse” och ”löpandeband-
principen” vilka flera sexsäljare ansåg vara för begränsande. Efter en 
period av kollektivt handlande från sexsäljarna sida, förhandlas ett nytt 
kollektivt kontrakt fram: ”anonymt snuskigt” som ökade sexsäljarnas 
möjlighet att sätta olika gränser: intim flickvänsupplevelse inkluderade 
kyssar, anonymt snuskigt garanterade inga kyssar, medan löpande 
band tenderade att vara sex utan att kyssar inkluderades. Sexsäljarna 
ville inte att det skulle vara någon moralisk skillnad mellan kontrakten 
eftersom för dem var det viktigt att ha rättigheten att sätta olika 
gränser beroende på vad de kände sig bekväma med. 

Att få kontroll över det man säljer 
Ekonomi och intimitet 
Viviana Zelizer (2005:14–15, 23) menar att människor ofta försöker 
hålla isär ekonomiska transaktioner och intima relationer eftersom de 
betraktas som motsägelsefulla. Med intim menas en relation där minst 
en person känner till information som inte är tillgänglig för de flesta 
andra. Det kan vara information om kroppar och sexualitet, 
hemligheter, personliga ritualer och rädslor. För att en intim relation 
ska kunna utvecklas krävs också ett ömsesidigt förtroende. Om 
informationen skulle spridas vidare skulle den kunna skada personen 
det gäller. Det finns en rad exempel på intima relationer som förälder-
barn, lärare-student, socialarbetare-klient, hårfrisör-kund och 
sexsäljare-sexköpare. Vissa relationer är mer intima än andra och det 
kan finnas mer och mindre ojämlika maktförhållanden. 

Det finns en föreställning, som är djupt institutionaliserad i 
samhället, om att ekonomi korrumperar intimitet och intimitet 
korrumperar ekonomi. Arbete och sexuella relationer är därför något 
som människor ofta försöker hålla isär. Det är tabu att inleda sexuella 
relationer med kollegor och kunder för att kunna förhindra potentiella 
konflikter och korruption. Studenter kan använda sig av sex för att få 
bättre betyg, lärare kan använda sig av sex för att få en högre position 
och kunder som blir älskare kan innebära en ekonomisk förlust. Intima 
relationer är många gånger också moralisk laddade varför vissa typer 
av intimitet som utbyts mot betalning anses vara mer olämpliga än 
andra och kan också förbjudas genom lagstiftning (jfr Zelizer 2005:15–
23). 

Prostitution är en marknad där sexuella tjänster utbyts mot 
betalning vilket gör att intimitet och ekonomi möts. I samband med att 
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eller lukt, för det kan man inte veta på förhand däremot 
kanske kyssar känns mer personliga och intima. Pöss *och 
slick på tungan* 
Sexsäljare 2: Äsch, läppar mot läppar är ju intimare än 
något annat. Inte konstigt att man inte vill göra det med vem 
som helst, eller någon alls egentligen. Mer än den man 
verkligen vill kyssa då.  

Många sexköpare uppgav att de inte ville köpa sexuella tjänster utan att 
kyssas. De beskrev att de tyckte att det kändes fel att ha intimt sex utan 
att kyssas. Flera sexköpare uppgav också att det var när gränserna för 
intimitet hade passerats som det för dem blev en riktigt bra sexuell 
upplevelse. Det var när sexsäljare gav sig hän när fysiska kroppar skulle 
mötas i utbyte mot betalning: 

…som jag upplever det är det när en eskort "vågar" gå 
utanför de vanligaste ramarna som det blir en spännande 
och minnesvärd upplevelse utöver det vanliga 
standardknullet. Om ni nu pratar om intimitet/privat när 
det gäller kyssarna så är det just sexsäljerskor som vågar 
(mina ord) / vill (era ord) korsa de där barriärerna mellan 
kund/eskort som gör djupast intryck. Men jag (och flera med 
mig...) hänger också upp mig på just det här med kyssar för 
att det är ett så klockrent exempel på hur bakvänd den här 
branschen kan vara… (sexköpare i Loungen). 

Det uppstod således en intressekonflikt när sexsäljare och sexköpare 
skulle mötas fysiskt. ”Gränsdragning” och ”gränsbevakning” stod emot 
”gränslöshet” och ”gränsöverskridande”. I och med att gränserna för 
intimitet, både fysiska och känslomässiga, inte var skarpa, krävdes 
ständiga förhandlingar för att dämpa konflikterna och undvika 
missförstånd. Sexsäljarna använde sig framförallt av Loungen för att 
kunna få en ökad kontroll av sina egna gränser. 

Lyckade och misslyckade förhandlingar 
En oppositionell ram introduceras 
Sexsäljarna verkar i större utsträckning än sexköparna ha drivit sina 
egna individuella intressen och de var dessutom konkurrenter på en 
marknad. Som tidigare studier har visat (Månsson & Söderlind 
2004:78, Hagstedt m.fl. 2009:188–189, 192–193) marknadsförde de 
bl.a. sina tjänster på samma forum som jag har studerat. Efter en tid på 
forumen, och speciellt under vissa perioder, var sexsäljarna emellertid 
mycket aktiva med att initiera frågor om t.ex. kyssar. Som observatör 
fick jag uppfattningen att de drev vissa frågor gemensamt för att få en 
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grupp sexsäljare i Loungen inledde därför kollektiva förhandlingar med 
sexköpare om vilka gränser som skulle gälla när fysiska kroppar skulle 
mötas i en sexuell akt i utbyte mot pengar. 

I början av observationerna tog sexsäljare som sålde 
flickvänsupplevelser ett högre pris för sina sexuella tjänster och uppgav 
att de enbart tog emot ett mindre antal kunder. Det rådde därför inte 
heller samma tidspress för sexköparna. Flickvänsupplevelser var inte 
möten med klara gränser, utan de karakteriserades av att vara, vad 
man kan kalla för gränsöverskridande. Flickvänsupplevelser gick ut på 
att vissa gränser som funnits länge i den västerländska prostitutionen 
överträddes, t.ex. att kyssas passionerat. Dessa möten beskrevs av både 
sexköpare och sexsäljare som en mer moraliskt försvarbar form av 
sexköp. Motsatsen till detta, var den så kallade ”löpande band-
principen” som bl.a. såldes på gatan eller på bordeller i red-light 
districts. Dessa möten betraktades i sin tur som mindre försvarbara 
sexköp. Vid denna typ av möten inkluderades ofta inte kyssar. På 
bordeller ingick nästan alltid kondom, också vid oralsex, och sexsäljare 
tog emot flera kunder efter varandra. Detta var den dominerande 
tolkningsramen i Loungen, som framförallt sexköparna, men även 
sexsäljarna reproducerade, när jag påbörjade mina observationer. 

Kyssar 
Utifrån de flesta sexsäljarnas perspektiv symboliserade emellertid 
kyssen gränsen mellan privat sex och sex för pengar, mellan intimitet 
och ekonomi. Det var därför en viktig gräns. Trots att det fanns en stor 
efterfrågan på flickvänsupplevelser och på sexuella tjänster där kyssar 
inkluderades och gränser passerades, var det därför flera sexsäljare 
som uppgav att de inte inkluderade kyssar. Sexsäljare skildrade hur allt 
fler sexköpare inte bara efterfrågade kyssar, utan tog för givet att kyssar 
skulle inkluderas i köpet, trots att det stod ”inga kyssar” i annonserna. 
En hel del sexköpare ansåg att de betalade mycket pengar för att få en 
flickvänsupplevelse och de tyckte att det var förvirrande med sexsäljare 
som utgav sig för att sälja flickvänsupplevelser men som ändå inte 
inkluderade kyssar. Flera sexköpare hade dessutom svårt att förstå hur 
en och samma sexsäljare kunde erbjuda oralsex utan kondom och 
sedan inte sälja kyssar: 

Sexköpare 1: Jag har kollat runt lite annonser och en sak 
förvånar mig. De finns flickor som erbjuder "sug utan" men 
ej kyssar. Vad är det för skillnad (jag ser stor) på att ta en 
kuk i munnen, men att ej vilja ha en tunga där? 

nad (jag ser stor) på att ta en 
 Någon 

som kan förklara? 
Sexsäljare 1: Nej, jag gjorde varken det ena eller det andra 
förut men nu när jag är singel så är jag ganska bra på att 
hångla upp er karlar. Jag tror inte det handlar om smak 
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eller lukt, för det kan man inte veta på förhand däremot 
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Sexsäljare 1: Nej, jag gjorde varken det ena eller det andra 
förut men nu när jag är singel så är jag ganska bra på att 
hångla upp er karlar. Jag tror inte det handlar om smak 
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några sexsäljare i Loungen hade börjat begära bilder på sina kunder 
innan de gick med på att mötas fysiskt i utbyte mot betalning. Det var 
sed att sexköpare alltid fick bilder på sexsäljare innan fysiska kroppar 
skulle mötas. Det var emellertid högst ovanligt att sexköpare var 
tvungna att visa bilder innan de kunde boka en träff med sexsäljare. 
Plötsligt uppstod en ny konflikt i relationen. De här sexsäljarna intog 
på så vis, i den här frågan och situationen, positionen som utmanare på 
fältet. De ifrågasatte den dominerande tolkningsramen i Loungen, som 
även flera sexsäljare var delaktiga i att upprätthålla, att sexköpare 
skulle ha ensamrätt på att ha krav på utseende bara för att de betalade. 

Sexsäljarna ville stärka sin förhandlingsposition genom att sätta 
gränser och genom att kunna välja sina kunder. De upplevde sig som 
objekt på en marknad och ansåg att fler valmöjligheter skulle göra dem 
mer till subjekt. De ifrågasatte den förväntning som fanns, att 
sexsäljare skulle ha sex med ”vem som helst”. Sexsäljarna ville välja ut 
de kunder som föll i smaken, eller i alla fall ha möjlighet att välja bort 
kunder som ansågs vara direkt avtändande: 

Sexsäljare 1: …Jag vill se bild (alternativt träffas ute först). 
Varför? För att utseende är viktigt för mig. Nej, jag letar inte 
bara efter superhunkarna, men jag vill sålla bort "de 
värsta". Alla har ju olika smak, så ingen behöver ta illa upp 
ifall jag nu inte skulle vilja träffas. Sånt är livet, alla kan inte 
tycka att alla är attraktiva. Jag vill också ha möjlighet till att 
njuta, vilket kan vara svårt om jag skulle träffa någon jag 
verkligen inte fann attraktiv alls. Visst, om man kör typ 
bakifrån och inga kyssar eller närmare kontakt förekommer 
skulle man ju klara av det. Men sådana krav kan man ju inte 
ställa. Jag tycker absolut inte att torsken är den enda som 
har rätt till att se bild, det känns helt befängt. Har stött på 
män som har blivit helt förbannade för att jag inte ville ses 
utan bild, vilket också är helt knas. Det är ju bara att gå till 
nästa om det inte passar. 

Det var svårt för sexsäljare att minimera kroppskontakten med 
sexköpare som var oattraktiva, när väl fysiska kroppar skulle mötas. 
Detta bidrog till att sexsäljare hade olika sätt att gallra bland kunderna 
innan mötet. Ett sätt var att utforma annonsen på ett sätt som 
attraherade ”rätt” kunder. Ett annat sätt var, som i exemplet ovan, att 
begära bilder på kunderna innan de beslutade sig för att träffas och ha 
sex. Sexsäljarna var inte eniga i frågan eftersom andra ansåg att det var 
bättre att sälja sexuella tjänster till kunder som inte var för attraktiva, 
eftersom det då var lättare att hålla gränsen mellan privat sex och sex 
för pengar, mellan intimitet och ekonomi. Det gjordes nu ett försök att 
skapa en ny inramning i Loungen där det skulle vara accepterat, även 
för sexsäljare att begära att få bilder innan ett fysiskt möte. De 
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förändring. Sexsäljarna använde som strategi att skapa trådar och att 
skriva inlägg: 

Sexsäljare 1: …En sak som stör mig grymt mycket är att 
vissa förväntar sig att få kyssa och bara dyker rakt på. 
Kyssar med helt fel personer för mig är avtändande. 
Dessutom står det så klart och tydligt att jag inte kysser. Jag 
är ingen GFE. Jag är eskort för att jag gillar snusket. Det är 
det spännande anonyma snuskiga opersonliga sexet med 
främlingar jag går igång på. Och det är en utav 
anledningarna till att jag oftast haft ganska snuskiga 
annonser. Jag vill attrahera de snuskiga, inte 
flickvänsletarna. 
Sexsäljare 2: Håller med, håller med. Flera som vill kyssas 
verkar tro att det kan bli mer av det, har jag märkt. 

Citatet visar hur sexsäljarna använde sig av inramning som en del av 
sitt kollektiva handlande. Detta var deras främsta taktik och den 
inbegrep ofta olika typer av gränssättningar. Genom att t.ex. beskriva 
vad de gillade och ogillade ville de få sexköparna uppmärksamma på 
att alla sexsäljare inte ville kyssas. De uppmanade sexköparna att i 
större utsträckning respektera deras gränser. Genom att starta, eller 
delta i sådana här diskussioner, introducerade sexsäljarna en 
oppositionell ram och kunde börja förhandla med sexköparna. De båda 
parterna kunde på detta sätt få fram en ny, eller reviderad 
dominerande tolkningsram av vad mötet mellan sexsäljare och 
sexköpare handlade om, och hur gränser kunna framföras och 
respekteras. Trådarna och inläggen i de här förhandlingarna var många 
gånger långa och skrivna med ett stort engagemang. Tonen i trådarna 
och inläggen kunde också vara ganska ”hård”. 

Som observatör fick jag intrycket att sexsäljarna även hade som 
strategi att, vad Fligstein och McAdam (2012a:50–53) kallar, ”sätta 
agendan”. Det verkade som om några, som intagit positionen som de 
etablerade på fältet, ibland på förhand hade satt agendan bakom 
scenen, möjligen i det låsta forumet. Detta gav ett övertag i 
förhandlingarna med sexköparna. Villkoren för förhandlingarna var 
bestämda och sexsäljarna tycktes vara målmedvetna. De initierade inte 
enbart en fråga en gång, utan vid upprepade tillfällen vilket gjorde 
inramningen mer effektiv. 

Kravet på bilder på kunder innan fysiskt möte 
Trots att flera av de sexsäljare som intagit positionen som de etablerade 
i Loungen, återkommande visade prov på stor social färdighet, och var 
mycket skickliga på inramning, och kanske även på att sätta agendan, 
lyckades de inte alltid få igenom de frågor som de drev. En dag 
påbörjades en ytterst ovanlig kollektiv förhandling. Det framkom att 
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några sexsäljare i Loungen hade börjat begära bilder på sina kunder 
innan de gick med på att mötas fysiskt i utbyte mot betalning. Det var 
sed att sexköpare alltid fick bilder på sexsäljare innan fysiska kroppar 
skulle mötas. Det var emellertid högst ovanligt att sexköpare var 
tvungna att visa bilder innan de kunde boka en träff med sexsäljare. 
Plötsligt uppstod en ny konflikt i relationen. De här sexsäljarna intog 
på så vis, i den här frågan och situationen, positionen som utmanare på 
fältet. De ifrågasatte den dominerande tolkningsramen i Loungen, som 
även flera sexsäljare var delaktiga i att upprätthålla, att sexköpare 
skulle ha ensamrätt på att ha krav på utseende bara för att de betalade. 

Sexsäljarna ville stärka sin förhandlingsposition genom att sätta 
gränser och genom att kunna välja sina kunder. De upplevde sig som 
objekt på en marknad och ansåg att fler valmöjligheter skulle göra dem 
mer till subjekt. De ifrågasatte den förväntning som fanns, att 
sexsäljare skulle ha sex med ”vem som helst”. Sexsäljarna ville välja ut 
de kunder som föll i smaken, eller i alla fall ha möjlighet att välja bort 
kunder som ansågs vara direkt avtändande: 

Sexsäljare 1: …Jag vill se bild (alternativt träffas ute först). 
Varför? För att utseende är viktigt för mig. Nej, jag letar inte 
bara efter superhunkarna, men jag vill sålla bort "de 
värsta". Alla har ju olika smak, så ingen behöver ta illa upp 
ifall jag nu inte skulle vilja träffas. Sånt är livet, alla kan inte 
tycka att alla är attraktiva. Jag vill också ha möjlighet till att 
njuta, vilket kan vara svårt om jag skulle träffa någon jag 
verkligen inte fann attraktiv alls. Visst, om man kör typ 
bakifrån och inga kyssar eller närmare kontakt förekommer 
skulle man ju klara av det. Men sådana krav kan man ju inte 
ställa. Jag tycker absolut inte att torsken är den enda som 
har rätt till att se bild, det känns helt befängt. Har stött på 
män som har blivit helt förbannade för att jag inte ville ses 
utan bild, vilket också är helt knas. Det är ju bara att gå till 
nästa om det inte passar. 

Det var svårt för sexsäljare att minimera kroppskontakten med 
sexköpare som var oattraktiva, när väl fysiska kroppar skulle mötas. 
Detta bidrog till att sexsäljare hade olika sätt att gallra bland kunderna 
innan mötet. Ett sätt var att utforma annonsen på ett sätt som 
attraherade ”rätt” kunder. Ett annat sätt var, som i exemplet ovan, att 
begära bilder på kunderna innan de beslutade sig för att träffas och ha 
sex. Sexsäljarna var inte eniga i frågan eftersom andra ansåg att det var 
bättre att sälja sexuella tjänster till kunder som inte var för attraktiva, 
eftersom det då var lättare att hålla gränsen mellan privat sex och sex 
för pengar, mellan intimitet och ekonomi. Det gjordes nu ett försök att 
skapa en ny inramning i Loungen där det skulle vara accepterat, även 
för sexsäljare att begära att få bilder innan ett fysiskt möte. De 
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förändring. Sexsäljarna använde som strategi att skapa trådar och att 
skriva inlägg: 

Sexsäljare 1: …En sak som stör mig grymt mycket är att 
vissa förväntar sig att få kyssa och bara dyker rakt på. 
Kyssar med helt fel personer för mig är avtändande. 
Dessutom står det så klart och tydligt att jag inte kysser. Jag 
är ingen GFE. Jag är eskort för att jag gillar snusket. Det är 
det spännande anonyma snuskiga opersonliga sexet med 
främlingar jag går igång på. Och det är en utav 
anledningarna till att jag oftast haft ganska snuskiga 
annonser. Jag vill attrahera de snuskiga, inte 
flickvänsletarna. 
Sexsäljare 2: Håller med, håller med. Flera som vill kyssas 
verkar tro att det kan bli mer av det, har jag märkt. 

Citatet visar hur sexsäljarna använde sig av inramning som en del av 
sitt kollektiva handlande. Detta var deras främsta taktik och den 
inbegrep ofta olika typer av gränssättningar. Genom att t.ex. beskriva 
vad de gillade och ogillade ville de få sexköparna uppmärksamma på 
att alla sexsäljare inte ville kyssas. De uppmanade sexköparna att i 
större utsträckning respektera deras gränser. Genom att starta, eller 
delta i sådana här diskussioner, introducerade sexsäljarna en 
oppositionell ram och kunde börja förhandla med sexköparna. De båda 
parterna kunde på detta sätt få fram en ny, eller reviderad 
dominerande tolkningsram av vad mötet mellan sexsäljare och 
sexköpare handlade om, och hur gränser kunna framföras och 
respekteras. Trådarna och inläggen i de här förhandlingarna var många 
gånger långa och skrivna med ett stort engagemang. Tonen i trådarna 
och inläggen kunde också vara ganska ”hård”. 

Som observatör fick jag intrycket att sexsäljarna även hade som 
strategi att, vad Fligstein och McAdam (2012a:50–53) kallar, ”sätta 
agendan”. Det verkade som om några, som intagit positionen som de 
etablerade på fältet, ibland på förhand hade satt agendan bakom 
scenen, möjligen i det låsta forumet. Detta gav ett övertag i 
förhandlingarna med sexköparna. Villkoren för förhandlingarna var 
bestämda och sexsäljarna tycktes vara målmedvetna. De initierade inte 
enbart en fråga en gång, utan vid upprepade tillfällen vilket gjorde 
inramningen mer effektiv. 

Kravet på bilder på kunder innan fysiskt möte 
Trots att flera av de sexsäljare som intagit positionen som de etablerade 
i Loungen, återkommande visade prov på stor social färdighet, och var 
mycket skickliga på inramning, och kanske även på att sätta agendan, 
lyckades de inte alltid få igenom de frågor som de drev. En dag 
påbörjades en ytterst ovanlig kollektiv förhandling. Det framkom att 
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uppenbarade sig här en tydlig gräns. Sexköparna var i stort sett eniga 
om att de inte ville skicka bilder på sig själva innan ett möte med 
sexsäljare. Den dominerande tolkningsramen som fanns där enbart 
konsumenten hade valmöjligheten fick inte utmanas. Sexköparna 
skulle hellre välja att köpa sex av en annan sexsäljare som inte hade ett 
liknande krav. Utifrån sexköparnas perspektiv var det inte ens 
förhandlingsbart att de skulle börja skicka bilder på sig själva till 
sexsäljare. 

Utmanarna, som tydligt gick ut med kravet på bild på kunder innan 
mötet bifogade därför senare ett meddelande i inläggen och i 
annonserna att de inte längre hade det här kravet. Detta indikerar, att 
när det kom till denna fråga hade sexköparna mer makt och inflytande 
och bekräftade samtidigt även sin egen position på fältet och 
reproducerade den dominerande tolkningsramen. Sexsäljarna hade 
makt att sätta sina egna gränser, men deras aktörskap var inbäddat. 
Trots att vissa sexsäljare intagit positionen som de etablerade i 
Loungen och hade mycket makt på det fältet, begränsades deras 
handlingsutrymme av de spelregler som var institutionaliserade på 
marknaden. Det var sexköpare som valde vilka de skulle köpa sexuella 
tjänster av varför sexsäljare också var konkurrenter på en marknad. 
När det gällde den här frågan, blev sexsäljarna tvungna att följa vissa 
regler, för att kunna vara med i spelet. 

Konsekvenserna för sexköparna 
Det är inte lika tydligt vilken effekt sexsäljarnas kollektiva handlande 
hade på andra fält där fysiska kroppar möttes i utbyte mot betalning 
och om de olika parterna i prostitutionen praktiserade de regler som de 
hade kommit fram till i de kollektiva förhandlingarna. Även om 
sexsäljarna inte lyckades driva igenom alla frågor, är det påtagligt att 
sexsäljarnas strategi att använda sig av inramning ledde till en 
successiv förändring vad gäller sexköparnas medvetande. Som kommer 
att belysas närmare längre fram i kapitlet, förändrades t.ex. den 
dominerande tolkningsramen vad gäller kyssar och 
flickvänsupplevelser. Sexsäljarna lyckades införa vissa nya regler. 

Även om sexköpare hade makt och inflytande på 
prostitutionsmarknaden eftersom de betalade, satte de sexsäljare som 
intagit positionen som de etablerade i Loungen, till stor del ramarna för 
vad som uppfattades som ”goda kunder”. De som ville vara ”goda 
kunder” fick därför stundtals revidera sin uppfattning och förändra sitt 
agerande. I tidigare studier av liknande forum i andra länder, som 
Storbritannien och USA, nämns att det skedde förhandlingar mellan 
sexsäljare och sexköpare om vilken vett och etikett som skulle gälla 

164 

sexsäljare som intagit positionen som utmanare presenterade en 
oppositionell ram som utifrån deras perspektiv var mer möjliggörande 
och som gav ett ökat handlingsutrymme. 

Det tog ganska lång tid innan sexköparna gav sig in i den här 
förhandlingen, för att ge sitt perspektiv på att behöva skicka bilder på 
sig själva innan de kunde boka möten med sexsäljare: 

Sexköpare 1: De flesta tjejer kräver inte bilder av sina 
kunder. En del av skälet är säkert att det begränsar 
tillgången. Kunderna är oroliga för sin säkerhet. Om man 
dessutom börjar välja bort så blir det kanske inte så många 
kvar. Jag tror att många också väljer bort kravet på bilder 
för att de inte vill ha motkravet från kunden. Om jag skulle 
skicka en bild och "väljas" av eskorten så skulle jag förvänta 
mig att mötas med sexuell upphetsning. På samma sätt som 
jag känner när jag tittat på bilder och valt eskort. Det är inte 
alla som vill ha denna förväntan på sig. Det kan också vara 
svårt att leva upp till kravet i alla lägen. Min gissning 
förstås. 
svårt att leva upp till kravet i alla lägen. Min gissning 

 
De flesta sexköparna menade att sexsäljare som hade krav på att få 
bilder på sina kunder innan träffen enbart skulle få ett begränsat antal 
kunder. Sexköparna var överlag oroliga över sin säkerhet inte minst för 
att det var olagligt att köpa sexuella tjänster. Argumentet som de dock 
framhöll mest, var att de själva inte ville leva upp till några 
förväntningar på sitt utseende eller på sin sexuella förmåga. För flera 
skulle det dessutom vara hemskt för självkänslan att bli nekade ett 
möte med en sexsäljare på grund av t.ex. sitt utseende: 

Sexköpare 2: Här är jag i alla fall... tjenare! Frågan är ju hur 
stor diskretionen får vara? Hos er eskorter (som du gjorde 
jämförelse med) är ju oftast diskretionen rätt hög... Ansiktet 
är ju inget man ser så mycket av... Never att jag skulle sätta 
på mig ett par solbrillor och visa upp mig för att få bekräftat 
ifall jag dög som sexköpare...
på mig ett par solbrillor och visa

 Dels känns det kränkande... 
Ungefär som att be om "fittbilder" av eskorten innan träff... 
Sen vet jag inte vart den bilden så småningom hamnar 
...kanske dyker upp på en affisch någonstans?

vet jag inte vart den bilden så småningom hamnar 
...kanske dyker upp på en affisch någonstans?  

Den här specifika tråden bestod av 133 inlägg på två dagar och 
aktörerna blev emellanåt väldigt upprörda. Sexsäljarna ville visa i de 
här förhandlingarna att de hade makt att bestämma sina egna regler 
och villkor när fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot betalning. Det 
var deras regler och gränser som skulle gälla, inte sexköparnas. 
Samtidigt blev det tydligt att detta försök till inramning misslyckades. 

Sexsäljarna påverkades av vilken efterfrågan det fanns och till viss 
del även av vad de andra sexsäljarna hade för gränser. Till skillnad från 
inramningen för att förändra sexköpares förväntningar på att få kyssas, 
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uppenbarade sig här en tydlig gräns. Sexköparna var i stort sett eniga 
om att de inte ville skicka bilder på sig själva innan ett möte med 
sexsäljare. Den dominerande tolkningsramen som fanns där enbart 
konsumenten hade valmöjligheten fick inte utmanas. Sexköparna 
skulle hellre välja att köpa sex av en annan sexsäljare som inte hade ett 
liknande krav. Utifrån sexköparnas perspektiv var det inte ens 
förhandlingsbart att de skulle börja skicka bilder på sig själva till 
sexsäljare. 

Utmanarna, som tydligt gick ut med kravet på bild på kunder innan 
mötet bifogade därför senare ett meddelande i inläggen och i 
annonserna att de inte längre hade det här kravet. Detta indikerar, att 
när det kom till denna fråga hade sexköparna mer makt och inflytande 
och bekräftade samtidigt även sin egen position på fältet och 
reproducerade den dominerande tolkningsramen. Sexsäljarna hade 
makt att sätta sina egna gränser, men deras aktörskap var inbäddat. 
Trots att vissa sexsäljare intagit positionen som de etablerade i 
Loungen och hade mycket makt på det fältet, begränsades deras 
handlingsutrymme av de spelregler som var institutionaliserade på 
marknaden. Det var sexköpare som valde vilka de skulle köpa sexuella 
tjänster av varför sexsäljare också var konkurrenter på en marknad. 
När det gällde den här frågan, blev sexsäljarna tvungna att följa vissa 
regler, för att kunna vara med i spelet. 

Konsekvenserna för sexköparna 
Det är inte lika tydligt vilken effekt sexsäljarnas kollektiva handlande 
hade på andra fält där fysiska kroppar möttes i utbyte mot betalning 
och om de olika parterna i prostitutionen praktiserade de regler som de 
hade kommit fram till i de kollektiva förhandlingarna. Även om 
sexsäljarna inte lyckades driva igenom alla frågor, är det påtagligt att 
sexsäljarnas strategi att använda sig av inramning ledde till en 
successiv förändring vad gäller sexköparnas medvetande. Som kommer 
att belysas närmare längre fram i kapitlet, förändrades t.ex. den 
dominerande tolkningsramen vad gäller kyssar och 
flickvänsupplevelser. Sexsäljarna lyckades införa vissa nya regler. 

Även om sexköpare hade makt och inflytande på 
prostitutionsmarknaden eftersom de betalade, satte de sexsäljare som 
intagit positionen som de etablerade i Loungen, till stor del ramarna för 
vad som uppfattades som ”goda kunder”. De som ville vara ”goda 
kunder” fick därför stundtals revidera sin uppfattning och förändra sitt 
agerande. I tidigare studier av liknande forum i andra länder, som 
Storbritannien och USA, nämns att det skedde förhandlingar mellan 
sexsäljare och sexköpare om vilken vett och etikett som skulle gälla 
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sexsäljare som intagit positionen som utmanare presenterade en 
oppositionell ram som utifrån deras perspektiv var mer möjliggörande 
och som gav ett ökat handlingsutrymme. 

Det tog ganska lång tid innan sexköparna gav sig in i den här 
förhandlingen, för att ge sitt perspektiv på att behöva skicka bilder på 
sig själva innan de kunde boka möten med sexsäljare: 

Sexköpare 1: De flesta tjejer kräver inte bilder av sina 
kunder. En del av skälet är säkert att det begränsar 
tillgången. Kunderna är oroliga för sin säkerhet. Om man 
dessutom börjar välja bort så blir det kanske inte så många 
kvar. Jag tror att många också väljer bort kravet på bilder 
för att de inte vill ha motkravet från kunden. Om jag skulle 
skicka en bild och "väljas" av eskorten så skulle jag förvänta 
mig att mötas med sexuell upphetsning. På samma sätt som 
jag känner när jag tittat på bilder och valt eskort. Det är inte 
alla som vill ha denna förväntan på sig. Det kan också vara 
svårt att leva upp till kravet i alla lägen. Min gissning 
förstås.  

De flesta sexköparna menade att sexsäljare som hade krav på att få 
bilder på sina kunder innan träffen enbart skulle få ett begränsat antal 
kunder. Sexköparna var överlag oroliga över sin säkerhet inte minst för 
att det var olagligt att köpa sexuella tjänster. Argumentet som de dock 
framhöll mest, var att de själva inte ville leva upp till några 
förväntningar på sitt utseende eller på sin sexuella förmåga. För flera 
skulle det dessutom vara hemskt för självkänslan att bli nekade ett 
möte med en sexsäljare på grund av t.ex. sitt utseende: 

Sexköpare 2: Här är jag i alla fall... tjenare! Frågan är ju hur 
stor diskretionen får vara? Hos er eskorter (som du gjorde 
jämförelse med) är ju oftast diskretionen rätt hög... Ansiktet 
är ju inget man ser så mycket av... Never att jag skulle sätta 
på mig ett par solbrillor och visa upp mig för att få bekräftat 
ifall jag dög som sexköpare...  Dels känns det kränkande... 
Ungefär som att be om "fittbilder" av eskorten innan träff... 
Sen vet jag inte vart den bilden så småningom hamnar 
...kanske dyker upp på en affisch någonstans?  

Den här specifika tråden bestod av 133 inlägg på två dagar och 
aktörerna blev emellanåt väldigt upprörda. Sexsäljarna ville visa i de 
här förhandlingarna att de hade makt att bestämma sina egna regler 
och villkor när fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot betalning. Det 
var deras regler och gränser som skulle gälla, inte sexköparnas. 
Samtidigt blev det tydligt att detta försök till inramning misslyckades. 

Sexsäljarna påverkades av vilken efterfrågan det fanns och till viss 
del även av vad de andra sexsäljarna hade för gränser. Till skillnad från 
inramningen för att förändra sexköpares förväntningar på att få kyssas, 
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utvecklats till en egen nisch och till en stor marknad. Denna 
tolkningsram, började emellertid allt mer att ifrågasättas av sexsäljare. 
Det var ett fåtal sexsäljare i Loungen som intog positionen som 
utmanare på fältet och uppmanade till kamp mot de här idéerna och 
spelreglerna. De sexsäljare som intog positionen som utmanare började 
bl.a. att kalla sig för ”horor” istället för ”flickvänsupplevelser” eller 
”eskorter”. De menade att precis som de flesta andra sexsäljare på 
prostitutionsmarknaden så sålde de sexuella tjänster för att tjäna 
pengar och inget annat. Det var i och för sig möjligt att uppleva 
njutning vid betalt sex, men njutningen var underordnad pengarna. 
Det var njutningen som var bonus, inte pengarna. 

Motståndet och valet att kalla sig för horor, kan tolkas som en del i 
ett kollektivt handlande. Fältets regler hade överträtts och detta väckte 
starka känslor, bland både de andra sexsäljarna och sexköparna. Detta 
blev startskottet till en period med intensiva konflikter i Loungen. De 
som intagit positionen som utmanare bröt mot den delade kulturella 
förståelsen på fältet genom att ägna sig åt handlingar som inte var 
legitima att använda utifrån deras position. Utmanarna beskrev hur de 
på grund av sitt agerande till och med blivit ignorerade och utfrysta av 
”kollegorna” på det låsta forumet, d.v.s. av de etablerade. En del 
sexköpare tyckte det var provocerande att de kallade sig för ”horor” och 
menade att de vägrade att tilltala någon på det viset. Detta, menade 
utmanarna, visade enbart på alla lögner som upprätthölls, framförallt i 
Loungen. 

För att ta ett exempel på hur dessa konflikter kunde se ut, hände det 
återkommande att olika aktörer från andra fält kom in på de här fälten 
för att få kontakt, i synnerhet med sexsäljare. Det kunde handla om 
reportage, rapporter, examensarbete, forskningsundersökningar etc. 
En dag var det en extern aktör som startade en tråd eftersom han sökte 
intervjupersoner till ett kommande radioprogram om sex: 

Journaliststudent: Jag heter x och studerar journalistik på x-
universitet. Vi håller på och producerar ett radioprogram 
om sex. Ett av inslagen skall handla om eskortservice. Jag 
söker därför en eskorttjej eller kille som kan tänka sig att 
ställa upp i en intervju. Eran röst behövs för att det inte skall 
bli ett enkelspårigt resultat där polisen och sociala 
myndigheter ger sin sida och eskorttjejerna målas upp än en 
gång på samma sätt. Hoppas att någon hör av sig, helst 
någon i x-trakten. Full anonymitet erbjuds självklart, detta 
är även grundlagsskyddat. 

Den här externa aktörens förfrågan ledde in på de konflikter som 
pågått i Loungen ett tag. Den externa aktören skrev i sitt inlägg att han 
ville ge en röst åt ”eskorttjejerna” i en annars enkelspårig debatt, d.v.s. 
ta bort stämpeln som samhället hade satt på dem som säljer sexuella 
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även där. Dessa regler har antagits kunna påverka förutsättningarna 
vid enskilda fysiska möten (Sanders 2008:86, Milrod 2010:8–9, Earle 
& Sharp 2007:48). Studier av andra forum (de Valck m.fl. 2009:185–
187, 191, Chan & Li 2010:1038) visar dock att det främst var deltagare 
som deltog i de sociala aktiviteterna som fick ändrade normativa 
föreställningar och konsumtionsbeteenden. Vad som utmärker 
Loungen, är att det inte enbart var ett forum för konsumenter. Det var 
ett forum för konsumenter och producenter vilket kan ha betydelse för 
hur konsekvenserna ska tolkas. 

Som jag kommer att visa blev sexsäljarna också starkare som 
kollektiv under undersökningsperioden. Måhända var denna ökade 
organisering en reaktion på sexköparnas, som jag visade i det 
föregående kapitlet. Sexsäljarna kunde potentiellt bilda en ”kartell”. 
Sexsäljarna började sätta tydligare gränser, och göra en större 
åtskillnad mellan ekonomi och intimitet. De blev mer och mer måna 
om att skilja mellan privat sex och sex för pengar. Denna utveckling 
torde ha fått konsekvenser för sexköparna. Bara för att det fanns en 
stor efterfrågan på t.ex. kyssar, behövde det inte nödvändigtvis 
innebära att sexsäljare erbjöd dem. 

”Vi gör det för pengarna, inte för njutningen” 
”Horor” utmanar 
I början av observationerna var det flera sexsäljare som uppgav i 
annonserna att de sålde flickvänsupplevelser som inkluderade kyssar i 
sina tjänster. Det var inte ovanligt att de även skrev att de sålde sex för 
njutningens skull och att sälja sexuella tjänster var en ”hobby”. Det 
verkade finnas en stark dominerande tolkningsram vars idé var att 
sexsäljarna, som befann sig i Loungen, och i synnerhet de som sålde 
flickvänsupplevelser, gjorde detta för njutningens skull: inte för pengar. 
Sexköparna och sexsäljarna möttes för en stund av ömsesidig sexuell 
njutning i utbyte mot pengar. Sexsäljarna i Loungen hade varken 
samma behov av pengar eller av att sätta gränser som sexsäljare som 
var verksamma i andra delar av prostitutionsmarknaden och som hade 
andra motiv till varför de sålde sex. Pengar beskrevs som en bonus för 
sexsäljarna på forumet och både sexköpare och sexsäljare var en del i 
att upprätthålla och reproducera den här dominerande tolkningsramen 
när jag först ”satte min fot” i Loungen. 

Den här dominerande tolkningsramen hade inte funnits särskilt 
länge om vi blickar tillbaka historiskt. Tidigare studier (Bernstein 
2007:125–130, Earle & Sharp 2007:59–64, Sanders 2008:93–94) har 
t.ex. belyst hur konceptet ”flickvänsupplevelse” skapades i samband 
med att prostitutionen expanderade till internet, och hur konceptet har 
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utvecklats till en egen nisch och till en stor marknad. Denna 
tolkningsram, började emellertid allt mer att ifrågasättas av sexsäljare. 
Det var ett fåtal sexsäljare i Loungen som intog positionen som 
utmanare på fältet och uppmanade till kamp mot de här idéerna och 
spelreglerna. De sexsäljare som intog positionen som utmanare började 
bl.a. att kalla sig för ”horor” istället för ”flickvänsupplevelser” eller 
”eskorter”. De menade att precis som de flesta andra sexsäljare på 
prostitutionsmarknaden så sålde de sexuella tjänster för att tjäna 
pengar och inget annat. Det var i och för sig möjligt att uppleva 
njutning vid betalt sex, men njutningen var underordnad pengarna. 
Det var njutningen som var bonus, inte pengarna. 

Motståndet och valet att kalla sig för horor, kan tolkas som en del i 
ett kollektivt handlande. Fältets regler hade överträtts och detta väckte 
starka känslor, bland både de andra sexsäljarna och sexköparna. Detta 
blev startskottet till en period med intensiva konflikter i Loungen. De 
som intagit positionen som utmanare bröt mot den delade kulturella 
förståelsen på fältet genom att ägna sig åt handlingar som inte var 
legitima att använda utifrån deras position. Utmanarna beskrev hur de 
på grund av sitt agerande till och med blivit ignorerade och utfrysta av 
”kollegorna” på det låsta forumet, d.v.s. av de etablerade. En del 
sexköpare tyckte det var provocerande att de kallade sig för ”horor” och 
menade att de vägrade att tilltala någon på det viset. Detta, menade 
utmanarna, visade enbart på alla lögner som upprätthölls, framförallt i 
Loungen. 

För att ta ett exempel på hur dessa konflikter kunde se ut, hände det 
återkommande att olika aktörer från andra fält kom in på de här fälten 
för att få kontakt, i synnerhet med sexsäljare. Det kunde handla om 
reportage, rapporter, examensarbete, forskningsundersökningar etc. 
En dag var det en extern aktör som startade en tråd eftersom han sökte 
intervjupersoner till ett kommande radioprogram om sex: 

Journaliststudent: Jag heter x och studerar journalistik på x-
universitet. Vi håller på och producerar ett radioprogram 
om sex. Ett av inslagen skall handla om eskortservice. Jag 
söker därför en eskorttjej eller kille som kan tänka sig att 
ställa upp i en intervju. Eran röst behövs för att det inte skall 
bli ett enkelspårigt resultat där polisen och sociala 
myndigheter ger sin sida och eskorttjejerna målas upp än en 
gång på samma sätt. Hoppas att någon hör av sig, helst 
någon i x-trakten. Full anonymitet erbjuds självklart, detta 
är även grundlagsskyddat. 

Den här externa aktörens förfrågan ledde in på de konflikter som 
pågått i Loungen ett tag. Den externa aktören skrev i sitt inlägg att han 
ville ge en röst åt ”eskorttjejerna” i en annars enkelspårig debatt, d.v.s. 
ta bort stämpeln som samhället hade satt på dem som säljer sexuella 

166 

även där. Dessa regler har antagits kunna påverka förutsättningarna 
vid enskilda fysiska möten (Sanders 2008:86, Milrod 2010:8–9, Earle 
& Sharp 2007:48). Studier av andra forum (de Valck m.fl. 2009:185–
187, 191, Chan & Li 2010:1038) visar dock att det främst var deltagare 
som deltog i de sociala aktiviteterna som fick ändrade normativa 
föreställningar och konsumtionsbeteenden. Vad som utmärker 
Loungen, är att det inte enbart var ett forum för konsumenter. Det var 
ett forum för konsumenter och producenter vilket kan ha betydelse för 
hur konsekvenserna ska tolkas. 

Som jag kommer att visa blev sexsäljarna också starkare som 
kollektiv under undersökningsperioden. Måhända var denna ökade 
organisering en reaktion på sexköparnas, som jag visade i det 
föregående kapitlet. Sexsäljarna kunde potentiellt bilda en ”kartell”. 
Sexsäljarna började sätta tydligare gränser, och göra en större 
åtskillnad mellan ekonomi och intimitet. De blev mer och mer måna 
om att skilja mellan privat sex och sex för pengar. Denna utveckling 
torde ha fått konsekvenser för sexköparna. Bara för att det fanns en 
stor efterfrågan på t.ex. kyssar, behövde det inte nödvändigtvis 
innebära att sexsäljare erbjöd dem. 

”Vi gör det för pengarna, inte för njutningen” 
”Horor” utmanar 
I början av observationerna var det flera sexsäljare som uppgav i 
annonserna att de sålde flickvänsupplevelser som inkluderade kyssar i 
sina tjänster. Det var inte ovanligt att de även skrev att de sålde sex för 
njutningens skull och att sälja sexuella tjänster var en ”hobby”. Det 
verkade finnas en stark dominerande tolkningsram vars idé var att 
sexsäljarna, som befann sig i Loungen, och i synnerhet de som sålde 
flickvänsupplevelser, gjorde detta för njutningens skull: inte för pengar. 
Sexköparna och sexsäljarna möttes för en stund av ömsesidig sexuell 
njutning i utbyte mot pengar. Sexsäljarna i Loungen hade varken 
samma behov av pengar eller av att sätta gränser som sexsäljare som 
var verksamma i andra delar av prostitutionsmarknaden och som hade 
andra motiv till varför de sålde sex. Pengar beskrevs som en bonus för 
sexsäljarna på forumet och både sexköpare och sexsäljare var en del i 
att upprätthålla och reproducera den här dominerande tolkningsramen 
när jag först ”satte min fot” i Loungen. 

Den här dominerande tolkningsramen hade inte funnits särskilt 
länge om vi blickar tillbaka historiskt. Tidigare studier (Bernstein 
2007:125–130, Earle & Sharp 2007:59–64, Sanders 2008:93–94) har 
t.ex. belyst hur konceptet ”flickvänsupplevelse” skapades i samband 
med att prostitutionen expanderade till internet, och hur konceptet har 
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Ovanstående citat visar hur vissa sexsäljare, som intagit positionen som 
utmanare i Loungen utmanade den dominerande tolkningsramen som 
fanns när jag påbörjade mina observationer. När sexsäljarna gjorde det 
använde de sig ofta av stora bokstäver, fetstil och understrykning för 
att betona allvaret. Istället för att betona intimiteten i mötet, betonade 
de ekonomin. Sexköpare 1 menade, att kalla sig för horor och bejaka att 
de sålde sex för pengar, inte var bra för affärerna. De blev 
tillrättavisade. Det passade sig inte att ägna sig åt denna typ av 
kollektivt handlande som sexsäljare. Situationen som uppstod visade 
att det inte alltid var lätt för sexsäljare att både marknadsföra sig själva 
och värna om det enskilda mötet med sina kunder och samtidigt 
bedriva kollektiva handlingar. 

Rätten till olika gränser 
Från och med det här ögonblicket började dock allt fler sexsäljare att 
ställa sig bakom utmanarna, även sexsäljare som intagit positionen 
som de etablerade på fältet. De började också skriva att de sålde 
sexuella tjänster främst för att tjäna pengar och inte för att få en stund 
av ömsesidig njutning, som flera av sexköparna velat lyfta fram som 
den enda tolkningsramen. Detta uteslöt inte att de kunde uppleva 
njutning. Genom att ha brutit mot den delade kulturella förståelsen och 
riskerat att bli både utfrysta och bannlysta lyckades de 
institutionalisera en oppositionell tolkningsram om vad prostitution 
handlade om. Det var en liknande ram som fanns på andra delar av 
prostitutionsmarknaden. 

Det nya budskapet från sexsäljarnas sida var att ”bägge parter vet 
vad mötet handlar om”. Det handlade om sexuella tjänster i utbyte mot 
pengar och sexsäljarna behövde sätta gränser för att kunna skilja 
mellan privat sex och sex för pengar, mellan intimitet och ekonomi. 
Istället för att presentera ett förslag med vissa gemensamma gränser, 
betonade sexsäljarna att de hade olika gränser. Flera sexsäljare började 
uppge redan i annonsen att de inte ville sälja kyssar. För sexsäljarna 
blev att inte tillåta kyssar, eller i alla fall att inte utlova kyssar i 
annonsen, ett sätt att gardera sig mot att tvingas in i en obehaglig 
upplevelse. Att kyssas var för många något som var exklusivt för 
parrelationen. För en hel del sexsäljare kunde därför inte kyssar 
garanteras vid ett möte, oavsett om man sålde en flickvänsupplevelse 
eller inte. De sexsäljare som valde att kyssa sina kunder uppgav att de 
hade andra gränser för intimitet, t.ex. att inte äta middag tillsammans. 
Det var något som enbart gjordes med ett fåtal. Andra uttryckte att det 
fanns en poäng med att ha sex med främlingar utan kyssar eftersom det 
då kunde ge en extra krydda till den sexuella upplevelsen och bli mer 
snuskigt. 

168 

tjänster. Men, kanske till denna externa aktörs stora förvåning, retade 
han istället upp några av dem som hade intagit positionen som 
utmanare på fältet i denna fråga. Konflikten intensifierades. För vems 
tolkningsram, av de tolkningsramar som fanns i Loungen, var det som 
den här externa aktören ville lyfta upp? Vilka skulle föra kollektivets 
talan? Var det sexköparnas och vissa sexsäljares ”flickvänsupplevelse-
berättelse” han var ute efter, som några utmanare hade börjat 
ifrågasätta? De sexsäljare som intagit positionen som utmanare 
kritiserades av vissa sexköpare för att framstå som ”penningkåta” och 
bara vilja ha pengar: 

Sexsäljare 1: …Det finns ingen MYT om den penningkåta 
horan. Detta är sanningen oavsett om någon tycker om det 
eller ej. Vi gör detta för pengar!!! Får man njutning på köpet 
så är det en bonus, en mycket trevlig men inte så trevlig att 
jag skulle knulla gratis bara för det Jag tycker personligen 
att du spär på myten om den dumma torsken som tror att 
horor gör detta ENDAST för nöjets skull. Mvh Sexsäljare 
1...en prostituerad ESKORT, PENNINGKÅT SOM 
FAAAN!!!!... 
Sexsäljare 2:… I mina ögon tycker jag just bäst om Myten om 
Horan, den äkta bilden av vad en prostituerad är alltid varit 
alltid kommer att förbli, en Kvinna som säljer fitta FÖR 
PENGAR, oavsett inramningen av den. Just därför jag 
vrider mig över Myten om Eskorten som ska framstå som 
den superälskande sexmaskinen, jättelycklig, handlar 
absolut inte om pengarna osv osv förljuget harvande i 
den Utopin. För det är fukking ljug & båg rakt över, som ett 
flertal torskar oxå är tokvilda på att spä på, bättre för lilla 
samvetet ha-ha-ha! DET HANDLAR BARA OM 
PENGARNA s.g.s för samtliga! En bonus som en 
sexsäljare skriver när/om man gillar det (Vilket ibland 
händer). 
Sexköpare 1: Ja men så bra då! Då vet jag att Sexsäljare 1 
och Sexsäljare 2 inte vill att man ska se hororna som 
människor som man visar respekt för. Utan ni tycker att ni 
är bara en köttbit att sticka kuken i och lämna en lagom 
sedelbunt när man är klar. Själv föredrar jag att visa respekt 
för alla som utövar ett yrke, men ni kanske inte ens tycker att 
ni har ett yrke. Men då vill jag ha en del respekt tillbaka 
också, även om jag råkar vara torsk. Jag tror inte det är så 
bra för affärerna heller att ha din attityd Sexsäljare 1. 
Försök att koppla på lite charm nästa gång så ska du se att 
pengarna rullar lite snabbare, dock inte mina! 
Försök att koppla på lite charm nästa gång så ska du se att 
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Ovanstående citat visar hur vissa sexsäljare, som intagit positionen som 
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de sålde sex för pengar, inte var bra för affärerna. De blev 
tillrättavisade. Det passade sig inte att ägna sig åt denna typ av 
kollektivt handlande som sexsäljare. Situationen som uppstod visade 
att det inte alltid var lätt för sexsäljare att både marknadsföra sig själva 
och värna om det enskilda mötet med sina kunder och samtidigt 
bedriva kollektiva handlingar. 

Rätten till olika gränser 
Från och med det här ögonblicket började dock allt fler sexsäljare att 
ställa sig bakom utmanarna, även sexsäljare som intagit positionen 
som de etablerade på fältet. De började också skriva att de sålde 
sexuella tjänster främst för att tjäna pengar och inte för att få en stund 
av ömsesidig njutning, som flera av sexköparna velat lyfta fram som 
den enda tolkningsramen. Detta uteslöt inte att de kunde uppleva 
njutning. Genom att ha brutit mot den delade kulturella förståelsen och 
riskerat att bli både utfrysta och bannlysta lyckades de 
institutionalisera en oppositionell tolkningsram om vad prostitution 
handlade om. Det var en liknande ram som fanns på andra delar av 
prostitutionsmarknaden. 

Det nya budskapet från sexsäljarnas sida var att ”bägge parter vet 
vad mötet handlar om”. Det handlade om sexuella tjänster i utbyte mot 
pengar och sexsäljarna behövde sätta gränser för att kunna skilja 
mellan privat sex och sex för pengar, mellan intimitet och ekonomi. 
Istället för att presentera ett förslag med vissa gemensamma gränser, 
betonade sexsäljarna att de hade olika gränser. Flera sexsäljare började 
uppge redan i annonsen att de inte ville sälja kyssar. För sexsäljarna 
blev att inte tillåta kyssar, eller i alla fall att inte utlova kyssar i 
annonsen, ett sätt att gardera sig mot att tvingas in i en obehaglig 
upplevelse. Att kyssas var för många något som var exklusivt för 
parrelationen. För en hel del sexsäljare kunde därför inte kyssar 
garanteras vid ett möte, oavsett om man sålde en flickvänsupplevelse 
eller inte. De sexsäljare som valde att kyssa sina kunder uppgav att de 
hade andra gränser för intimitet, t.ex. att inte äta middag tillsammans. 
Det var något som enbart gjordes med ett fåtal. Andra uttryckte att det 
fanns en poäng med att ha sex med främlingar utan kyssar eftersom det 
då kunde ge en extra krydda till den sexuella upplevelsen och bli mer 
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tjänster. Men, kanske till denna externa aktörs stora förvåning, retade 
han istället upp några av dem som hade intagit positionen som 
utmanare på fältet i denna fråga. Konflikten intensifierades. För vems 
tolkningsram, av de tolkningsramar som fanns i Loungen, var det som 
den här externa aktören ville lyfta upp? Vilka skulle föra kollektivets 
talan? Var det sexköparnas och vissa sexsäljares ”flickvänsupplevelse-
berättelse” han var ute efter, som några utmanare hade börjat 
ifrågasätta? De sexsäljare som intagit positionen som utmanare 
kritiserades av vissa sexköpare för att framstå som ”penningkåta” och 
bara vilja ha pengar: 

Sexsäljare 1: …Det finns ingen MYT om den penningkåta 
horan. Detta är sanningen oavsett om någon tycker om det 
eller ej. Vi gör detta för pengar!!! Får man njutning på köpet 
så är det en bonus, en mycket trevlig men inte så trevlig att 
jag skulle knulla gratis bara för det Jag tycker personligen 
att du spär på myten om den dumma torsken som tror att 
horor gör detta ENDAST för nöjets skull. Mvh Sexsäljare 
1...en prostituerad ESKORT, PENNINGKÅT SOM 
FAAAN!!!!... 
Sexsäljare 2:… I mina ögon tycker jag just bäst om Myten om 
Horan, den äkta bilden av vad en prostituerad är alltid varit 
alltid kommer att förbli, en Kvinna som säljer fitta FÖR 
PENGAR, oavsett inramningen av den. Just därför jag 
vrider mig över Myten om Eskorten som ska framstå som 
den superälskande sexmaskinen, jättelycklig, handlar 
absolut inte om pengarna osv osv förljuget harvande i 
den Utopin. För det är fukking ljug & båg rakt över, som ett 
flertal torskar oxå är tokvilda på att spä på, bättre för lilla 
samvetet ha-ha-ha! DET HANDLAR BARA OM 
PENGARNA s.g.s för samtliga! En bonus som en 
sexsäljare skriver när/om man gillar det (Vilket ibland 
händer). 
Sexköpare 1: Ja men så bra då! Då vet jag att Sexsäljare 1 
och Sexsäljare 2 inte vill att man ska se hororna som 
människor som man visar respekt för. Utan ni tycker att ni 
är bara en köttbit att sticka kuken i och lämna en lagom 
sedelbunt när man är klar. Själv föredrar jag att visa respekt 
för alla som utövar ett yrke, men ni kanske inte ens tycker att 
ni har ett yrke. Men då vill jag ha en del respekt tillbaka 
också, även om jag råkar vara torsk. Jag tror inte det är så 
bra för affärerna heller att ha din attityd Sexsäljare 1. 
Försök att koppla på lite charm nästa gång så ska du se att 
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867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   177 2014-04-10   13:25



171 

institutionella entreprenörer. De rev ner en gammal institution, som 
om vi blickar tillbaka inte var särskilt gammal, och använde sig av de 
existerande spelreglerna, eller snarare överträdde dem, för att i alla fall 
delvis skapa en ny uppsättning normer. 

De kollektiva förhandlingarna skedde på olika nivåer: 1) för att 
påverka enskilda fysiska möten, 2) för att påverka spelreglerna vid alla 
fysiska möten på andra fält, när fysiska kroppar skulle mötas i utbyte 
mot betalning, 3) för att påverka spelreglerna på de virtuella fälten. När 
sexsäljarna som ett kollektiv försökte påverka spelreglerna vid alla 
möten på andra fält när fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot 
betalning, hände det ofta att förhandlingen kom att handla om att 
påverka spelreglerna på de virtuella fälten. Det är osäkert vilken 
strukturerande potential de virtuella fältens spelregler hade för andra 
fysiska fält där fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot betalning. 

Skapandet av kollektiva kontrakt 
Tre kollektiva kontrakt 
Sexsäljarna och sexköparna delade ett intresse för prostitution, men 
det var påtagligt att de inte hade samma intresse i prostitutionen, när 
fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot betalning. För att kunna 
minska konflikterna om vilka gränser som skulle respekteras vid 
fysiska möten försökte sexsäljarna förhandla fram en gemensam 
hållning med sexköparna hur de skulle vara mot varandra. Till skillnad 
från i det föregående kapitlet, var sexsäljarna beroende av att 
sexköparna var med och samarbetade för att kollektiva kontrakt skulle 
kunna skapas och upprätthållas. Enligt Fligstein och McAdam 
(2012a:14–17) fungerar kollektiva kontrakt som avtal om vilka regler 
som ska gälla för att kunna dämpa konflikter. Att förhandla fram ett 
kollektivt kontrakt om vilka regler som ska gälla när sexsäljare och 
sexköpare möts är att skapa en ram som strukturerar erfarenheter och 
vägleder handlingar. 

När jag påbörjade min studie fann jag två kollektiva kontrakt som 
jag kallar ”intim flickvänsupplevelse” och ”löpandeband-principen”. 
Dessa kontrakt fungerade som varandras motsatser. ”Intim 
flickvänsupplevelse” låg mer i linje med tolkningsramen ”inte som 
vilken marknad som helst” medan ”löpandeband-principen” låg mer i 
linje med tolkningsramen ”som vilken marknad som helst”. På 
sexsäljarnas initiativ förhandlades efterhand ett nytt kollektivt kontrakt 
fram som jag kallar ”anonymt snuskigt” som var ett mellanting. Vid 
intim flickvänsupplevelse passerades gränser och kyssar inkluderades. 
Kontraktet anonymt snuskigt var mer intimt än löpandeband-
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Det framkom också att allt fler sexsäljare inte längre ville erbjuda 
flickvänsupplevelser eftersom de föredrog korta möten. Förklaringen 
som gavs var att sexköpare som sökte flickvänsupplevelser ofta hade 
väldigt höga förväntningar på sexsäljarna och en del sexsäljare menade 
att det var alldeles för krävande att möta dessa förväntningar. Korta 
möten till ett billigare pris gav fler enkla och nöjda kunder. Därför 
började en del sexsäljare att annonsera ut ”snabbisar” till ett billigare 
pris. 

Trots att flera sexköpare ville se en prisdumpning, fanns det en 
oenighet bland sexköparna om detta var en bra eller dålig utveckling, 
och framförallt hur den här utvecklingen skulle förstås och tolkas. En 
del sexköpare menade att det blev allt svårare i Sverige att få tag på en 
”riktig” eskort, som förutom sex, erbjöd sällskap, kyssar och 
smekningar. Flickvänsupplevelser höll med andra ord på att bli mer 
och mer sällsynta i Sverige, enligt deltagarna. 

Den dominerande tolkningsramen reviderades 
Fligstein och McAdam (2011:10) menar att när det pågår många 
konflikter och fältet är turbulent, förändrar det ofta aktörernas 
medvetande. Den dominerande tolkningsramen och det förgivettagna 
blir synliggjort och ifrågasatt. De regler som relationerna baserats på 
kan på så vis bli undergrävda. Vad jag har visat är, att genom 
sexsäljarnas kollektiva handlande, blev den dominerande 
tolkningsramen som fanns när jag påbörjade mina observationer, om 
sexsäljaren som en flickvänsupplevelse som söker en stund av 
ömsesidig njutning ifrågasatt, och idéerna och reglerna bakom 
synliggjorda. Genom detta kollektiva handlande lyckades de idéer och 
regler som relationerna baserats på förändras. Tolkningsramen att 
sexsäljare som sålde flickvänsupplevelser inte hade behov av de 
traditionella gränserna reviderades. Det var inte heller moraliskt bättre 
eller sämre med olika gränser. Prostitution var trots allt en illusion, och 
det var förmågan att skapa illusionen som var det viktiga: 

Den torsk (bl.a. jag) som efterfrågar mys och kel och GFE 
inser mycket väl (om han besitter en viss tankeförmåga, 
vilket jag gör) att det är en illusion, att tjejen naturligtvis 
inte har några äkta känslor av det varmare slaget för 
torsken. Eller torskar i allmänhet. Därmed inte sagt att inte 
en viss vänskap eller åtminstone kamratskap kan uppstå 
med tiden, om kemin stämmer (sexköpare i Loungen). 

Successivt lyckades vad som från början enbart var ett fåtal utmanare, 
genom att handla kollektivt, att få med sig andra och få den 
oppositionella tolkningsramen mer accepterad och institutionaliserad. 
Även om de som intog positionen som utmanare inte skapade ett nytt 
forum, kan de ändå betraktas som vad DiMaggio (1988:14) kallar för 
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institutionella entreprenörer. De rev ner en gammal institution, som 
om vi blickar tillbaka inte var särskilt gammal, och använde sig av de 
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mot betalning, 3) för att påverka spelreglerna på de virtuella fälten. När 
sexsäljarna som ett kollektiv försökte påverka spelreglerna vid alla 
möten på andra fält när fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot 
betalning, hände det ofta att förhandlingen kom att handla om att 
påverka spelreglerna på de virtuella fälten. Det är osäkert vilken 
strukturerande potential de virtuella fältens spelregler hade för andra 
fysiska fält där fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot betalning. 

Skapandet av kollektiva kontrakt 
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det var påtagligt att de inte hade samma intresse i prostitutionen, när 
fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot betalning. För att kunna 
minska konflikterna om vilka gränser som skulle respekteras vid 
fysiska möten försökte sexsäljarna förhandla fram en gemensam 
hållning med sexköparna hur de skulle vara mot varandra. Till skillnad 
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som ska gälla för att kunna dämpa konflikter. Att förhandla fram ett 
kollektivt kontrakt om vilka regler som ska gälla när sexsäljare och 
sexköpare möts är att skapa en ram som strukturerar erfarenheter och 
vägleder handlingar. 

När jag påbörjade min studie fann jag två kollektiva kontrakt som 
jag kallar ”intim flickvänsupplevelse” och ”löpandeband-principen”. 
Dessa kontrakt fungerade som varandras motsatser. ”Intim 
flickvänsupplevelse” låg mer i linje med tolkningsramen ”inte som 
vilken marknad som helst” medan ”löpandeband-principen” låg mer i 
linje med tolkningsramen ”som vilken marknad som helst”. På 
sexsäljarnas initiativ förhandlades efterhand ett nytt kollektivt kontrakt 
fram som jag kallar ”anonymt snuskigt” som var ett mellanting. Vid 
intim flickvänsupplevelse passerades gränser och kyssar inkluderades. 
Kontraktet anonymt snuskigt var mer intimt än löpandeband-
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Det framkom också att allt fler sexsäljare inte längre ville erbjuda 
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sexsäljare som sålde flickvänsupplevelser inte hade behov av de 
traditionella gränserna reviderades. Det var inte heller moraliskt bättre 
eller sämre med olika gränser. Prostitution var trots allt en illusion, och 
det var förmågan att skapa illusionen som var det viktiga: 

Den torsk (bl.a. jag) som efterfrågar mys och kel och GFE 
inser mycket väl (om han besitter en viss tankeförmåga, 
vilket jag gör) att det är en illusion, att tjejen naturligtvis 
inte har några äkta känslor av det varmare slaget för 
torsken. Eller torskar i allmänhet. Därmed inte sagt att inte 
en viss vänskap eller åtminstone kamratskap kan uppstå 
med tiden, om kemin stämmer (sexköpare i Loungen). 

Successivt lyckades vad som från början enbart var ett fåtal utmanare, 
genom att handla kollektivt, att få med sig andra och få den 
oppositionella tolkningsramen mer accepterad och institutionaliserad. 
Även om de som intog positionen som utmanare inte skapade ett nytt 
forum, kan de ändå betraktas som vad DiMaggio (1988:14) kallar för 
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underlivet, använde för mycket glidmedel eller visade många kondomer 
och när sexköparna varken fick kyssas eller byta ställning. Med andra 
ord ogillade de när sexsäljarna visade ett ointresse eller visade tecken 
på att kunden var en i mängden. Sexköparna ville känna sig speciella. 
De framförde också att det ogillades när sexsäljare var för aggressiva 
eller hårdhänta för att mötet skulle avslutas snabbare. Sexköparna i 
interaktionen efterfrågade ofta möten där gränser passerades eller inte 
synliggjordes. Sexsäljarna betonade behovet av gränser. Sexsäljarna 
bjöd in sexköparna till kollektiv förhandling utifrån argumentet att det 
var viktigt att lära av varandra: 

Sexsäljare 1: Inga karlar som vill klaga på fejkstön, döda-
fisk-stilla eskorter och andra som bits i snoppen? Vi har 
säkert något att lära allihopa. Jag är nyfiken ju   
Sexköpare 1: Det har ju hänt att man gjort det misstaget att 
försöka vänta med att komma tills tiden börjar ta slut. Det är 
ett stressmoment. Det är mycket bättre att komma när man 
kommer och sen kanske en gång till (eller möjligen inte alls). 
Det är faktiskt en lite skruvad och ibland stressande situation 
att ha ett klockslag att sikta mot. 

Sexsäljarna använde sig i synnerhet av emoticons som blinkade med 
det ena ögat för att skapa en lättsam stämning. I föregående kapitel 
satte sexköparna villkoren och satte press på sexsäljarna. Sexsäljarnas 
strategi var istället att genom att varva allvar och humor bjuda in 
sexköparna till förhandlingarna. Utifrån sexköparnas perspektiv skulle 
mötet vara personligt, som om man kände varandra, trots att det var ett 
tidsbegränsat möte. Sexsäljarna skrev ofta humoristiskt utifrån sitt 
perspektiv: 

Försök inte tvinga in en slapp snopp i en glad mus. Den är 
inte välkommen...och sedan gör det förbannat ont när 
knogarna kommer emot muttan när ni med tvång försöker 
mosa in den. 

Sexköparna svarade då humoristiskt utifrån sitt perspektiv: 
Försök inte tvinga in en glad snopp i en torr mus. Det är inte 
välkommet...och sedan gör det förbannat ont. Bättre ge 
pengar tillbaka om den inte muttan är blöt på riktigt. Som 
eskorten sa när vi var två killar: Fyll gärna på mina 
Herrar... 

Precis som exemplet ovan visar gav de olika parterna på det här sättet 
sin syn på varje punkt. Förhandlingstrådarna avslutades ofta med 
några punkter eller ett inlägg som sammanfattade trådens innehåll. 
Detta kan tolkas som att det blev uppspaltat vad sexköpare och 
sexsäljare borde och inte borde göra för att vara en ”god” sexköpare och 
en ”god” sexsäljare. Det skapades med andra ord på det här sättet ett 
kollektivt kontrakt. 
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principskontraktet men kyssar garanterades inte. Löpandeband-
principskontraktet var snabba möten utan kyssar. 

I Loungen hade ”intim flickvänsupplevelsekontraktet” framhållits 
som det mest moraliskt försvarbara kontraktet trots att det var det 
kontrakt där ekonomi och intimitet möttes mest. Sexsäljarna 
ifrågasatte emellertid den moraliska skillnaden som främst sexköparna 
gjorde mellan kontrakten. 

”NoNo-skolan” 
Under undersökningsperioden gjordes därför kontinuerliga försök att, 
skapa kollektiva kontrakt mellan sexsäljare och sexköpare om vilka 
regler som skulle gälla för prostitutionsmarknaden. Liksom sexköpare 
skapade en recensionsskola, startade en sexsäljare, också med stor 
social färdighet, vad som kallades för en ”NoNo-skola”. Den handlade 
om vad man som sexköpare och sexsäljare inte borde göra under 
sexakten. Det var ofta de mest aktiva aktörerna, d.v.s. de som intagit 
positionen som de etablerade på fältet, som var mest engagerade i de 
här förhandlingarna: 

Sexsäljare: Nu kan jag ju bara tala för mig själv, och kanske 
några eskorter (ni andra får väl skriva i tråden) och ni män 
är mer än välkomna att fylla på med egna historier om 
avtändande fejkstön och annat. Det finns redan mängder av 
råd om hur man ska gå tillväga när man bokar eskort och 
hur man ska bete sig i övrigt som kund, men väldigt lite sägs 
om själva sexet. Det är detta denna tråden är till för. De 
flesta har väl någon slags erfarenheter att dela med sig av 
(både eskorter och kunder), av sådant som under sexakten är 
mindre uppskattat men som kan vara kul att upplysa andra 
om, dels i underhållningssyfte men också i kunskapssyfte 
mindre uppskattat men som kan vara kul att upplysa andra 

 
Smaken är som baken, så fram med åsikter som säger emot 
mina också. Här är iallafall min lista… 

I de här förhandlingarna användes ofta flera emoticons och det var 
vanligt att sexsäljarna och sexköparna i punktform skrev och listade 
vad de gillade eller ogillade med vad den andra parten gjorde. Inläggen 
i trådarna var ofta långa och skrivna med både allvar och humor: 
”...öronen på eskorten innehåller INTE mjukglass. Vet ni hur högt en 
slaskande tunga djupt inne i hörselgången låter?” (sexsäljare i 
Loungen). Deltagarna fyllde på trådskaparens punkter och instämde 
eller visade på en annan erfarenhet. I det här fallet uppmanade 
sexsäljarna sexköparna att t.ex. vara försiktiga med sexsäljarnas 
bröstvårtor och klitoris, att respektera att ett nej betyder nej, och om 
det fanns någon osäkerhet gick det alltid bra att fråga. 

Sexköparna uppmuntrade sexsäljarna att inte ligga helt stilla och 
titta upp i taket under sexakten. De ogillade när sexsäljare var torra i 
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Det är faktiskt en lite skruvad och ibland stressande situation 
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pengar tillbaka om den inte muttan är blöt på riktigt. Som 
eskorten sa när vi var två killar: Fyll gärna på mina 
Herrar... 

Precis som exemplet ovan visar gav de olika parterna på det här sättet 
sin syn på varje punkt. Förhandlingstrådarna avslutades ofta med 
några punkter eller ett inlägg som sammanfattade trådens innehåll. 
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Under undersökningsperioden gjordes därför kontinuerliga försök att, 
skapa kollektiva kontrakt mellan sexsäljare och sexköpare om vilka 
regler som skulle gälla för prostitutionsmarknaden. Liksom sexköpare 
skapade en recensionsskola, startade en sexsäljare, också med stor 
social färdighet, vad som kallades för en ”NoNo-skola”. Den handlade 
om vad man som sexköpare och sexsäljare inte borde göra under 
sexakten. Det var ofta de mest aktiva aktörerna, d.v.s. de som intagit 
positionen som de etablerade på fältet, som var mest engagerade i de 
här förhandlingarna: 

Sexsäljare: Nu kan jag ju bara tala för mig själv, och kanske 
några eskorter (ni andra får väl skriva i tråden) och ni män 
är mer än välkomna att fylla på med egna historier om 
avtändande fejkstön och annat. Det finns redan mängder av 
råd om hur man ska gå tillväga när man bokar eskort och 
hur man ska bete sig i övrigt som kund, men väldigt lite sägs 
om själva sexet. Det är detta denna tråden är till för. De 
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mindre uppskattat men som kan vara kul att upplysa andra 
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Loungen). Deltagarna fyllde på trådskaparens punkter och instämde 
eller visade på en annan erfarenhet. I det här fallet uppmanade 
sexsäljarna sexköparna att t.ex. vara försiktiga med sexsäljarnas 
bröstvårtor och klitoris, att respektera att ett nej betyder nej, och om 
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användes och hänvisades till även långt efter att de var skapade. De 
stod sedan för den dominerande tolkningsramen på fältet. När det 
uppstod en konflikt använde sexsäljarna sig av de här 
”förhandlingstrådarna” och ”kollektiva kontrakten”, på ett mer eller 
mindre taktiskt sätt, för att visa vilka regler som fanns, och som var och 
en borde följa och respektera. De använde dem för att reproducera den 
rådande ordningen. 

Genom att förhandla fram nya kontrakt kunde sexsäljarna även 
institutionalisera nya regler på fältet, för att i förlängningen kunna få 
mer makt och kontroll över det fysiska mötet, men även för att 
upprätthålla sin position på fältet. Sexsäljarna hade mest inflytande i 
Loungen. I och med att deltagarna rörde sig mellan forumen och då och 
då länkade till diskussioner på de andra forum som ingick i 
undersökningen, spreds reglerna och det skedde en successiv 
förändring. Stig Linde (2013:124) menar att det är svårt att empiriskt 
avgöra när ett institutionellt entreprenörskap slutar eftersom idéer och 
regler kan leva vidare, vilket idéerna verkade göra i det här fallet. 

Så vitt jag vet, har det inte tidigare belysts hur förhandlingar mellan 
sexköpare och sexsäljare går till när de kommunicerar flera-till-flera. 
Den utveckling, som jag har redogjort för i det här kapitlet, skedde 
parallellt med att en grupp sexköpare lyckades institutionalisera en 
starkare marknadslogik som gav dem mer makt och inflytande på 
prostitutionsmarknaden. Genom att presentera ett förslag till 
sexköparna och återkomma med ytterligare ett förslag, lyckades även 
sexsäljarna institutionalisera en ram som gav ett ökat 
handlingsutrymme gällande frågan om makt, kontroll och inflytande 
över de egna gränserna. Dessa gränser syftade till att lättare kunna 
skilja mellan ekonomi och intimitet. 

En svensk ”fuckförening”? 
De här kollektiva kontrakten skulle kunna liknas vid ett kollektivavtal 
mellan en arbetstagarorganisation, d.v.s. ett fack och en 
arbetsgivarorganisation. Genom att förhandla försökte sexsäljarna 
”teckna” avtal med sexköparna. Sexsäljarna i Loungen hade skapat sin 
egen ”fuckförening”: 

Och efter ytterligare funderingar i min egen hjärna, inte 
bara nu, utan sedan oktober 2004 har jag nästan fått 
skavsår däruppe av alla funderingar om hur detta med att 
försöka greppa just priser versus vara (Ja, just vara, vilket 
betyder eskort så det så). I denna bransch är var o en sin 
egen företagare, finns inga avtalsenliga löner, inget fack 
(Mer än vårt eget fuck). Våra priser är individuella efter 
egna premisser…(Sexsäljare i Loungen). 
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Studier av andra forum (se t.ex. Kozinets 1999:258–260, 263) har visat 
hur marknadsförare använde sig av forum på internet för att få mer 
kunskap om deras kunder. De här trådarna och inläggen kan därför 
också tolkas som ett sätt för sexsäljare att göra 
marknadsundersökningar. 

Vett och etikett 
Även om aktörerna inte var helt eniga och trots att det fanns 
intressekonflikter, verkade det finnas en del punkter som de flesta 
kunde ställa sig bakom: vissa regler gällande vett och etikett. Efter en 
rad förhandlingar var de flesta överens om att det var viktigt att man 
som sexsäljare och sexköpare var tydlig med vad som erbjöds och 
efterfrågades för att förhindra missförstånd. Sexsäljare hade ett 
”ansvar” att redan i annonsen skriva tydligt att t.ex. inte kyssar 
inkluderas och sexköparna hade ett ”ansvar” att tydligt redan vid första 
kontakten i telefon, berätta om sina önskemål att t.ex. kyssas. Vidare 
var de flesta deltagarna överens om att det inte var bra, varken för 
sexköpare eller sexsäljare, om sexsäljare erbjöd tjänster som de inte 
kände sig bekväma med. Deltagarna var alltid mycket noga med att 
betona att det fanns olika erfarenheter och förhållningssätt och att 
detta var något som måste respekteras. Återkommande betonades att 
det var viktigt med ömsesidig respekt mellan sexköpare och sexsäljare 
och att båda hade ett ansvar i detta. Sexsäljarna använde sig inte lika 
flitigt av argumentet att ”kontraktet” i längden skulle gynna alla som 
sexköparna gjorde. Sexsäljarnas starkaste argument, som användes för 
att få med sig andra, var att det inte var bra för någon om sexsäljare 
sålde tjänster som de inte kände sig bekväma med. Detta var ett 
argument som de flesta verkade kunna ställa sig bakom: ett argument 
som förenade. 

Sexköparna, i synnerhet i Loungen uttryckte en önskan att vara en 
bra sexköpare, och ibland även att lära sig bli den ”perfekta kunden”: 

Jag tycker inte det finns någon statisk definition på en 
perfekt kund. Det beror helt på hur man känner sig för 
tillfället... ibland vill man bara ha sex och ibland vill man 
prata lite också... Det är ens egna känslor som styr den 
perfekta kunden... men annars så är den perfekta kunden 
den som kommer i tid, den som inte prutar, den som inte 
ställer respektlösa frågor och den som man trivs med för 
tillfället 
ställer respektlösa frågor och den som man trivs med för 

 (sexsäljare i Loungen). 
Precis som vid recensionerna och varningarna menade deltagarna att 
det inte gick att skapa en fast mall för t.ex. den perfekta kunden, men 
det fanns vissa aspekter som var viktiga att tänka på. De kollektiva 
kontrakten som hade förhandlats fram användes i synnerhet av de 
aktörer som intagit positionen som de etablerade på fältet. De 
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användes och hänvisades till även långt efter att de var skapade. De 
stod sedan för den dominerande tolkningsramen på fältet. När det 
uppstod en konflikt använde sexsäljarna sig av de här 
”förhandlingstrådarna” och ”kollektiva kontrakten”, på ett mer eller 
mindre taktiskt sätt, för att visa vilka regler som fanns, och som var och 
en borde följa och respektera. De använde dem för att reproducera den 
rådande ordningen. 

Genom att förhandla fram nya kontrakt kunde sexsäljarna även 
institutionalisera nya regler på fältet, för att i förlängningen kunna få 
mer makt och kontroll över det fysiska mötet, men även för att 
upprätthålla sin position på fältet. Sexsäljarna hade mest inflytande i 
Loungen. I och med att deltagarna rörde sig mellan forumen och då och 
då länkade till diskussioner på de andra forum som ingick i 
undersökningen, spreds reglerna och det skedde en successiv 
förändring. Stig Linde (2013:124) menar att det är svårt att empiriskt 
avgöra när ett institutionellt entreprenörskap slutar eftersom idéer och 
regler kan leva vidare, vilket idéerna verkade göra i det här fallet. 

Så vitt jag vet, har det inte tidigare belysts hur förhandlingar mellan 
sexköpare och sexsäljare går till när de kommunicerar flera-till-flera. 
Den utveckling, som jag har redogjort för i det här kapitlet, skedde 
parallellt med att en grupp sexköpare lyckades institutionalisera en 
starkare marknadslogik som gav dem mer makt och inflytande på 
prostitutionsmarknaden. Genom att presentera ett förslag till 
sexköparna och återkomma med ytterligare ett förslag, lyckades även 
sexsäljarna institutionalisera en ram som gav ett ökat 
handlingsutrymme gällande frågan om makt, kontroll och inflytande 
över de egna gränserna. Dessa gränser syftade till att lättare kunna 
skilja mellan ekonomi och intimitet. 

En svensk ”fuckförening”? 
De här kollektiva kontrakten skulle kunna liknas vid ett kollektivavtal 
mellan en arbetstagarorganisation, d.v.s. ett fack och en 
arbetsgivarorganisation. Genom att förhandla försökte sexsäljarna 
”teckna” avtal med sexköparna. Sexsäljarna i Loungen hade skapat sin 
egen ”fuckförening”: 

Och efter ytterligare funderingar i min egen hjärna, inte 
bara nu, utan sedan oktober 2004 har jag nästan fått 
skavsår däruppe av alla funderingar om hur detta med att 
försöka greppa just priser versus vara (Ja, just vara, vilket 
betyder eskort så det så). I denna bransch är var o en sin 
egen företagare, finns inga avtalsenliga löner, inget fack 
(Mer än vårt eget fuck). Våra priser är individuella efter 
egna premisser…(Sexsäljare i Loungen). 
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Studier av andra forum (se t.ex. Kozinets 1999:258–260, 263) har visat 
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och för att kunna hantera riskerna med att vara i prostitutionen. Ofta 
föreföll de två rollerna, att marknadsföra sig och att hävda sina 
rättigheter och stärka sin position vara oförenliga. Marknadsföringen 
krävde ofta en nedtoning av de ”affärsmässiga” relationerna medan att 
hävda rättigheter betydde ofta att betona dessa: att det i slutändan 
handlade om att tjäna pengar. Svårigheten med denna dubbla roll, kan 
kännas igen från hur fackliga representanter måste hantera sin roll som 
motpart och som arbetstagare. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat sexsäljares kollektiva handlande mellan 
konflikt och stabilitet samt hur fälten utvecklades, hur institutioner 
upprätthölls och hur nya regler blev institutionaliserade. Det uppstod 
en rad konflikter och obehagliga situationer när sexköpare och 
sexsäljare möttes fysiskt. Sexsäljare hade ett behov att skilja mellan sex 
för pengar och privat sex medan sexköpare ville att sexsäljare skulle ge 
sig hän, att deras njutning skulle vara autentisk och att den ekonomiska 
transaktionen skulle tonas ner. ”Gränsdragning” och ”gränsbevakning” 
stod emot ”gränslöshet” och ”gränsöverskridande”. 

Den dominerande tolkningsramen som upprätthölls och 
reproducerades i Loungen av både sexköpare och sexsäljare, när jag 
först besökte forumen, var att parterna möttes för en stund av 
ömsesidig njutning. Sexsäljarna som erbjöd eskortservice och 
flickvänsupplevelser hade inte samma behov av att tjäna pengar som 
andra sexsäljare, och hade inte heller samma behov av att sätta 
gränser. Sexsäljare och sexköpare träffades därför och kysstes, smektes 
och umgicks som ett tillfälligt par. Det var intimiteten i relationerna 
som betonades, inte ekonomin. Den här dominerande tolkningsramen 
var rådande inte enbart i Sverige, utan känns igen från liknande forum 
i andra länder. 

Sexsäljarna verkade överlag ha svårt att hantera gränsen mellan sex 
för pengar och privat sex, mellan ekonomi och intimitet, vilket även 
tidigare studier visat. För att kunna få större kontroll över sin 
gränssättning och för att kunna påverka och förbättra sina 
”arbetsvillkor” försökte sexsäljarna skapa ”kollektiva kontrakt” med 
sexköparna. Genom att handla kollektivt försökte sexsäljare påverka 
prostitutionsmarknaden, d.v.s. påverka andra fält där fysiska kroppar 
möttes i utbyte mot ersättning. Eftersom sexsäljare och sexköpare var 
beroende av varandra för att kunna minska konflikterna i relationerna 
var de tvungna att samarbeta och kompromissa. Sexsäljare med stor 
social färdighet initierade de här kollektiva förhandlingarna för att 
kunna driva vad som kan tolkas som producentfrågor. Sexsäljarna 
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Ett hinder som fackföreningar för sexarbetare har stött på är att det 
ofta saknas den traditionella relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare på prostitutionsmarknaden varför det har varit svårt att 
driva några fackliga frågor. Det finns många gånger inte någon 
uppenbar part att förhandla med varför flera sexsäljare sätter sina egna 
villkor. Flera sexsäljare på internetforum är fristående eskorter, d.v.s. 
”egenföretagare”, som förhandlar direkt med sina kunder om vilka 
sexuella tjänster som ska ingå vid ett möte, till vilket pris och under 
vilka villkor (jfr Gall 2007:81–82, Lopez-Embury & Sanders 2009:108). 

Istället för att förhandla med en arbetsgivarorganisation, 
förhandlade sexsäljarna i den här studien direkt med sexköparna som 
sin andra part. Under undersökningsperioden verkade det som fler 
sexsäljare hade tagit klivit in i prostitutionen vilket innebar ökad 
konkurrens mellan sexsäljare, och priserna på sexuella tjänster 
dumpades. Under en period sänktes priserna med 50 procent. I tider 
med hög arbetslöshet kan arbetare spelas ut mot varandra, genom att 
arbetsgivare erbjuder arbete till de arbetare som går med på sämst 
villkor. Fackföreningar fungerar som ett värn mot en sådan 
utslagningsprocess genom att redan ha avtalat fram lägsta lön och 
lägsta villkor. Som citatet visar, verkade det som om sexsäljarna inte 
hade något sådant avtal gällande prissättning, och det verkade inte 
heller finnas någon solidaritet mellan sexsäljare på den punkten. 
Sexsäljarna ramade in, att det var upp till varje enskild sexsäljare vad 
de ville sätta för pris och att de inte skulle låta sig påverkas av andra. 
Det kan tolkas som att, på grund av att det inte fanns en gemensam 
linje i den här frågan, blev sexsäljarna känsligare för de påtryckningar 
som de utsattes för av sexköparna. 

Samtidigt kan sexsäljarnas kollektiva handlande, ses som en början 
till att kunna motverka, den ökade konkurrensen som bidrog till att 
vissa sexsäljare accepterade sämre betalt för sina sexuella tjänster och 
kanske även sämre ”villkor” d.v.s. att inte kunna hålla på gränserna 
mellan privat sex och sex för pengar. Genom att formulera kollektiva 
intressen och förhandla om vilka regler som skulle gälla när sexsäljare 
och sexköpare möttes för att utbyta sexuella tjänster mot betalning, 
behövde de åtminstone inte konkurrera ut varandra i samma 
utsträckning. De kollektiva kontrakten eller avtalen som förhandlades 
fram mellan sexsäljare och sexköpare handlade dock mer om att 
formulera vissa regler som potentiellt kunde minska konflikterna 
mellan de två parterna. 

Likt fackliga företrädare, var dessa sexsäljare med stor social 
färdighet, skickliga på att hantera eventuella konflikter som uppstod 
mellan parterna. Det verkade dock vara svårt för dessa sexsäljare, att 
både värna om den individuella relationen med sina kunder, och 
samtidigt kollektivt handla för att förändra prostitutionsmarknaden 
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själva, värna om det enskilda mötet med sina kunder och samtidigt 
bedriva kollektiva handlingar. 

Dessa handlingar introducerade en oppositionell ram och det blev 
startskottet till en period av turbulens och konflikter i Loungen. De som 
intagit positionen som utmanare blev utsatta för flera sanktioner både 
av sexköpare och av sexsäljare men efterhand började fler sexsäljare att 
sluta upp bakom utmanarnas vision. Det blev mer accepterat att 
sexsäljare kunde sälja sexuella tjänster för att tjäna pengar och ändå 
vara bra på vad de gjorde. Sexsäljare sålde en illusion och det var 
förmågan att skapa illusionen som avgjorde om det fysiska mötet blev 
bra eller inte. Den här oppositionella ramen som institutionaliserades 
var mer möjliggörande för sexsäljarna, eftersom den gav ett ökat 
handlingsutrymme genom att den betonade att det fanns olika 
erfarenheter och att sexsäljare hade olika gränser. Även om sexsäljarna 
påverkades av efterfrågan och utbudet på prostitutionsmarknaden var 
det sexsäljarna, inte sexköparna, som skulle ha makten att bestämma 
över gränserna vid fysiska möten. Bara för att sexköpare efterfrågade 
kyssar var det inte säkert att sexsäljarna erbjöd dem. De ville inte vara 
objekt på en marknad, utan subjekt. Argumentet som sexsäljarna 
använde sig av, var att det inte var bra om sexsäljare sålde sexuella 
tjänster som de inte kände sig bekväma med, vilket de flesta ställde sig 
bakom. 

Genom att betona ekonomin i relationerna istället för intimiteten, 
blev marknadslogiken starkare eller i alla fall mer synlig. De var 
producenter och konsumenter som möttes på en marknad och 
sexsäljarna drev sina rättigheter som producenter med sexköparna som 
motpart. De kollektiva kontrakt som förhandlades fram skulle kunna 
liknas vid avtal mellan arbetstagarorganisationen, d.v.s. facket, och 
arbetsgivarorganisationen. De mest drivande sexsäljarna skulle kunna 
liknas vid ombud som initierade kollektiva förhandlingar för att minska 
konflikter och för att kunna få bättre arbetsvillkor. Precis som för 
fackliga ombud verkade det vara svårt för dem att förena sina dubbla 
roller, å ena sidan att driva kollektiva intressen, å andra sidan att sälja 
sexuella tjänster. Både sexsäljare och sexköpare blev tvungna att sätta 
sig in i motpartens uppfattning i olika frågor, bevaka gemensamma 
intressen och försöka rekrytera fler medlemmar. Man kan dra flera 
paralleller mellan sexsäljarnas organisering och sätt att driva 
gemensamma frågor och en fackförening, vilket jag kommer att 
återkomma till i nästa kapitel. I vilken utsträckning går det att tala om 
att det har bildats en sådan begynnande organisering för att öka 
sexsäljares makt och inflytande på prostitutionsmarknaden? 

Det har skrivits en hel del om flickvänsupplevelsen, om kyssen och 
om sexsäljares behov av att skilja mellan ekonomi och intimitet, mellan 
deras arbets-jag och deras privata-jag. Ekis Ekman (2010:88–105) har 
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använde sig främst av att försöka rama in t.ex. kyssar och 
flickvänsupplevelser på ett nytt sätt för att kunna institutionalisera nya 
idéer och regler. Att sexsäljarna tog upp samma fråga, t.ex. om kyssar, 
gång på gång i olika trådar, och var insisterande, skulle kunna tolkas 
som att det fanns en strategi att sätta agendan, innan man gick in i de 
kollektiva förhandlingarna med sexköparna, för att lättare kunna driva 
igenom sina frågor. 

Att det gick att kommunicera flera-till-flera på forumen 
möjliggjorde att kollektiva kontrakt mellan sexsäljare och sexköpare 
kunde skapas. De här kollektiva kontrakten fungerade som den 
dominerande tolkningsramen för vilka regler som skulle gälla för de 
delarna av prostitutionsmarknaden där dessa köpare och säljare 
verkade. De här kollektiva kontrakten blev därför viktiga att få kontroll 
över. Sexsäljarna satte till stor del ramarna för vad som uppfattades 
som ”goda kunder”. De använde sig av de kollektiva kontrakt som hade 
förhandlats fram i trådarna och inläggen och hänvisade till dem långt 
efter att de skrevs. Detta gjorde att idéerna och reglerna 
reproducerades och spreds till de andra forumen. 

Genom att rama in prostitutionen på ett annorlunda sätt lyckades 
sexsäljarna institutionalisera en ny tolkningsram där kyssar inte 
nödvändigtvis ingick i en flickvänsupplevelse. Sexsäljarnas 
inramningsförsök lyckades dock inte alltid. Sexköpare var t.ex. inte 
beredda att skicka fotografier på sig själva för att bli bedömda på 
förhand av sexsäljare. Det var sexköparna som betalade för sexuella 
tjänster inte tvärtom, varför de sexsäljare som hade detta krav, blev 
tvungna att häva detta om de fortfarande ville få kunder och vara med i 
spelet. Den dominerande tolkningsramen reproducerades och 
maktpositionerna på fältet bekräftades. 

När sexsäljarna som ett kollektiv försökte påverka spelreglerna vid 
alla möten på andra fält när fysiska kroppar skulle mötas i utbyte mot 
betalning, hände det ofta att förhandlingen kom att hamna på en annan 
nivå. Det var t.ex. ett fåtal sexsäljare som intog positionen som 
utmanare i Loungen genom att kalla sig själva för horor istället för 
eskorter. De började ifrågasätta den dominerande tolkningsramen av 
flickvänsupplevelsen som ett möte med ömsesidig njutning som både 
sexköpare och sexsäljare upprätthöll. Utmanarna menade att de sålde 
sexuella tjänster för att tjäna pengar och inget annat. De betonade 
således ekonomin istället för intimiteten och menade att deras 
förhållningssätt och de tjänster de erbjöd varken var bättre eller sämre 
än någon annans. Den dominerande tolkningsramen var stark varför 
sexköparna påminde sexsäljarna om att den här typen av kollektiva 
handlingar inte var bra för affärerna. Situationen som uppstod, visade 
att det inte alltid var lätt för sexsäljarna att både marknadsföra sig 
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för att sälja sexuella tjänster, krävdes vissa specifika egenskaper och 
kvalifikationer. Samtidigt kan det kanske inte enbart tolkas i termer av 
kommodifiering utan även i termer av stigmatisering. Sexsäljares och 
sexköpares försök att skapa en gemensam dominerande tolkningsram 
om vilka de var, och hur deras relation skulle definieras, kan tolkas som 
både en intern process och en extern process. Att dessa sexsäljare 
beskrev sig som mer delade än de som verkade under 
reglementeringstiden kan bero på att de försökte hantera både 
spänningen mellan sex och arbete och den stigmatisering som är 
förknippad med att sälja sexuella tjänster. Något som utmärker 
prostitutionsmarknaden, och som de flesta sexsäljare försöker hantera, 
är den unika stigmatiseringen av att sälja sexuella tjänster. Denna 
stigmatisering finns oberoende av prostitutionsregim (Garofalo 
2010a:70–77). 

180 

t.ex. kritiserat idén om att sälja sin kropp men inte sitt jag, eftersom 
den skapar en berättelse om en delad människa. I denna berättelse är 
sexsäljaren en driftig entreprenör (ett varande) som säljer sin vagina 
(en vara). Sexet har också lösgjorts från både kroppen och jaget, menar 
hon. Sexsäljare säljer inte längre sina kroppar utan sexuella tjänster. 
Kropparna görs till produkter som ska känna så lite som möjligt och 
sexsäljare blir uppdelade i ett prostitutionsjag och ett riktigt jag. Det är 
denna uppdelning som gör att sexsäljare behöver skapa gränser som 
hjälper till att hålla isär och som skyddar, menar hon. Gränserna 
hjälper till att skydda för det finns något viktigt att skydda. Sexköpare 
vill däremot att sexsäljares hela varande ska vara till salu. De vill köpa 
sex, men sexsäljare ska älska som om de inte fick betalt. Sexköpare vill 
dessutom ha det som inte är till salu. Prostitutionen blir till en 
dragkamp där uteblivna kyssar blir symboliska, eftersom de blottar den 
lögn som relationen vilar på. Under reglementeringen betraktades 
kvinnorna i prostitutionen som defekta och svagsinta, men som hela 
personer. Det var inte på tal om att kvinnorna i prostitutionen sålde 
något annat än sig själva (Ekis Ekman 2010:87–111). 

Det här kapitlet bekräftar delvis Ekis Ekmans (2010) iakttagelser 
eftersom det ständigt pågick en dragkamp mellan sexsäljare och 
sexköpare och sexsäljare verkade ha ett behov av att sätta gränser för 
att kunna skilja mellan privat sex och sex för pengar. Detta kan tolkas 
som att de utifrån den dominerande tolkningsramen, och kanske ännu 
tydligare utifrån den oppositionella ramen, upplevde att och agerade 
som om de var delade människor. De handlade t.o.m. kollektivt för att 
kunna sätta ännu striktare gränser, och göra en tydligare åtskillnad 
mellan sitt prostitutionsjag och sitt privata jag. De ville bryta 
förtrollningen och vara ärliga med att de sålde sex för pengar. Frågan 
är huruvida, om sexsäljare upplevde sig som och agerade som hela eller 
delade människor är den mest centrala frågan. 

Giulia Garofalo (2010a:75) menar att det är en vanlig inramning, att 
som kollektiv, betona vikten av individuella erfarenheter istället för 
gemensamma. Sexsäljare som grupp är inte överens om huruvida att 
sälja sexuella tjänster är sex eller om det är ett arbete. Om det är ett 
arbete, är det då som vilket arbete som helt? Finns det något som är 
speciellt känsligt med detta arbete i jämförelse med andra arbeten? 
Sexsäljarna i den här avhandlingen gick från att främst rama in 
prostitution som sex, till att allt mer rama in den som att den handlade 
om pengar. De använde emellertid sällan ordet ”sexarbete”. 

Marknadslogiken fanns ändå ständigt närvarande i argumenten och 
i frågorna som de drev tillsammans. Som visades i det föregående 
kapitlet försökte sexsäljarna reproducera en dominerande 
tolkningsram där sexuella tjänster inte kunde liknas vid andra tjänster. 
Som jag kommer att visa i nästa kapitel, fanns det en tanke om att det, 
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9. UTVECKLANDET AV RISK- OCH 
SKADEREDUCERING 

I de två föregående kapitlen visade jag hur det successivt 
institutionaliserades en starkare marknadslogik på fälten. Det uppstod 
ständigt konflikter mellan sexköpare och sexsäljare vid fysiska möten. 
De båda parterna gav uttryck för att ha både gemensamma intressen 
och skilda intressen som kunde krocka när de möttes på både virtuella 
och fysiska fält. För att man skulle kunna minska konflikterna och öka 
förutsättningarna för mer konfliktfria möten, krävdes det ständiga 
förhandlingar och ett ständigt lirkande i interaktionen. 

I detta kapitel kommer jag att visa hur de fysiska mötena även 
kunde vara förknippade med både faror och risker. Det kunde t.ex. 
handla om hot, trakasserier och våld. Sexsäljarna använde därför de 
virtuella fälten, och i synnerhet Loungen, för att organisera sig. Genom 
att samarbeta med varandra kunde de hantera och minimera farorna 
och riskerna med att vara i prostitutionen. Till skillnad från vad som 
framgår av de två föregående kapitlen visade sexsäljarna inte samma 
tillit till sexköparna när det gällde de här processerna. 

Det fanns även en allmän misstro till myndighetsföreträdare som 
poliser och socialarbetare. Sexsäljare var speciellt rädda för att riskera 
att förlora vårdnaden av sina barn. Kapitlet illustrerar hur sexsäljare 
utvecklade självhjälp som var egenorganiserad. På fälten fanns även 
socialarbetare som ville få kontakt med sexsäljare. Eftersom de inte 
hade någon formell makt började de underkasta sig fältens regler och 
samarbeta med sexsäljare vilket medförde att de började arbeta 
skadereducerande och i motsatt riktning mot regeringens 
prostitutionspolitik. 

182 
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genom dörren till lägenheten. Eskorter kan skicka mig PM 
för ytterligare info (sexsäljare i Loungen). 

Det finns många exempel, som i beskrivningen ovan, där sexköpare 
brukat verbalt, fysiskt och sexuellt våld. Det verkade finnas flera 
sexköpare som med våld försökte tvinga sig till samlag utan kondom. 
Sexsäljare blev även hotade och trakasserade via forumet. Ett annat hot 
som det rapporterades om var hallickar som ville tjäna pengar på 
sexsäljarna: 

Öppnar en tråd här på öppet forum för att framför allt nya 
tjejer ska kunna se det. De flesta av oss har minst någon 
gång fått "erbjudanden" av någon hallick. De är SÅ 
hjälpsamma och har SÅ många kunder till en... Gå inte på 
sådant. Det finns ingen anledning att vara annat än en 
fristående eskort. Det är lätt att göra hemsidor, annonsera 
och sköta allt själv. Behöver någon hjälp med sådant, skriv 
bara i en tråd eller skicka ett PM till någon av oss tjejer här 
(sexsäljare i Loungen). 

Det beskrevs återkommande hur hallickar (både män och kvinnor) låg 
och lurade osynligt och bevakade forumen för att få kontakt och 
rekrytera, speciellt unga, nya och oerfarna sexsäljare. De erbjöd 
beskydd mot farliga kunder, hjälp med marknadsföring och hemsidor. 
Den s.k. näthallicken har även uppmärksammats i andra studier (se 
t.ex. Månsson & Söderlind 2004:13). Det var en hallick som bl.a. skötte 
sexsäljares digitala marknadsföring i utbyte mot delar av förtjänsterna. 
Det var intressant att näthallickar även började erbjuda beskydd mot 
dåliga recensioner under undersökningsperioden, vilket var någonting 
nytt. 

Sexköpare kunde potentiellt vara farliga men vissa kategorier av 
sexköpare ansågs utgöra större risk än andra. Det var framförallt unga 
sexköpare och sexköpare med utländsk bakgrund som beskrevs i 
termer av ”risk”. Flera sexsäljare skrev därför i sina annonser att de 
inte tog emot kunder som var unga eller invandrare, eller att de endast 
träffade kunder med skandinaviskt eller svenskt ursprung: 

Sexsäljare 1: Det handlar inte om rasism, det handlar om att 
minimera risken. Det finns så många typer av män och du 
vet aldrig vad du ger dig in på. De asiatiska män jag träffat 
har varit otroligt respektfulla, nästan dyrkande, annars har 
jag inte märkt något särskilt. De unga gangstakillarna 
sorterar min prisnivå bort (2500, fullt normalt) eftersom de 
nästan alltid försöker pruta, ibland genom att kalla mig 
fattig hora som ska vara tacksam för att han är villig att 
betala 500 kr för ett knull utan kondom Direkt i 
papperskorgen. Jaja, jag ska sluta babbla och komma till 
saken. Riskminimering är nyckelordet, men hur mycket du 
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En riskfylld marknad och ett spel med ”hög 
insats” 
”…man ska veta med hur höga insatser man spelar” (sexsäljare i 
Loungen). Detta budskap var vanligt till unga, nya och oerfarna 
sexsäljare. Att sälja sexuella tjänster gav vissa fördelar, sades det, t.ex. 
snabba pengar, mycket sex och en gemenskap men prostitution 
skildrades många gånger även som en riskfylld marknad och som ett 
spel med höga insatser. De som tog klivet in i prostitutionen skulle vara 
medvetna om fördelarna men även om kostnaderna. Som framgår av 
föregående kapitel, handlade det inte enbart om svårigheten att skilja 
mellan privat sex och sex för pengar, och att det kunde uppstå 
missförstånd och obehagliga situationer. Det fanns också sexköpare 
som var farliga. Det var sexköpare som trots tillsägelser inte 
respekterade sexsäljarnas gränser, som lurades, utpressade, förföljde, 
hotade, trakasserade, rånade och som våldförde sig på sexsäljare: 

Jag är helt övertygad om att det finns män som medvetet 
letar efter just dessa ”Lura-till-sig-gratis-sex-och-pengar-
tjejer”. Och de är allt från jobbiga till farliga. Detta är lite 
OT49 men x-sexsäljare får ursäkta... det jag alltid tjatar om 
till de nya och unga... Säg aldrig att ni är nya och oerfarna... 
Låtsas att ni har skinn på näsan tills ni får det... Gå därifrån 
om det känns minsta fel. Snabbt (sexsäljare i Loungen). 

De flesta sexsäljare verkade ha råkat ut för s.k. falskbokare. 
Falskbokare var sexköpare som bokat tid men aldrig kom till det fysiska 
mötet vilket kostade både tid och pengar för sexsäljarna. En del 
sexsäljare beskrev det även som obehagligt när de bestämt möte och 
sexköparen inte dök upp. Om de hade bestämt möte på en offentlig 
plats visste de inte om de blev betraktade på avstånd eller inte. Det 
fanns dessutom skildringar av sexsäljare som råkat ut för sexköpare 
som på olika sätt försökt lura till sig gratis sex och kunder som varit 
farliga: 

Jag vill varna för en kund i x-stad. Jag väljer att gå ut på 
öppna för de tjejer som inte skulle se detta annars. Han 
verkade ok först, men efter en stund förstod jag att han 
måste ha tagit något för han verkade helknäpp. Han försökte 
utan kondom först och jag fick verkligen ta i för att komma 
undan. Sen fick han för sig att han skulle vara dominant och 
slog mig. När jag protesterade så hotade han mig och 
kallade mig en massa saker. När han gick ur rummet tog jag 
snabbt mina kläder och väskan, klev i skorna och gick ut 
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offentliga delarna av Loungen och ibland även Korridoren för att 
hantera och minimera farorna och riskerna som fanns med att sälja 
sexuella tjänster. De såg hot, och blev med tiden skickligare på att 
mobilisera stöd. Ett av ledorden var ”ta ingen skit”. 

Enligt de dominerande tolkningsramarna i Loungen, Korridoren 
och Receptionen, var det accepterat att sexsäljare kunde använda sig av 
Loungen för att kunna hantera farorna och riskerna av att vara i 
prostitutionen. Det fanns även en kulturell förståelse av att vissa 
sexsäljare hade mer makt än andra i de här processerna. Det var en 
mindre grupp sexsäljare som hade stort inflytande i Loungen. De hade 
tillgång till det låsta forumet, till information, och föreföll ägna mycket 
tid åt att handla kollektivt. Det låsta forumet i Loungen, som inte ingår 
i den här studien, kan betraktas som ett närliggande fält. Det var ett 
fält, där vissa sexsäljare kunde handla strategiskt och avhandla sådant 
som inte var avsett för alla. Potentiellt kunde de även använda detta fält 
för att t.ex. på förhand sätta agendan för att få ett övertag i 
förhandlingarna på de andra fälten som ingår i studien. För att kunna 
gå med i det låsta forumet var sexsäljare tvungna att ansöka om 
medlemskap: 

Sexsäljare 1: Kanske kan jag få hjälp här... Hur går man med 
i den slutna gruppen? Nu har jag mobil i alla fall... Tacksam 
för svar. 
Sexsäljare 2: Skicka PM till mig. 

I och med att det enbart var ett fåtal som hade tillgång till det här låsta 
forumet, använde sexsäljarna ofta även de offentliga delarna av 
Loungen för att uppmana till försiktighet, granska potentiella hot, 
sprida information, förmedla kontakter, ge stöd och distribuera egna 
dokument. 

Förmedla kontakter 
De sexsäljare som intagit positionen som de etablerade på fältet 
uppmanade i synnerhet nya, unga och oerfarna sexsäljare att vara 
uppmärksamma på vissa faror och risker och att vara försiktiga. I tider 
då det upplevdes att det fanns större och mer överhängande hot var 
dessa sexsäljare speciellt aktiva i att publicera uppmaningar: 

Sexsäljare 1: …Jag kan bara uppmana alla tjejer att alltid 
starta en tråd här om ni utsätts för olika påtryckningar samt 
om ni råkar illa ut. Dels för att få det mera offentligt, dels för 
att få stöd. Sådana typer tål inte ljuset. Kan också bara 
uppmana er alla att ALDRIG gå på sådana där "fina" 
erbjudanden. Skulle det verka seriöst kräv att få ta med en 
kompis, få deras personnummer och vid mötet, se deras 
legitimation. Är man seriös skall det inte vara något 
problem. Åk ALDRIG iväg till en annan ort utan att ha ovan 

186 

än försöker undvika rötäggen träffar de flesta på ett par 
stycken. Den stiligaste, trevligaste svärmorsdrömmen jag 
träffat visade sig vara ett brutalt monster i sängkammaren, 
jag snyftade och grät men han bara fortsatte, hårdare och 
hårdare. Värsta jag någonsin varit med om. 
Sexköpare 1: Fy fan vad vidrig läsning. Hur står man ut som 
eskort om man behandlas på detta vis av vissa kunder? Har 
full förståelse för att ni eskorter sätter upp gränser för vem 
ni träffar. För mig handlar det inte om rasism utan om 
riskminimering vilket alla normala människor ägnar sig åt 
vid behov. Man gör helt enkelt inte affärer med individer 
som på ett eller annat sätt kan skada mig eller min 
verksamhet. 

Att sälja sexuella tjänster ramades således inte in som enbart en ”dans 
på rosor” utan snarare som ett spel med ”hög insats”. Eftersom det 
fanns flera hot mot sexsäljarnas säkerhet behövde de hitta strategier för 
att kunna hantera och minimera farorna och riskerna med att sälja sex. 
Sanders (2005a:44–45) menar att sexsäljare ofta skapar en ”hierarki av 
skador”. De prioriterar att förebygga vissa typer av skador framför 
andra. Som jag har visat försökte sexsäljarna främst minska riskerna 
för att bli lurade på pengar och för att bli utsatta för fysiskt och sexuellt 
våld. Vissa aktörer som hallickar, unga sexköpare och sexköpare med 
utländsk bakgrund ansågs också utgöra ett större hot än andra 
sexköpare. Hallickar erbjöd sig att skydda sexsäljare mot t.ex. farliga 
kunder och dåliga recensioner mot delar av förtjänsten. De sexsäljare 
som intagit positionen som de etablerade i Loungen uppmanade därför 
andra sexsäljare att undvika dessa aktörer och istället vända sig till 
”kollegorna”. Det kan tolkas som att de försökte värva fler 
”medlemmar”. Som citatet visar försökte sexsäljare sortera bort vissa 
kategorier av sexköpare redan i annonsen. Sedan hade de olika 
säkerhetsåtgärder som att t.ex. alltid prata med kunderna i telefon först 
för att avgöra om det kändes säkert nog att träffas fysiskt. När de väl 
möttes hade de också en rad säkerhetsåtgärder som att t.ex. alltid ta 
betalt innan de hade sex. Som citatet visar fanns det inga garantier 
varför de flesta sexsäljarna verkade vara försiktiga. Det fanns också 
vissa sexsäljare som var mer utsatta än andra, och det var de unga, nya 
och oerfarna. 

”Ta ingen skit” 
Under undersökningsperioden blev sexsäljarna mer och mer 
organiserade som ett kollektiv. De blev allt skickligare på att samarbeta 
med varandra och att använda sig av PM, det låsta forumet, de 
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Om några sexsäljare var i behov av professionell hjälp kunde de därför 
bli hänvisade till myndighetsföreträdare som de, som intagit positionen 
som de etablerade på fältet, litade på. Sexsäljarna var således inte 
enbart konkurrenter på en marknad med individuella intressen. 
Genom den här typen av uppmaningar kunde de skickliga aktörerna 
rama in en berättelse och i denna berättelse tjänade sexsäljare på att 
samarbeta med varandra. Fligstein (2001:18–19) menar att aktörer 
med stor social färdighet måste övertyga andra om att de kommer att 
vinna på att samarbeta och att de är en del av någonting större och 
viktigare än de själva. Vidare menar han att det finns ett gemensamt 
syfte och en gemensam målsättning. Enligt de skickliga aktörerna hade 
de unga, nya och oerfarna sexsäljarna särskilt mycket att vinna på det 
här samarbetet eftersom de var extra utsatta, i förhållande till både 
sexköpare, hallickar och myndighetsföreträdare. Genom den här 
inramningen bekräftades det samtidigt också att sexsäljarna var en 
grupp som hade en del gemensamt. Oavsett om de hade flera 
meningsskiljaktigheter, t.ex. om att sälja sexuella tjänster handlade om 
sex eller om arbete, hade de vissa kollektiva intressen. De behövde 
varandra. 

Sprida information och läsa av virtuella kroppar 
Sexsäljare granskade också specifika hot tillsammans för att se om 
andra sexsäljare utsatts för något liknande: 

Sexsäljare 1: Jag hade fått dessa brev när jag hade lagt min 
annons under Kinky/Bondage: ”Hej din horfitta ska vi skära 
söder din fitta sätt dina pattar i en kvarn mala ner dom”. Jag 
blev också hotad att blir sönderslagen av en som har sökt sig 
till mitt nätverk för online/cam domina tjänster för mina 
slavar. Jag vet inte om det handlar om diskriminering och 
hat mot BDSM utövare eller okunskap vad BDSM handlar 
om. Men jag känner att utöva “Riktigt Dominans“ börja blir 
allt mer svårare ihop med eskorttjänster. Jag kommer att 
behålla dominans på eskortsida också, men i mjukare form 
än den för riktiga slavar. Eftersom jag inte fick ändra namn 
så skapade jag ett till nick som x-sexsäljare som jag kommer 
använda för bara Dominans i fortsättning. 
Sexsäljare 2: Det där låter väldigt likt det mail jag och en tjej 
till här i Loungen fick. Samma typ av stavning och uttryck... 
Kom meddelandet här eller på din mail? 

Som citatet illustrerar var det vanligt att sexsäljarna valde att citera 
hoten som de hade fått och att de publicerade raden eller raderna som 
de hade fått offentligt. På så vis kunde de andra sexsäljarna granska 
ordval och stavning. De kunde läsa av avsändarnas virtuella kroppar 
och se om samma person hade hotat fler av sexsäljarna på forumet. 
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avklarat samt en egen bostad att vara i efter affärssamtalet. 
Om någon av er behöver hjälp att komma ur någon knipa, 
har jag ett antal vänner inom blåljusavdelningen. Säg bara 
till. Jag blir galen på sådana där svin... I övrigt önskar jag er 
alla en fin dag!! 
Sexsäljare 2: Ja det där med att sälja beskydd, det kommer 
till o ifrån. Men snälla ni nya tjejer gå inte på detta, ingen 
seriös verksamhet. Bara hallickar som vill ha en i "sitt stall", 
får fortfarande såna erbjudanden trots flera år i branschen. 
Vissa skickar också adresserna till vissa lägenheter därifrån 
jag kan jobba o tjäna stora pengar. Jag skrattar lika mycket 
varje gång. Alla nya unga tjejer gå inte på detta, finns 
massor av dårar lösa. Träffade själv på en riktig dåre i 
början av min karriär, det räcker. Ta hand om er. 

Att det förekom faror och risker i prostitutionen var inget som de 
etablerade sexsäljarna dolde. Tvärtom, uppmuntrade de andra 
sexsäljare att publicera oegentligheter offentligt, detta för att unga, nya 
och oerfarna sexsäljare skulle kunna ta del av informationen. Det var 
dessa sexsäljare som var mest i riskzonen för att träffa på en farlig 
sexköpare eller att få ett erbjudande av en hallick. 

De sexsäljare som intagit positionen som de etablerade på fältet 
kunde även, som citatet belyser, förmedla kontakt till polis och 
socialtjänst. Det var till myndighetspersoner som de hade förtroende 
för. Det verkade finnas svag tillit för polis och socialarbetare. 
Sexsäljarna uttryckte att de främst var rädda för att ”omyndigförklaras” 
och för att förlora vårdnaden om sina barn om det skulle komma till 
”fel” myndighetsföreträdares kännedom att de sålde sexuella tjänster. 
Denna rädsla var baserad på andra sexsäljares erfarenhet av att ha 
förlorat rätten att umgås med sina barn. Flera sexsäljare uppgav att de 
var ensamstående mammor. De fruktade därför att de per automatik 
skulle betraktas som olämpliga föräldrar som utsatte sina barn för faror 
och risker och gav bristande omsorg oavsett hur väl de tog hand om 
sina barn och hur de hanterade att de sålde sexuella tjänster.50 

                                                           
50 I Socialstyrelsens Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och skydd till barn 
och unga (2011:109) står det att ”Någon samlad kunskap om sambandet mellan prostitution, 
föräldraskap och föräldrars omsorgsförmåga finns emellertid inte. Det går alltså inte att säga 
vad det innebär för ett barn att leva med en förälder som säljer sex eller vilket behov av stöd 
och skydd som barnet kan ha i sådana situationer. Kvinnor och män som säljer sexuella 
tjänster har mycket varierande livsvillkor och omsorgsförmåga, och därför är det också 
problematiskt att inkludera prostitutionserfarenheter som en riskfaktor i sig själv”. De menar 
att föräldrar som säljer sex och deras barn överlag är en osynlig målgrupp för både 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. De skriver vidare att ”…prostitutionserfarenheter är 
en osynlig omständighet men som måste tillmätas den betydelse det har i det enskilda 
ärendet utan moraliserande inslag” (s. 114). 
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I flera trådar varnade sexsäljarna varandra för denna, vad som 
framställdes som, farliga sexköpare. De publicerade citat från hot via 
telefon, e-post och PM. ”Hej din smutsiga lilla hora. Varför gör du inte 
analt?” och ”Hej din slampa. Får man även pissa och skita på dig?” 
(sexköpare i Loungen). En efter en vittnade om trakasserier ”…Fyll 
gärna på, ni som också varit utsatta. Jag vill uppmana alla eskorter att 
polisanmäla oegentligheter, eftersom polisen redan har anmälningar på 
denna man. Kom ihåg: TA INGEN SKIT!...” (sexsäljare i Loungen). De 
sexsäljare som intagit positionen som utmanare, uppmanade andra 
sexsäljare att polisanmäla. Budskapet var klart: bara för att du säljer 
sexuella tjänster behöver du inte ta någon skit. Som exemplet ovan 
visar, skickade även sexsäljarna med länkar till tidigare varningar för 
samma sexköpare, för att alla deltagare skulle kunna ta del av hela 
situationen. 

De sexsäljare som intagit positionen som de etablerade på fältet var 
skickliga på att använda sig av det arkiv som fanns på forumet. De 
använde sig av gamla trådar och inlägg samt fältets historia i sitt 
kollektiva handlande. Besökarna på forumet kunde på så sätt få en bild 
av omfattningen av trakasserierna och hoten. Sexsäljare med högt 
anseende gick även in och bekräftade att det som skrevs var sant och 
att det var flera som var drabbade. De beskrev sig även som en ”Army 
of Escorts” mot sexköpare som utsatte dem för hot, trakasserier och 
ofredande. ”Med tiden kommer han att få vänja sig vid att eskorter 
tackar nej till honom” (sexsäljare i Loungen). Sexsäljare behövde inte 
längre vara ensamma. Genom att samarbeta kunde de bli starka. 

Det var i synnerhet de etablerade sexsäljarna, som också sades vara 
aktiva i det låsta forumet, som spred information och förmedlade 
kontakter. Fligstein och McAdam (2012a:50–53) menar att en strategi 
som aktörer kan använda sig av är att göra sig oumbärliga genom att de 
håller i både all information och alla kontakter. Genom att vara aktiva 
på flera fält, och se till att ha tillgång till all information och alla 
kontakter, hade de en oumbärlig position på fältet. Ett fåtal sexsäljare 
med stor social färdighet såg till att samla all information från 
sexsäljare, för att sedan sprida den offentligt för att fler sexsäljare 
skulle kunna ta del av den: 

Sexsäljare: EN VARNING GÄLLANDE X-OMRÅDET x-
sexköpare, ca 32–35 år. Tjej A, för ca ett år sen, 
misshandlades och togs oskyddat. Tjej B, häromdagen, x-
sexköpare var lugn och genomförde träffen bra. När han 
gått upptäckte hon att pengarna var falska. Hon hittade 
rakblad i sängen plus den avskurna toppen från kondomen, 
alltså hade han kommit i henne oskyddat. Hon vet ännu inte 
om hon är smittad. Hans mail till tjej B… Hej, jag är en 
fräsch och frisk kille på 35 år, ser bra ut med vältränad och 
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Sexsäljarna uppmanades att hålla utkik efter sexköpare som använde 
liknande formuleringar: 

Sexköpare 1: Hej! Vill du ha omdöme om en tjej du eventuellt 
funderar på att träffa i x-regionen så PM:a mig så ska jag 
berätta vilka som är HOT or NOT. MVH Sexköpare 1 alias 
Allas vår favvo. 
Sexsäljare 1: Ni som vill träffa en eskort, PM:a INTE 
sexköpare 1, alias sexköpare 1. Han är definitivt inte "allas 
favvo" som han skriver, utan snarare eskorternas värsta 
mardröm. Han har blivit bannad51 ett otal gånger, men 
dyker upp med ny identitet och han har också 
polisanmälningar på sig för hot, sexuellt ofredande och 
trakasserier av eskorter. För närvarande är han i princip 
bannlyst av oss tjejer med anledning av hans hat och 
oacceptabla beteende gentemot oss. I synnerhet de eskorter 
som nekar honom en träff blir han ursinnig på och hotar, 
trakasserar samt skriver osmakliga och dåliga omdömen om 
för att hämnas att de inte vill träffa honom. Han försöker på 
alla möjliga sätt och med nya identiteter och telefonnummer 
att få till en träff, trots att han blivit nekad. Så om ni vill ha 
ett opartiskt och seriöst omdöme, lita inte på föregående 
talare i denna tråd. Vi är många eskorter som kan skriva 
under på att detta är sant. x-sexköpare brukar också ha för 
vana att skriva ner eskorter han i själva verket aldrig ens 
träffat i Receptionen. 
Sexsäljare 2: Sexsäljare 1...Jättebra att du skrev detta, jag är 
en av dem som drabbats av honom via mobilsamtal & PM, så 
jag vet att det du skriver är fullt korrekt. Jag tar mig friheten 
att lägga in din tråd om honom här, inte alla medlemmar 
som kollar alla trådar så noga (länk till tråden förf. anm.). 

I exemplet blev sexköparen anklagad av sexsäljarna för att vara en 
farlig kund, detta på grund av hur sexköparen formulerade sig, hur han 
visade sin virtuella kropp. Det var framförallt uttrycket ”allas vår favvo” 
som avslöjade. Vederbörande hade blivit utsatt för sanktioner genom 
att bli bannlyst från forumet flera gånger, men misstänktes gång på 
gång komma tillbaka med nya användarnamn. Det påstods även att 
den berörde hade avslöjat sin riktiga identitet, vilket var ett allvarligt 
brott mot forumets regler. Det var ett brott mot fältets kulturella 
förståelse av vilka spelregler som gällde. En deltagare som röjde sin 
identitet i ett sådant här sammanhang utgjorde en risk för alla 
deltagare. Vederbörande hade inte längre sin anonymitet att förlora. 
Dessa forum byggde på att deltagarna var anonyma. 

                                                           
51 bannlyst 
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intagit positionen som de etablerade på fältet också hjälp av 
moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna, för att göra varningen till en 
s.k. sticky.  Detta innebar att tråden klistrades fast högst upp bland 
diskussionerna för att göra den mer synlig. De etablerade sexsäljarna 
hade nu utarbetat en procedur för hur de skulle agera och hade 
kontakter. 

Det här varnings- och säkerhetsåtgärdssystemet som sexsäljarna 
hade utvecklat, känns igen både från andra delar av 
prostitutionsmarknaden och från liknande forum i andra länder. En 
studie (Sanders 2005a:105–110) har visat att sexsäljare som säljer 
sexuella tjänster på gatan brukar t.ex. notera bilnummer åt varandra, 
och sprida information om farliga sexköpare till varandra. Det har även 
beskrivits att sexsäljare satt upp lappar med namn på farliga kunder på 
anslagstavlor på bordeller. Vad som emellertid är utmärkande för 
internetforum är att de möjliggjorde att sexsäljare kunde sprida 
information till varandra både snabbare och på ett mer organiserat 
sätt. Det är inte bara sexköpare som, i och med internet, gått från att 
kommunicera en-till-en till att kunna kommunicera flera-till-flera. 
Både sexköpare och sexsäljare kunde också sprida information till 
åskådare som inte själva deltog i interaktionen. 

Förebygga risker 
Sexsäljarna samarbetade inte enbart med varandra på fälten för att 
avvärja direkta hot. De sexsäljare som intagit positionen som de 
etablerade på fältet ägnade också mycket tid åt att förebygga risker 
genom att t.ex. dela med sig av sina egna erfarenheter och 
säkerhetsrutiner. ”Jag tänkte att jag skulle starta en tråd om 
nybörjarmisstag så att nya töser kanske eventuellt kan förhindras att 
göra samma misstag som en del av oss andra själva gjorde när vi var 
nya” (sexsäljare i Loungen). Det innebar att unga, nya och oerfarna 
sexsäljare också kunde gå in i Loungen och be om hjälp: 

Sexsäljare 1: Hejsan! Jag heter x-sexsäljare (självklart inte 
mitt riktiga namn, men det är det jag använder) och jag 
skulle bara vilja poppa in och säga hej  Jag är en tjej på 27 
år som har pysslat med detta till och från ett tag nu, jag har 
jobb, fin uppväxt, inga drogproblem... MEN, jag saknar det 
där lite förbjudna i sexlivet! (…) Jag sprang på det här 
forumet så sent som igår natt, och såg att det finns en hel del 
nyttiga tips att tänka på och lära av varandra. Kondomer 
och snygga män i all ära, men kunskap kan man aldrig få 
för mycket av! Så min första uppgift här är att lära mig mer 
om hur man löser/hanterar eventuella problem som kan 
uppstå. Jag har en fråga till er som är lite mera vana: (dvs 
ni som kanske är lite äldre eller har pysslat med det i mer än 

192 

fin kropp. Jag skulle vilja knulla dig en snabbis med 
avslutande sprut på din släta mus, går det för sig och vad 
kostar det i så fall? Jag finns i x-stad men har inget ställe. 
Kram. Mer uppgifter går att få via PM. 

Som citatet visar hade sexsäljarna inte enbart samlat information som 
var aktuell när varningen publicerades. Dessa hade även samlat 
information bakåt i tiden och kunde påvisa mönster. De sexsäljare som 
ville veta mer kunde sedan ta kontakt privat via PM. ”Jag har en stark 
varning om en man till er eskorttjejer som är verksamma i x-region. 
Var god och PMa mig för mer detaljerad info. Var rädd om er!...” 
(sexsäljare i Loungen). Sexsäljarna agerade nu inte enbart som 
individer utan det fanns en organisering bakom. Sexsäljarna 
”bumpade” de här trådarna d.v.s. de bevakade trådarna och såg till att 
varningarna hamnade i topp bland de pågående diskussionerna för att 
fler unga, nya och oerfarna sexsäljare skulle kunna se dem: 

Jag vill hjälpa till att bumpa den här tråden så den syns på 
de 100 mest aktiva trådarna. Finns flera tjejer i Malmö som 
inte har tillgång till det privata forumet där hans info finns. 
X-sexsäljare gör helt rätt i att varna för denne man och 
andra bör få reda på vad han går för. Jag hoppas ni andra 
kan hjälpa till att trycka fram den här tråden lite då och då... 
för övrigt tror jag det är extremt sällan en eskort "hänger ut" 
en man bara sådär. Det ska krävas mycket för att vi ska 
agera såhär. Så ni karlar borde egentligen stötta oss och inte 
misstänkliggöra allt vi gör. Det handlar inte om något 
experiment eller en "falsk eskort" utan något allvarligt, en 
man som faktiskt är farlig. Tack ni herrar som stöttat x-
sexsäljare! (sexsäljare i Loungen). 

Situationen beskrevs som allvarlig och sexsäljarna använde sig därför 
flitigt av att bumpa trådar för att sprida informationen och för att 
betona att detta var viktigt. Vid en sådan här allvarlig situation fick 
sexsäljarna också lirka i interaktionen för att upprätthålla stödet från 
sexköparna. Alla deltagare ombads att hjälpa till att trycka fram 
trådarna och sexsäljare att skicka PM för att få mer information: 

Sexsäljare 1: En allvarlig varning för en man i x-området. 
Mycket allvarlig. Jag uppmanar eskorterna här att skicka 
PM till mig för mer information. Genast. 
Sexsäljare 2: xxx Bumpar xxx 

Sexsäljarnas låsta forum och PM fungerade nästan som Aftonbladet 
Plus. De delade lite information offentligt, men för att få mer 
information fick sexsäljare ansöka om medlemskap eller ta kontakt via 
PM. Detta kan därför även tolkas som en strategi för sexsäljarna att 
värva fler medlemmar så att de kunde bli fler som delade information. 
När det uppstod en kritisk situation som denna, tog de sexsäljare som 
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och i och med detta förstärktes också deras position på fältet 
ytterligare: 

Sexsäljare 1: …Jag söker mig något utav en mer erfaren 
mentor inom det här området om någon känner sig manad, 
som kan hjälpa mig med de första bra-att-veta-punkterna 
och nybörjarfrågorna (...) Jag har kollat in en del tidigare 
trådar som har gjorts utav nya före mig och har läst igenom 
"eskortdamernas abc" och där fanns en hel del matnyttigt. 
Jag har även läst andra trådar och jag måste säga att jag 
gillar stämningen här, hård men (för det mesta) hjärtlig. 
Hoppas att jag ska känna mig välkommen här och snabbt 
komma in i min nya roll, gärna med hjälp utav era tips… 
Sexsäljare 2: Hej Sexsäljare 1. Välkommen till forumet. Vad 
gäller råd o.s.v. tror jag du skall fråga x-eskort eller x-eskort. 
Båda är väldigt trevliga att ha att göra med. 
Sexköpare 1: Hej Sexsäljare 1! Det var en trevlig presentation 
och det är bra att du knåpat ihop en hemsida. Som potentiell 
kund så undrar jag vilken stad du utgår ifrån alternativt kan 
tänka dig att besöka. Sedan så tycker jag att du har ett fint 
ansikte men faktum är att jag skulle föredra om du dolde det 
bättre. Det är jätteviktigt med diskretion. 
Sexköpare 2: Välkommen Sexsäljare 1! Var rädd om dig och 
följ din magkänsla. 

Som citatet visar agerade vissa av de sexsäljare som intagit positionen 
som de etablerade på fältet som erfarna mentorer. De andra aktörerna 
rådde nya, unga och oerfarna sexsäljare att ta kontakt med dessa. De 
här etablerade sexsäljarna producerade även dokument med 
information. Även på liknande forum i andra länder har sexsäljare 
skapat olika typer av ”lathundar” för sexsäljare som innehåller både 
tips och vett och etikett (se t.ex. Bernstein 2007:95–98,). Sexsäljare 
spred sedan de här dokumenten genom att kontinuerligt länka till dem 
i trådar och inlägg. Som citatet visar, cirkulerade t.ex. en länk till en 
hemsida med en text som kallades för ”Betaldamens lilla röda”. Den 
fungerade som en ”handbok” för sexsäljare hur man skulle gå tillväga 
när man sålde sexuella tjänster. 

De sexsäljare som intagit positionen som de etablerade i Loungen 
såg en möjlighet att skaffa sig mer resurser genom att använda sig av de 
virtuella fälten på ett strategiskt sätt, och genom att utöka samarbetet 
sexsäljare emellan. De blev allt skickligare att med hjälp av sina sociala 
färdigheter skapa och upprätthålla en kollektiv identitet. Genom att 
samarbeta med varandra kunde de försvara gruppens kollektiva 
intressen. Det var emellertid inte enbart de etablerade sexsäljarna som 
gav råd och stöd. Som exemplet visar, var sexköpare också många 
gånger behjälpliga med att ge sexsäljare råd och stöd. Stundtals 
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2–3 år) Berättar ni nånsin för era vänner? Är det fakta eller 
myt att bara tjejer som mår dåligt pysslar med sånt här? 
Hur påverkas era eventuella kärleksrelationer utanför 
jobbet? Berättar ni någonsin för er pojkvän/fästman/man 
vad ni pysslar med? Bör man det? Eller är det bäst att 
fortsätta leva dubbelliv? Nyfiken på era svar. Kanske lite väl 
personliga frågor, men ni får ju såklart själva avgöra hur 
pass ärliga ni vill vara... Om ni vill svara alls 

jälva avgöra hur 
... 

Sexköpare 1: du får gärna skicka ett PM till mig. Mvh 
Sexsäljare 2: Skicka sådana frågor till någon eller några 
eskorter här istället... 
Sexsäljare 2: Vad gäller dina frågor så finns det nog ungefär 
lika många svar som eskorter. Men du har rätt i att frågorna 
är personliga, kanske lite för personliga. 
Sexsäljare 1: Ja det kanske du har rätt i... Förlåt. 
Sexsäljare 3: Hej och välkommen hit förresten. Det är som 
Sexsäljare 2 säger, frågorna kanske passar mer i ett mail 
eller ett PM. Andra lite mer allmänna frågor går ju bra att 
svara på här. 

Som citatet visar, handlade frågorna som Sexsäljare 1 ställde om 
konflikter i relationen mellan sexköpare och sexsäljare, om gränsen 
mellan privat sex och sex för pengar och om stigmatisering från 
omgivningen. Det fanns en föreställning om att prostitution inte enbart 
kunde medföra fysiska skador utan även emotionella skador. Risken för 
emotionella skador fanns därför också högt upp på ”hierarkin av 
skador”. Förmågan att kunna skilja mellan privat sex och sex för 
pengar, som återkom i interaktionen gång på gång, kan ses som en 
strategi för att kunna minska risken för att få bestående emotionella 
skador. Sanders (2005a:45–46) menar att risken att bli upptäckt av 
familj, vänner och kollegor ofta ses som en allvarlig emotionell 
påfrestning eftersom det skulle innebära ökad stigmatisering. 
Emotionella risker är något som sexsäljare ofta behöver förhålla sig till 
även när de är hemma, på köpcentret, på dagis och kanske t.o.m. när 
att sälja sexuella tjänster tillhör det förflutna. 

Som citatet ovan visar var dock inte alla frågor lämpliga att ställa 
offentligt, och allt var inte legitimt att fråga om överhuvudtaget. Det 
fanns en kulturell förståelse i Loungen som Sexsäljare 1 överträdde, och 
i den här situationen uppenbarade sig en tydlig maktsituation. Det var 
de sexsäljare som intagit positionen som de etablerade på fältet och 
som var aktiva i det låsta forumet, som bestämde spelreglerna. De hade 
tillgång till all information och kunde förmedla kontakter. De lärde 
därför nya sexsäljare vad som var lämpligt att fråga om. De lärde också 
ut vilka frågor som kunde ställas offentligt och kommuniceras flera-till-
flera och vilka frågor som skulle tas privat. De fick rollen som mentorer 
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åsikt och det kan du inte göra något åt. Jag tycker i alla fall 
att det är olämpligt att diskutera säkerhetsåtgärder i detalj. 
Tyvärr måste vi acceptera att alla män inte är trevliga. De 
kan säkert lista ut att vi har "bra-att-ha-saker" gömda, men 
det är ju onödigt att berätta exakt var någonstans? Lite som 
att ha en inbrottsförsäkring och en lapp på ytterdörren där 
det står var nyckeln finns... 

Som citatet illustrerar, var att dela för mycket information till 
sexköpare, för sexsäljare, som att ha en inbrottsförsäkring och en lapp 
på dörren där det står var nyckeln finns. Vid en sådan här situation 
blev sexsäljarnas tolkningsram plötsligt synliggjord. Det fanns en brist 
på tillit vilket gjorde att en del sexköpare blev arga. Det var helt enkelt 
för riskabelt att berätta för sexköpare var nyckeln låg. De flesta 
sexköparna verkade inte se sig själva som risker eller som farliga utan 
som ”goda kunder”. Vissa gav därför uttryck för att sexsäljarna var 
överdrivet försiktiga. Som observatör fick jag en känsla av att när det 
gällde de här processerna var det dock mycket som stod på spel för 
sexsäljarna. De var försiktiga och uppmanade också andra att vara det. 
Vissa tips och råd hölls därför dolda för sexköpare och 
kommunicerades endast via PM och det låsta forumet. Det fanns 
”fiender” på fältet. 

Det som hade varit det viktigaste dokumentet för sexsäljare, 
”Betaldamens lilla röda”, började bli inaktuellt eftersom många av de 
råd som gavs inte var angelägna längre. Både internet och 
prostitutionsmarknaden var mycket föränderliga: 

Eskortens ABC borde verkligen komma tillbaka. Gav mej 
jättemycket precis när jag var "färsking". Samt alla tjejer 
här i Loungen som man kunde fråga hur mycket som helst. 
Det mesta har du nog hört både här och i Korridoren. Säg 
inte till kunden du träffar att du är ny. Många vill dra 
fördelar av det. Tyvärr finns det en del fula fiskar. Snälla 
killar som vill hjälpa dej hitta kunder, kunder som berättar 
för dej hur du ska göra som eskort och vill sätta dina priser, 
många som vill byta en tjänst mot gratis sex t.ex. en 
hemsida... Varianterna är oändliga. Har du inte skinn på 
näsan, låtsas att du har det. Sätt dina egna regler och priser. 
Accepteras inte det av en kund kan han söka sej vidare. PMa 
tjejerna här med frågor och sånt! Lycka till och välkommen 
hit (sexsäljare i Loungen). 

En sexsäljare i Loungen bestämde sig därför för att med andra 
sexsäljares hjälp skapa en ny ”handbok”. I den skulle det finnas 
aktuella råd som också de var baserade på sexsäljares erfarenhet. Som 
jag tolkar det skulle det här dokumentet även vara till för aktörer som 
intagit positionen som åskådare på fältet: 
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skapade det här problem eftersom det fanns en uppenbar brist på tillit 
till hur ärliga sexköpare var i de här processerna. 

Brist på tillit 
Både marknad och intima relationer kräver tillit. Sexköpare och 
sexsäljare har t.ex. information om varandra som potentiellt kan skada 
båda parter (Zelizer 2005:15). Prostitution har därför kallats för ett 
”förtroendespel”. Sexköpare riskerar t.ex. att bli rånade, misshandlade 
och arresterade av polis. Sexsäljare riskerar att bli rånade, 
misshandlade, våldtagna och ibland även mördade. Den mest riskfyllda 
stunden beskrivs vara när sexköpare och sexsäljare ska mötas fysiskt 
för att utbyta sex mot pengar (Sanders 2005a:53–54). 

Riskfyllt att dela information offentligt 
Det verkade finnas en dominerande kulturell förståelse i Loungen som 
angav vilka strategier som var legitima för sexsäljare att använda när de 
varnade varandra för faror och risker och gav varandra råd och stöd. 
Stundtals syntes det emellertid vara svårt för aktörerna att avgöra 
vilken information som kunde delas offentligt utan att den 
dominerande kulturella förståelsen om vilka regler som gällde på fältet 
bröts. Det var t.ex. berättigat att citera hotfulla meddelanden i de 
offentliga delarna under förutsättning att de hade skickats via privat e-
post. Det var dock aldrig legitimt att citera ett PM ord för ord. 
Sexsäljarna behövde använda sig av de offentliga delarna av forumet 
för att hantera faror och risker. Problemet var att det utgjorde en risk i 
sig självt att dela med sig av för många detaljer kring vilka 
säkerhetsåtgärder som sexsäljare använde sig av när de skulle möta 
sexköpare: 

Sexköpare 1: Ok, nu har jag dig på ignorelistan för jag kan 
verkligen inte med dig, men nu ser man ju vad du skriver 
innan man har loggat in, så... jag har fan aldrig sett på 
maken till människa att hitta fel på allt och alla. De råd han 
skriver om har dels diskuterats av tjejer på öppna forumet 
tidigare (tror t.o.m. du själv deltagit då, om jag inte minns 
fel!) och finns dels på en sida med tips och råd för eskorter 
som var och varannan eskort har länkat till (på öppna 
forumet). Ska ni ta och lösenordskydda den sidan kanske, om 
detta nu av någon obegriplig anledning måste vara hemligt 
för att vara till nytta? Vad trött man blir. Tack och hej på 
dej. 
Sexsäljare 1: Varför hoppar du alltid på mig när jag inte ens 
skriver till dig? Är ni samma person? Jag har rätt att ha min 
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Figur 6 Bild i tråden som symboliserade sexköpare och en ung, oerfaren sexsäljare 

Denna bild är hämtad från Loungen. 

Sexköpare 3: Jag och många med mig tycker att du alldeles 
för ung för att ge dig på eskortandet. Om du tänkt igenom 
saken är det dock inget vi har med att göra. Jag misstänker 
att vuxna redan gett dig så många pekpinnar att det står dig 
upp i halsen. Du är naturligtvis varmt välkommen hit. Det 
finns ett antal tjejer här som inte är så långt från dig i ålder. 
PMa till dem så kan du säkert få vägledning och goda 
råd.  

I bilden som bifogades, symboliserade lejonflocken sexköparna och 
kafferbuffeln, som kommit bort från sin flock, en ung, ny och oerfaren 
sexsäljare. Lejonen var hungriga. De väntade och smög för att slutligen 
hoppa på kafferbuffeln för att kunna få smaka på dess kött. Flera av 
deltagarna på forumet var trevliga i trådarna och inläggen. Som citatet 
visar fanns det sexköpare som visade stor omtanke om sexsäljare. De 
här sociala dimensionerna skapade emellertid även oro. De sexsäljare i 
Loungen som intagit positionen som de etablerade på fältet var noga 
med att framföra att det var viktigt att förstå vad prostitution handlade 
om. Det var en tillfällig affärsuppgörelse och det fanns, trots de nära 
relationerna på forumet, oförenliga intressen. Det fanns även 
sexköpare som använde forumen som ”observationsrum” och som 
väntade på unga, nya och oerfarna sexsäljare. De väntade därmed 
kanske inte enbart på att köpa sexuella tjänster utan även på att 
överträda dessa unga tjejers gränser, luras och utsätta dem för faror 
och risker. Genom att man gick samman (som för kafferbufflar), kunde 
farorna och riskerna med att sälja sexuella tjänster minska. 

Vad detta visar är att det fanns olika tolkningsramar som krockade 
med varandra och som blottlades när sexsäljarna visade att de inte 
hade förtroende för sexköparna. Vid upprepade tillfällen reagerade en 
del sexköpare och protesterade mot sexsäljarnas kollektiva handlande. 
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Sexsäljare 1: Mycket bra läsning, inte minst för nya eskorter. 
Jag hade otroligt stor nytta av den när jag startade som ny… 
Sexsäljare 2: … vid tillfälle ska jag försöka få ihop en själv. 
Med bidrag från alla tjejer som vill vara med. Jag kan börja 
med den på det låsta så länge så jag kan få synpunkter utan 
att få beska kommentarer från lustigkurrarna. 

Skapandet av innehållet i dokumentet var någonting som sexsäljarna 
ville göra själva i det låsta forumet, utan sexköparna. Detta visar att det 
fanns både en intressekonflikt vid skapandet av det här nya 
dokumentet och en brist på tillit. 

Sexköpare som en flock hungriga lejon 
Sexköparna, speciellt i Loungen, var sexsäljarna väldigt behjälpliga 
med att ge både råd och stöd generellt, även till unga, nya och oerfarna 
sexsäljare. Sexsäljarna menade att sexköparna hade ett annat intresse i 
prostitutionen varför deras råd skulle tas med stor försiktighet: 

Sexsäljare 1: Var annonserar man på denna hemsida, 
förutom under eskorter? Det funkar inte för mig. Vill bara 
presentera mig lite: Är ny tjej, mulatt och söt med långt hår, 
18 år i Malmö… 
Sexköpare 1: Välkommen! Att vara aktiv här på forumet är 
knappast till någon nackdel. Syns Du så finns Du. 
Sexsäljare 2: 18 år det är inte mycket som hunnit med att 
funka då. 
Varför inte noga tänka över saken & fixa dig en fin 
utbildning de närmaste tio åren istället för att bli 
prostituerad?!?!? Så inget välkomnande hit från mig. 
Sexsäljare 1: Wow, du lät bitter... 
Sexsäljare 2: Just… Jag är Forumets största bitterfitta, som 
gärna levererar ett & annat ärligt ord... om inte det hjälper 
tar jag till en bild, som säger mer än tusen ord. 
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Egenorganiserat frivilligt socialt arbete 
Den typ av dokument som sexsäljarna hade skapat, hur de utfärdade 
varningar och sättet på vilket stöd och råd gavs kan tolkas som 
strategier för att förbättra deras ”arbetsvillkor”. Det kan också 
betraktas som egenorganiserat frivilligt socialt arbete eftersom de 
virtuella fälten möjliggjorde att sexsäljare även kunde tillämpa risk- 
och skadereducering. Genom att sexsäljarna samarbetade, och delade 
med sig av sina egna erfarenheter, utvecklade de ett system för att 
kunna förebygga, hantera och minimera farorna och riskerna med att 
sälja sexuella tjänster. De mer erfarna sexsäljarna hjälpte unga, nya och 
oerfarna sexsäljare att ta klivet in i prostitutionen eller att vänta att ta 
det klivet. ”…jag kommer ALDRIG någonsin att rekommendera 
någon vare sig ung eller gammal att prostituera sig. Om jag 
förmedlar en jäkligt trist bild av prostitutionen... kanske det, so what, 
hellre det än tvärtom…” (sexsäljare i Loungen). 

Som jag har visat blev unga tjejer ofta avrådda från att börja sälja 
sexuella tjänster av flera anledningar. I och med att det fanns så många 
risker och faror förknippade med att sälja sexuella tjänster fordrades 
det vissa speciella kvalifikationer för att kunna hantera det. Att sälja 
sexuella tjänster var inte för alla och i synnerhet inte för unga. Det var 
så de sexsäljare som intagit positionen som de etablerade i Loungen 
ramade in det. Många sexköpare hade ett annat intresse eftersom de 
främst ville köpa sexuella tjänster av unga och nya sexsäljare. Unga och 
nya sexsäljare var eftertraktade på marknaden vilket skapade en 
konkurrenssituation mellan äldre och unga sexsäljare. Detta gör att den 
här typen av inramning också kan betraktas som ett sätt att minska 
konkurrensen. Ofta verkade det dock som om sexsäljarna avrådde de 
unga att ta klivet in i prostitutionen eftersom de hade hela livet framför 
sig. De ansåg själva att kostnaden för att sälja sexuella tjänster ibland 
var för hög. Om någon ändå beslutade sig för att börja sälja sexuella 
tjänster, och det var viktigt att det var ens eget beslut, fanns det 
skrifter, som den ”virtuella handboken”, som var skrivna för sexsäljare, 
både män och kvinnor, som var unga, nya och oerfarna: 

Denna sida är till för dig som tänker starta eller har nyligen 
har startat din verksamhet som sexsäljare. Både män och 
kvinnor. Informationen ska användas som ett stöd. Det 
är ändå du som slutligen bestämmer om hur du vill att just 
din verksamhet ska se ut (Sexsäljarens ABC). 

Den virtuella handboken kallades för ”Sexsäljarens ABC: Råd och rön 
för ett säkrare nöje” och fanns på en egen hemsida. Som framgår av 
titeln var det ett dokument för producenter. I skriften fanns 
information om vad sexsäljare borde tänka på innan de började sin 
verksamhet. Det gavs vissa handfasta och konkreta tips. Det 
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De menade att alla sexköpare inte borde dras över en kam och 
behandlas som potentiella hot eller risker. Sexköpare kunde också ge 
goda råd och tips, menade de. Vissa sexköpare började diskutera 
sexsäljarnas agerande. De hävdade att detta agerande kunde vara ett 
potentiellt hot för sexköpare eftersom den information som sexsäljare 
delade med varandra var utanför både deras insyn och deras kontroll. 
Både i Loungen och i Korridoren diskuterades vad sexsäljarna 
egentligen delade för information om sexköpare i det låsta forumet. 
Sexsäljarna hade en ”svart lista” över farliga kunder men vilken 
ytterligare information delade de? De uttryckte misstänksamhet och 
också brist på tillit. Ett fåtal sexköpare började resonera med varandra 
om huruvida sexsäljarnas delande av information i det låsta forumet i 
Loungen kanske kunde betraktas som ett övertramp mot forumets 
regler, d.v.s. om det var i strid med den kulturella förståelsen. 

Dessa protester fick emellertid inget större gehör varken i Loungen 
eller i Korridoren eftersom de flesta var positivt inställda till att 
sexsäljare hade ett varnings- och säkerhetsåtgärdssystem. De sexsäljare 
som intagit positionen som de etablerade i Loungen betonade 
återkommande betydelsen av det här kollektiva handlandet och ramade 
in detta som något positivt. De som var ”goda kunder” skulle stötta 
sexsäljarna i denna kamp. Genom ett ständigt lirkande i interaktionen 
kunde de hålla sexköparnas protester i schack och reproducera den 
dominerande tolkningsramen som gav dem ett relativt stort utrymme 
att hjälpa varandra. Genom att visa att det fanns ”dåliga sexköpare” 
kunde de också rama in en berättelse om hur ”goda sexköpare” skulle 
agera. 

Sexsäljarna var måna om att stänga ute sexköparna från de här 
processerna. När det gällde frågan om att hantera och minimera faror 
och riskerna med att sälja sexuella tjänster var sexsäljarna och 
sexköparna två parter med tydligt skilda intressen. I den här frågan var 
kanske intressena t.o.m. oförenliga. Sexsäljarna var därför noga med 
att inte låta sexköparna ”kidnappa” processerna. Det gällde i synnerhet 
skapandet av ”handboken”. De var angelägna om att sexköparna inte 
skulle tillåtas ge råd, som stred mot sexsäljarnas intressen, i det 
dokumentet. 

Det finns studier (se t.ex. Sanders 2005a:52) som visar att både 
sexsäljare på andra delar av prostitutionsmarknaden, och sexsäljare på 
liknande forum i andra länder också använder sig av varnings- och 
säkerhetsåtgärdssystem för att minska riskerna och farorna med att 
vara i prostitutionen. Många sexsäljare försöker kalkylera riskerna och 
försöker välja ut de kunder som de har mest förtroende för. Vad som 
utmärker den här avhandlingen är att den visar empiriskt hur det här 
kollektiva handlandet och ”förtroendespelet”, eller rättare sagt ”brist-
på-förtroendespelet”, mellan sexsäljare och sexköpare gick till. 
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t.ex. alltid ta betalt innan de sexuella tjänsterna utfördes, och att titta 
på andra sexsäljares annonser för att se vilka priser de tog för olika 
sexuella tjänster. Det sistnämna rådet kan tolkas som ett sätt att 
undvika prisdumpning. Det gavs också tips om säkerhet vid både 
”outcall”52 och ”incall”53 och speciellt poängterades det att det var 
viktigt att välja ett ”eskortnamn” som inte kunde kopplas till 
privatpersonen. Det var speciellt angeläget att ha detta i åtanke, 
eftersom sökmotorer på internet kunde lägga ihop information om 
deltagare och utan försiktighet kunde ens anonymitet kanske röjas. 

Vad jag har visat så här långt i det här kapitlet är att de sexsäljare 
som intagit positionen som de etablerade i Loungen började samarbeta 
med varandra för att kunna hjälpa andra sexsäljare. De hjälpte inte 
bara varandra som enskilda individer, utan började under 
undersökningsperioden att organisera hjälpen som ett kollektiv. Det 
var ett fåtal sexsäljare som hade mer makt i de här processerna. De var 
skickliga på att få till ett samarbete och på att mobilisera sexsäljarna. 
De erbjöd medlemskap i en grupp. Fligstein och McAdam (2012a:49–
50) menar att samtidigt som aktörer skapar mening åt andra skapar de 
mening åt sig själva. Genom att hjälpa nya, unga och oerfarna 
sexsäljare kunde dessa sexsäljare samtidigt hjälpa sig själva. 

Det är troligt att detta agerande därför gick utöver de etablerade 
sexsäljarnas egna intressen. De visade solidaritet med en grupp och 
hedrade medlemskapet i denna grupp. Sexsäljare som var nya, unga 
och oerfarna uttryckte ofta sin uppskattning. Detta sociala arbete som 
sexsäljarna på fälten hade utvecklat och praktiserade fyllde en funktion 
som inte de sociala insatser som socialarbetare erbjöd lyckades med, 
och fler anslöt sig till det. Genom att samarbeta med varandra kunde 
sexsäljarna i Loungen få mer resurser. Resurser i det här 
sammanhanget kan tolkas som att kunna få stöd av en grupp, att få ett 
sammanhang, mening och att som individ behöva tampas med mindre 
faror och risker. Att samarbeta gav större kontroll över hotbilden och 
ökade även individernas chanser till självbestämmande. 

Socialarbetare institutionaliserar skadereducering 
Myndighetsföreträdare var generellt sett osynliga på de forum som 
ingick i studien. Under mina observationer interagerade de aldrig i det 
offentliga. De fanns där med sina virtuella kroppar och fick följa 
samma spelregler. Om myndighetsföreträdare ville kommunicera och 
interagera på forumen fick de också göra det genom text och bilder. 
Som redan har diskuterats var det dessutom text och bilder som 
                                                           
52 Sexköparen kommer till sexsäljaren. 
53 Sexsäljaren kommer till sexköparen. 
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poängterades t.ex. att beslutet att sälja sex alltid borde vara ens eget 
och att det var viktigt att ”ha en klar gräns mellan dig som privatperson 
och dig som sexsäljare. En träff innebär att man ger mycket av sig själv 
samtidigt som man får ’hålla igen’ för att inte bli för privat” 
(Sexsäljarens ABC). Vikten av att skilja mellan ekonomi och intimitet 
betonades återigen. 

Det fanns också tips på hur bokningar av träffar kunde gå till. 
Budskapet var att ju bättre utarbetat och genomtänkt (boknings-
)system, desto mindre risker innebar det: ”Ju mer du följer dina 
uppsatta rutiner och regler desto mindre blir du lurad och falskbokad. 
Även om det nu aldrig finns några garantier” (Sexsäljarens ABC). Det 
poängterades också att det var viktigt att säga nej om något inte kändes 
rätt. Sexköpare hade också rätt att säga nej och avbryta ett möte, om de 
t.ex. upptäckte att bilderna inte stämde överens med hur sexsäljarna 
såg ut i verkligheten. I ”handboken” gavs även tips om att skaffa en 
arbetstelefon med ett oregistrerat kontantkort. Uppmaningen var att 
alltid betala kontant, också vid påfyllnad och att lösenordsskydda 
telefonen, ifall den skulle komma bort. Den första telefonkontakten 
beskrevs som viktig: 

Genom telefonkontakten kan du utläsa mycket. Den är din 
magkänsla som ska styra. Vill du inte träffa t ex. yngre killar 
eller utländska män så kan du lätt höra det på samtalet. Får 
du det minsta obehagskänsla eller på annat sätt känner att 
det inte är ok så avbryt. Tacka nej. Det kommer fler samtal. 
Är en kund otrevlig eller börjar ställa konstiga frågor så 
avbryt där också. Som ny eskort kommer du att få många 
samtal från “runknissar” och “snackpåsar”. Med tiden lär du 
dig känna igen dem på ett tidigt stadium. Falskbokare 
kan du inte gardera dig emot men du kan minska riskerna 
genom att sätta upp dina regler och följa dem. Får du en 
falskbokning eller om du har fått obehagliga samtal, spara 
numren om de är synliga. De brukar ha för vana att 
återkomma. Spara även numren till dem som du mot 
förmodan har träffat och som hade ett obehagligt 
uppträdande. Vid kontakt med andra tjejer kommer du att få 
ta del av varningar angående våldsamma och andra störda 
män. Kom ihåg; det är på dina villkor samtalen ska styras. 
 Du ska känna dig bekväm. 

Att lyssna på den s.k. magkänslan beskrevs som centralt. Det var ett av 
sexsäljarnas viktigaste redskap för att undvika faror och risker. Som jag 
tolkar det, var magkänslan också något som utvecklades med 
erfarenheten. I det här dokumentet ramade de in vem som hade 
makten att bestämma villkoren vid ett fysiskt möte, och det var inte 
sexköparen. I Sexsäljarens ABC gavs också tips om prissättning och att 
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Det är intressant att den stödinsats, som den här prostitutionsenheten 
erbjöd, var utformad i en skadereducerande anda, trots att detta stod i 
direkt motsats till den nationella politiken. Den svenska 
prostitutionspolitiken hade ett tydligt budskap: prostitution skulle på 
sikt elimineras. De sociala insatserna som erbjöds skulle vara 
utformade för att hjälpa både sexsäljare och sexköpare ut ur 
prostitutionen. Till skillnad från många andra länder skulle Sverige 
inte, genom att reducera riskerna med att sälja sexuella tjänster, hjälpa 
aktörerna i prostitutionen att må bättre (SOU 2010:49 s. 95). På de här 
forumen arbetade dock socialarbetarna på ett annat sätt: 
Figur 8 Banner från Malmö stad 

Denna bild är hämtad från Loungen. 

Socialarbetarna arbetade med ”sexsäkerheten” och med 
”skadereducerande åtgärder”. Under undersökningsperioden riktade 
de sina sociala insatser enbart till sexsäljare och inte till sexköpare eller 
organisatörer av prostitutionen. Som bilden demonstrerar använde de 
sig av begreppen ”sexsäljare/sexarbetare” i sin marknadsföring. Det 
sistnämnda begreppet ”sexarbetare” var inte ett politiskt legitimt 
begrepp att använda i den svenska kontexten. Den svenska 
sexköpslagen var under tiden för undersökningen under utvärdering 
och det fanns förslag på att straffet för sexköp skulle skärpas. I en 
kontext där sexköpslagen inte bara stod fast som verktyg för att minska 
prostitutionen utan också skulle stärkas och ytterligare 
institutionaliseras, blev det ännu mer anmärkningsvärt att 
socialarbetarna kallade sexsäljarna för ”sexsäljare/sexarbetare”. 

Att använda sig av ord som ”sexarbetare” kan betraktas som en del 
av ett strategiskt handlande från socialarbetarnas sida. Genom att 
använda sig av begreppet ”sexarbetare” istället för ”prostituerade” som 
hade använts tidigare, åberopade de en kollektiv identitet som 
aktörerna på dessa fält kanske kunde känna igen sig i. Trots att 
sexsäljarna själva var noga med att betona både fördelarna och 
nackdelarna med att sälja sexuella tjänster, valde socialarbetarna att 
enbart fråga om fördelarna med att köpa och sälja sexuella tjänster i sin 
enkät. Det var så enkätstudien lanserades på forumen vilket förbryllade 
deltagarna. 
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stannade kvar. De blev till avtryck som kunde granskas även långt efter 
att de hade publicerats. Det fanns inte några spår av poliser under 
undersökningsperioden, men det fanns spår av prostitutionsenheterna 
i två storstadsområden. Under en begränsad tid hade de placerat ut var 
sin banner54 som en del av sitt uppsökande arbete. De ville få kontakt 
med sexsäljare. 

Preventionspaketet 
Prostitutionsenheten i Malmö hade också startat några trådar för att få 
svar på en enkät som handlade om fördelarna med att sälja respektive 
köpa sexuella tjänster. Den här prostitutionsenheten hade också 
registrerat konton, både i Loungen och i Korridoren: 
Figur 7 Preventionspaketet 

Denna bild är hämtad från Loungen. 

Prostitutionsenheten hade också i samarbete med landstinget och en 
frivilligorganisation, utarbetat ett preventionspaket som erbjöds till 
sexsäljarna i Loungen. Preventionspaketet innehöll bland annat 
kondomer, glidmedel, slicklappar55, säkerhetslarm, minttabletter och 
en säkerhetsguide som hade framställts i samråd med sexsäljare. De 
hade således börjat samarbeta med vissa sexsäljare i Loungen och 
resultatet blev det här preventionspaketet. De liknade s.k. ”safe sex 
workers packs” som ofta delas ut av ideella organisationer i andra 
länder. Dessa ideella organisationer brukar uppmuntra sexsäljare, 
sexköpare och organisatörer av prostitutionen att använda kondom. 
Ibland erbjuder de även sprututbyte och verkar för att få försäljning av 
sexuella tjänster avkriminaliserad eller för att få den erkänd som ett 
legitimt arbete.56 

                                                           
54 elektronisk annons 
55 Slicklappar är av gummi eller latex och kan användas t.ex. vid oralsex för att kunna 
förhindra könssjukdomar. 
56 www.swop.org.au/2012-10-25 
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54 elektronisk annons 
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riskerna och farorna med att sälja sexuella tjänster. Råden som gavs 
handlade om att sexsäljare skulle lita på sin magkänsla, att de skulle 
varna andra sexsäljare för farliga sexköpare och vad som var bra att 
tänka på om man hade utsatts för ett brott. Det stod konkreta tips om 
vad som kunde vara bra att tänka på vid besök på hotell, hemma hos 
kunden och på gatan. Sexsäljarna var på så vis inte bara ett instrument 
för kontroll och ett objekt i insatserna, utan fick också stöd som aktörer 
och subjekt för att minimera riskerna och farorna med sin verksamhet. 

Svårt att åberopa en kollektiv identitet 
Marknadsföringen väckte dock en del reaktioner, speciellt i Loungen. 
En del sexsäljare reagerade negativt på det politiskt laddade ordvalet 
och att socialarbetarna likställde prostitution med ett arbete. Andra 
sexsäljare reagerade positivt på ordvalet eftersom termen ”sexarbetare” 
inte vara stigmatiserande och gav en känsla av brukarperspektiv. 
Överlag var det få sexsäljare som likställde att sälja sexuella tjänster 
med ett arbete. De hade ofta redan ett yrke och den dominerande 
tolkningsramen, som både sexsäljare och sexköpare var med om att 
upprätthålla, var att det inte var bra att sälja sexuella tjänster på heltid. 

Sexarbetsidentiteten kunde bara användas i vissa specifika 
situationer för att erbjuda mening och samla de olika intressena som 
fanns. En av parollerna inom Organisationen för sex- och 
erotikarbetare var att ”sexarbete är något man gör, inte något man är”. 
Även om flera av sexsäljarna inte betraktade att sälja sexuella tjänster 
som ett yrke, menade organisationen, precis som många andra 
sexarbetsorganisationer (se t.ex. Gall 2007: 76, Bernstein 2007:78), att 
begreppet ”sexarbetare” var mindre stigmatiserande, detta på grund av 
att begreppet syftade mer på en handling än på en identitet. 
Organisationen menade därför att begreppet ”sexarbetare” inte enbart 
handlade om att legitimera att sälja sexuella tjänster som ett arbete, 
även om det också hade en sådan innebörd. Sexsäljarna var en 
målgrupp som hade många olika individuella intressen, d.v.s. även 
flera olika tolkningsramar, varför det var svårt att åberopa en kollektiv 
identitet som de flesta sexsäljare kunde ställa sig bakom. 

Det kanske var särskilt svårt att använda begreppet ”sexarbetare” 
utifrån den position som socialarbetarna hade intagit på fälten. Deras 
roll och intentioner var starkt ifrågasatta. Socialarbetarna lyckades inte 
helt med sin marknadsföring utan den möttes med skepticism. En 
möjlig tolkning är att de trodde att de stödde den dominerande 
tolkningsramen men i själva verket fanns det flera tolkningsramar som 
krockade med varandra när det gällde frågan om huruvida prostitution 
skulle betraktas som sex eller som ett arbete. 
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Legitimera sex som ett arbete 
På forumen fanns både sexsäljare och sexköpare vilket innebar att en 
del av prostitutionsenheternas målgrupp fanns där. På fälten hade 
emellertid vissa sexsäljare och sexköpare intagit positionen som de 
etablerade på fälten. Fligstein och McAdam (2012a:13) menar att de 
aktörer som har mindre inflytande får vara på fältet under 
förutsättning att de följer reglerna. Det gällde därför för socialarbetarna 
att anpassa sig till den dominerande tolkningsramen och det 
regelsystem som rådde. Som ett led i detta blev socialarbetarna också 
en del av vissa sexsäljares och sexköpares kamp: att legitimera sex som 
ett arbete. De var med och reproducerade den här institutionen och de 
var med om att få skadereducerande arbete institutionaliserat. 

I socialt arbete är s.k. brukarperspektiv något som står högt upp på 
agendan. Flera av det sociala arbetets målgrupper har börjat kräva att 
få större inflytande och makt över de välfärdstjänster som erbjuds. 
Utifrån ett brukarperspektiv är det centralt att lyssna och ta hänsyn till 
målgruppens röster och syn på sin situation och sina behov. Aktörerna 
på dessa fält beskrev sig själva och sin situation på ett annat sätt än vad 
socialarbetarna var vana vid. De hade andra krav. Det kan därför tolkas 
som att socialarbetarna började använda sig av brukarmedverkan och 
ge brukarinflytande i utformningen av de sociala insatserna (jfr Heule 
& Kristiansen 2011:36–40, Barnes & Cotterell 2012:xv–xxvi). I den 
lokala kontext där socialarbetarna verkade fanns dessutom en tradition 
att arbeta skadereducerande på andra områden, t.ex. med sprututbyte. 
Dessa idéer och regler fanns således redan institutionaliserade i den 
lokala kontexten och en möjlig tolkning är att de redan hade med sig 
den här tolkningsramen när de gick in på fälten. 

För att få preventionspaketet fanns det emellertid ett villkor. 
Sexsäljarna var tvungna att gå med på ett fysiskt möte med 
socialarbetarna för att preventionspaketet skulle kunna överlämnas. 
Det visade sig på så vis att prostitutionsenheten, trots 
preventionspaketet, hade ett motkrav. Socialarbetarnas handlande kan 
därför tolkas som en form av social kontroll vars tanke vi känner igen 
historiskt: reglementeringstanken. I båda fallen var kontroll över 
kroppar och fokus på smitta centrala i arbetet. Som diskuterats 
inledningsvis har Ekis Ekman (2010:63) kritiserat detta sätt att arbeta 
eftersom hon betraktar det som en återgång till 1800-talets 
hygientankar. Återigen tvingas kvinnor ta ansvar för att förhindra 
spridningen av könssjukdomar. 

Det gavs även andra säkerhetstips i broschyren som kom med 
preventionspaketet, som inte var lika utmärkande för 1800-talets 
reglementeringstanke. Det var den typen av råd som sexsäljarna i 
Loungen var mycket engagerade i för att kunna minimera och hantera 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   214 2014-04-10   13:25



207 

riskerna och farorna med att sälja sexuella tjänster. Råden som gavs 
handlade om att sexsäljare skulle lita på sin magkänsla, att de skulle 
varna andra sexsäljare för farliga sexköpare och vad som var bra att 
tänka på om man hade utsatts för ett brott. Det stod konkreta tips om 
vad som kunde vara bra att tänka på vid besök på hotell, hemma hos 
kunden och på gatan. Sexsäljarna var på så vis inte bara ett instrument 
för kontroll och ett objekt i insatserna, utan fick också stöd som aktörer 
och subjekt för att minimera riskerna och farorna med sin verksamhet. 

Svårt att åberopa en kollektiv identitet 
Marknadsföringen väckte dock en del reaktioner, speciellt i Loungen. 
En del sexsäljare reagerade negativt på det politiskt laddade ordvalet 
och att socialarbetarna likställde prostitution med ett arbete. Andra 
sexsäljare reagerade positivt på ordvalet eftersom termen ”sexarbetare” 
inte vara stigmatiserande och gav en känsla av brukarperspektiv. 
Överlag var det få sexsäljare som likställde att sälja sexuella tjänster 
med ett arbete. De hade ofta redan ett yrke och den dominerande 
tolkningsramen, som både sexsäljare och sexköpare var med om att 
upprätthålla, var att det inte var bra att sälja sexuella tjänster på heltid. 

Sexarbetsidentiteten kunde bara användas i vissa specifika 
situationer för att erbjuda mening och samla de olika intressena som 
fanns. En av parollerna inom Organisationen för sex- och 
erotikarbetare var att ”sexarbete är något man gör, inte något man är”. 
Även om flera av sexsäljarna inte betraktade att sälja sexuella tjänster 
som ett yrke, menade organisationen, precis som många andra 
sexarbetsorganisationer (se t.ex. Gall 2007: 76, Bernstein 2007:78), att 
begreppet ”sexarbetare” var mindre stigmatiserande, detta på grund av 
att begreppet syftade mer på en handling än på en identitet. 
Organisationen menade därför att begreppet ”sexarbetare” inte enbart 
handlade om att legitimera att sälja sexuella tjänster som ett arbete, 
även om det också hade en sådan innebörd. Sexsäljarna var en 
målgrupp som hade många olika individuella intressen, d.v.s. även 
flera olika tolkningsramar, varför det var svårt att åberopa en kollektiv 
identitet som de flesta sexsäljare kunde ställa sig bakom. 

Det kanske var särskilt svårt att använda begreppet ”sexarbetare” 
utifrån den position som socialarbetarna hade intagit på fälten. Deras 
roll och intentioner var starkt ifrågasatta. Socialarbetarna lyckades inte 
helt med sin marknadsföring utan den möttes med skepticism. En 
möjlig tolkning är att de trodde att de stödde den dominerande 
tolkningsramen men i själva verket fanns det flera tolkningsramar som 
krockade med varandra när det gällde frågan om huruvida prostitution 
skulle betraktas som sex eller som ett arbete. 

206 

Legitimera sex som ett arbete 
På forumen fanns både sexsäljare och sexköpare vilket innebar att en 
del av prostitutionsenheternas målgrupp fanns där. På fälten hade 
emellertid vissa sexsäljare och sexköpare intagit positionen som de 
etablerade på fälten. Fligstein och McAdam (2012a:13) menar att de 
aktörer som har mindre inflytande får vara på fältet under 
förutsättning att de följer reglerna. Det gällde därför för socialarbetarna 
att anpassa sig till den dominerande tolkningsramen och det 
regelsystem som rådde. Som ett led i detta blev socialarbetarna också 
en del av vissa sexsäljares och sexköpares kamp: att legitimera sex som 
ett arbete. De var med och reproducerade den här institutionen och de 
var med om att få skadereducerande arbete institutionaliserat. 

I socialt arbete är s.k. brukarperspektiv något som står högt upp på 
agendan. Flera av det sociala arbetets målgrupper har börjat kräva att 
få större inflytande och makt över de välfärdstjänster som erbjuds. 
Utifrån ett brukarperspektiv är det centralt att lyssna och ta hänsyn till 
målgruppens röster och syn på sin situation och sina behov. Aktörerna 
på dessa fält beskrev sig själva och sin situation på ett annat sätt än vad 
socialarbetarna var vana vid. De hade andra krav. Det kan därför tolkas 
som att socialarbetarna började använda sig av brukarmedverkan och 
ge brukarinflytande i utformningen av de sociala insatserna (jfr Heule 
& Kristiansen 2011:36–40, Barnes & Cotterell 2012:xv–xxvi). I den 
lokala kontext där socialarbetarna verkade fanns dessutom en tradition 
att arbeta skadereducerande på andra områden, t.ex. med sprututbyte. 
Dessa idéer och regler fanns således redan institutionaliserade i den 
lokala kontexten och en möjlig tolkning är att de redan hade med sig 
den här tolkningsramen när de gick in på fälten. 

För att få preventionspaketet fanns det emellertid ett villkor. 
Sexsäljarna var tvungna att gå med på ett fysiskt möte med 
socialarbetarna för att preventionspaketet skulle kunna överlämnas. 
Det visade sig på så vis att prostitutionsenheten, trots 
preventionspaketet, hade ett motkrav. Socialarbetarnas handlande kan 
därför tolkas som en form av social kontroll vars tanke vi känner igen 
historiskt: reglementeringstanken. I båda fallen var kontroll över 
kroppar och fokus på smitta centrala i arbetet. Som diskuterats 
inledningsvis har Ekis Ekman (2010:63) kritiserat detta sätt att arbeta 
eftersom hon betraktar det som en återgång till 1800-talets 
hygientankar. Återigen tvingas kvinnor ta ansvar för att förhindra 
spridningen av könssjukdomar. 

Det gavs även andra säkerhetstips i broschyren som kom med 
preventionspaketet, som inte var lika utmärkande för 1800-talets 
reglementeringstanke. Det var den typen av råd som sexsäljarna i 
Loungen var mycket engagerade i för att kunna minimera och hantera 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   215 2014-04-10   13:25



209 

Sexsäljare 2:…Jag tror att både FAST och andra 
myndigheter och organisationer är här inne och läser då och 
då. Någon på FAST måste väl vara reggad här eftersom det 
startades en tråd om undersökningen. Det borde finnas ett 
FAST i varje större stad tycker jag. De arbetar lite 
annorlunda än tex prostitutionsenheten i Stockholm. Jag tror 
inte heller att FAST är så passiva faktiskt, men de verkar ju i 
Malmö och inte i hela landet. 
Sexsäljare 3: F.A.S.T är registrerade här som medlem, så det 
går alldeles utmärkt att skicka PM till dem om man har 
något som man behöver ventilera med dem. F.A.S.T är 
aktiva i den meningen att de är inloggade nästan varje dag. 
Sexsäljare 4: Faktum är att x-socialsekreterare och x-
socialsekreterare på FAST är ytterst förtroendeingivande 
och hårt arbetande personer. Den undersökning de 
genomförde här på forumet har genererat 400 svar, vilket är 
ett rekordantal. De finns reggade här och har även 
rådgivning via chatt här på forumet. Kolla TV4 söndag 
nyhetsmorgon och nyheterna kl 19 och 22 samma dag, så får 
ni se x-socialsekreterare i TV-soffan. 
Sexsäljare 1: Kul med extra info. Det visste jag inte. Alla kan 
ha fel  men nu var det...återigen, inte det trådstarten 
handlade om, utan huruvida någon tyckte de borde synas 
mer på forumet eller ej. Kul hur folk kan missförstå det gång 
på gång. 

Citatet illustrerar att det inte bara var ett ”förtroendespel” mellan 
sexsäljare och sexköpare utan även mellan sexsäljare och 
socialarbetare. För att kunna få kontakt med sexsäljare var 
socialarbetarna tvungna att bygga upp ett förtroende som var brutet.58 
När socialarbetare träffar brukare på sina kontor är de inne på det 
statliga fältet och där har de redan legitimitet. När de väl träder in på 
forumen, som är icke-statliga fält, måste de börja byta förtroende mot 
legitimitet och det blir på brukarnas villkor. För att kunna bedriva 
socialt arbete måste socialarbetarna vinna brukarnas förtroende. Vissa 
sexsäljare menade att de här socialarbetarna var aktiva på så sätt att de 
var registrerade på forumet, de hade gjort en undersökning och de hade 

                                                           
58 Pye Jakobson (2008:27–37, 40–42) visar i sin rapport Mellan lögn och verklighet: 
önskemål och behov bland sexarbetare i Finland och Sverige hur flera av respondenterna i 
hennes undersökning uttryckte en brist på tillit till professionella och hur de betonade vikten 
av ett fördomsfritt bemötande. Svedin m.fl. (2012:13–14) visar också i sin studie att unga 
mellan 15-25 år, som hade sålt sex via internet innan de var 18 år, att alla hade erfarenhet av 
att ha känt sig missuppfattade eller överkörda när de mött psykiatrin, socialtjänsten eller 
rättsväsendet. Respondenterna upplevde därför att de inte hade fått möjligheten att berätta 
att de hade erfarenhet av att sälja sex.        
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Förtroendespel mellan socialarbetare och sexsäljare 
Det fördes också en diskussion om varför socialarbetarna aldrig 
interagerade med sexsäljare och sexköpare i det offentliga, och varför 
de inte var aktivare för att bli mer synliga och tillgängliga för sina 
målgrupper: 

Sexsäljare 1: När det nyligen frågades ifall någon sett den 
lilla blänkaren för F.A.S.T57 ( tror jag att det var) på forumet 
så svarade i princip alla att ingen hade sett den. När det 
sedan postades en länk till en frågeformulär så var 
reaktionerna lite halvt sådär engagerade. Jag tänker lite 
som så, att i en verksamhet som vänder sig till 
sexarbetare/sexköpare, och som dessutom erbjuder stöd via 
internet, borde det inte finnas åtminstone EN person i 
Sverige då, som har ett reggat konto på detta forum och är 
AKTIV? Jag menar, är det inte HIT tjejerna och kunderna 
vänder sig när de har funderingar kring något? Är det inte 
här det är lätt att ventilera ut ev problem etc? Vore det inte i 
så fall en jäkligt bra början att åtminstone en person 
därifrån fanns just HÄR då? Det skulle väl skapa ett 
förtroende som gör det lättare för dem som behöver hjälp att 
faktiskt sträcka ut handen och be om den? eller? Jag säger 
inte att verksamheten ska flytta hit till forumet, men det 
kanske skulle vara bra att de inte var så passiva? Det är ju 
just här som det ropas mest och ibland dyker det upp lite 
vilsna personer här och visst är det fantastiskt att vi är 
många härinne som ger råd och stöd då, men är det bara jag 
som tycker att det vore skönt att kunna hänvisa dem 
någonstans också? Här på forumet menar jag. Det kanske 
låter fånigt, men jag tror att steget till att dra iväg ett PM 
här till någon, är bra mycket kortare än att riva upp hela 
Google och ringa någon människa som man inte har en 
aning om vem det är och vad de har för inställning. Jag tror 
att de som behöver hjälp kanske skulle vara mer öppna för 
den om den var lite mer lättillgänglig och inte kändes så 
främmande. Vad tycker ni? 

Som citatet visar, blev socialarbetarnas passivitet på forumet ifrågasatt. 
De hade satt upp några banners men de upplevdes inte vara tillräckligt 
aktiva och tillgängliga. De hade huvudsakligen intagit positionen som 
åskådare på fältet. Att socialarbetarna visade sin inställning var viktigt, 
d.v.s. att de stöttade den dominerande tolkningsramen: 
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prostitutionsenheten i Malmö. Numera heter enheten Kompetenscenter Prostitution. 
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på ett visst sätt, försökte läsa av hur sexköpare formulerade sig i text 
och hur de lät i telefon. Sexsäljare använde sig av sin magkänsla och 
uppmanade andra sexsäljare att göra detsamma. Att skilja mellan 
privat sex och sex för pengar var ett skydd mot eventuella emotionella 
skador. 

Under undersökningsperioden blev sexsäljarna mer och mer 
organiserade. De hade utvecklat ett varnings- och 
säkerhetsåtgärdssystem för att kunna hantera riskerna och farorna 
med att vara i prostitutionen. En mindre grupp sexsäljare som intagit 
positionen som de etablerade i Loungen, använde både de offentliga 
delarna i Loungen, PM och ett låst forum för att varna särskilt unga, 
nya och oerfarna sexsäljare som beskrevs som mest utsatta. De 
etablerade sexsäljarna sammanställde även en ny ”virtuell handbok” 
med råd och rön för sexsäljare som skulle ta steget in i prostitutionen, 
agerade som mentorer och erbjöd stöd. Detta kollektiva handlande gav 
de sexsäljare som intagit positionen som de etablerade på fältet en 
starkare maktposition i förhållande till de andra sexsäljarna och de 
satte reglerna för vilken information som skulle delas, hur den skulle 
delas och var den skulle delas. 

De här fysiska och emotionella riskerna och strategierna att hantera 
dessa, känns igen både från andra delar av prostitutionsmarknaden och 
från liknande forum i andra länder. Det har länge varit känt att 
sexsäljare t.ex. skriver upp bilnummer, kräver id-kort och delar 
information om farliga kunder. Forumen möjliggjorde dock att 
sexsäljare kunde kommunicera flera-till-flera. Liksom sexköpare, 
kunde de också sprida information snabbt. En av de saker som jag vill 
tillföra forskningen är att det här kollektiva handlandet också kan 
tolkas som frivilligt socialt arbete som var egenorganiserat. I Loungen, 
men även till viss del i Korridoren bedrev sexsäljare självhjälp genom 
att dela information och erfarenheter och ge varandra stöd och hjälp. 

Relationen mellan sexsäljare och sexköpare har beskrivits som ett 
förtroendespel. De båda parterna behöver ha tillit till varandra när de 
möts fysiskt. När det gällde risk- och skadereducering uppenbarade sig 
emellertid en tydlig brist på tillit. Utifrån sexsäljarnas perspektiv var 
det viktigt att vara försiktiga och inte inkludera sexköparna för mycket i 
de här processerna. Det fanns skilda intressen, och dessutom kunde det 
finnas hot och ”fiender” på fältet, d.v.s. farliga sexköpare eller hallickar. 

Det fanns en brist på tillit till myndighetsföreträdare som polis och 
socialarbetare. Flera sexsäljare uttryckte rädsla för att förlora 
vårdnaden om barnen, att bli omyndigförklarade och att dömas för 
koppleri om de sålde sexuella tjänster tillsammans. Denna brist på 
förtroende kan vara en av orsakerna till att flera aktörer under 
undersökningsperioden uppgav att de i första hand sökte stöd och hjälp 
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börjat ge rådgivning via chatt. Trots den skepticism och kritik som 
fanns mot socialarbetarnas handlande är det möjligt att se hur de 
under undersökningsperioden lyckades få mer legitimitet. Som citatet 
visar beskrevs de som både förtroendeingivande och engagerade. 

Både sexsäljarna på forumen och deras brukarorganisation 
framförde att de ville att de svenska myndigheterna skulle ta ansvar för 
organiseringen och utförandet av de skadereducerande insatserna. 
Detta krav på att myndigheterna ska ta ansvar ligger i linje med den 
svenska välfärdsmodellen och modellen för socialt arbete där svenska 
ideella organisationer och folkrörelser fungerar mer som 
intresserepresentanter och ”kravmaskiner” än som serviceproducenter 
(Naurin 2001:30).59 

Trots det starka fokus som har varit på den svenska 
sexköpslagstiftningen, och trots att den, i och med straffändringen har 
institutionaliserats ytterligare, fanns det socialarbetare som arbetade 
för att förbättra sexsäljarnas situation på prostitutionsmarknaden. 
Även om Sverige var ett land som erbjöd hjälp att komma ur 
prostitutionen, bedrevs skadereducerande arbete. En möjlig förklaring 
är att det på statliga fält, precis som på alla andra fält, inte finns 
konsensus. Det svenska statliga fältet består av en rad olika aktörer 
som kan vara i konflikt med varandra. Aktörer kommer in på det 
statliga fältet med olika tolkningsramar och att hjälpa sexsäljare och 
sexköpare ut ur prostitutionen var den dominerade tolkningsramen 
men det var inte den enda. Det kan därför tolkas som att de här 
socialarbetarna intog positionen som utmanare på det fältet och att de i 
utvärderingen av sexköpslagen (SOU 2010:49 s. 95) blev tillrättavisade. 

Sammanfattning 
Prostitution beskrevs ofta som en riskfylld marknad och som ett spel 
med ”hög insats”. Den mest riskfyllda punkten var när sexsäljare och 
sexköpare skulle mötas fysiskt och utbyta sexuella tjänster mot pengar, 
d.v.s. när de var ensamma med varandra. Sexsäljare beskrev hur de 
hade blivit iakttagna på avstånd, förföljda, hotade, utpressade, 
trakasserade, utsatta för glåpord, rånade, våldtagna och misshandlade. 
Det fanns också hallickar som försökte tjäna pengar på sexsäljare och 
kunder som försökte lura till sig gratis sex. Vissa kategorier av 
sexköpare, som unga och invandrare, ansågs utgöra ett större hot än 
andra. Sexsäljare riskerade att få både fysiska och emotionella skador 
och behövde därför strategier för att kunna skydda sig. De försökte 
sålla bort vissa kategorier av sexköpare genom att utforma sin annons 
                                                           
59 Under senare år har dock forskningen om svensk ideell sektor uppmärksammat en 
utveckling av ideella organisationer från röst till service (Lundström & Wijkström 2012). 
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det fanns så få spår av socialarbetare på forumen. Internets speciella 
beskaffenhet gör att socialarbetare kan få kontakt med både sexsäljare 
och sexköpare, som var svåra att nå innan det fanns forum på internet. 
Sexsäljarna var kritiska till att socialarbetarna aldrig interagerade i det 
offentliga. 

Trots att det är stort fokus på den svenska sexköpslagen och på att 
Sverige är ett land som erbjuder hjälp att komma ur prostitutionen 
visar detta kapitel att det även bedrivs skadereducerande arbete. Den 
teoretiska ramen erbjuder en möjlig förklaring och den är att det inte 
finns konsensus på statliga fält. De består av en rad olika aktörer som 
också kan vara i konflikt med varandra. De här aktörerna kommer in på 
det statliga fältet med olika tolkningsramar och i den lokala kontext där 
dessa socialarbetare verkade fanns en tradition att arbeta 
skadereducerande på andra områden, t.ex. att erbjuda sprututbyte. Det 
kan tolkas som att de skadereducerande idéerna och reglerna redan 
fanns institutionaliserade lokalt. Att hjälpa sexsäljare och sexköpare ut 
ur prostitutionen var emellertid den dominerande tolkningsramen 
varför de här socialarbetarna fick inta positionen som utmanare. 
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på forumen. De sökte stöd och hjälp av likasinnade som förstod, vilket 
känns igen från andra forum. 

Det fanns dock socialarbetare som försökte få kontakt med 
sexsäljare genom att sätta upp annonser. Som jag illustrerade i kapitel 
två talas det ofta från politiskt håll om att Sverige är ett land som 
erbjuder ”exit-strategier” men socialarbetarna erbjöd varken sexköpare 
eller sexsäljare något ”exit-program”. Deras sociala insatser bestod 
främst i att ge råd och stöd genom samtal. Socialarbetarna intog 
positionen som åskådare på fälten och eftersom de hade mindre makt, 
var de tvungna att underkasta sig fältens regler. De började samarbeta 
med vissa sexsäljare och ha brukarmedverkan och ge brukarinflytande. 
I samarbete skapade de ett s.k. preventionspaket som var i en risk- och 
skadereducerande anda, d.v.s. i motsats till den nationella 
prostitutionspolitiken. Som en del av vad som kan tolkas som ett 
strategiskt handlande, kallade de sexsäljarna för 
”sexsäljare/sexarbetare” för att åberopa identiteter som sexsäljarna 
kände igen. 

Initiativet att dela ut preventionspaket till sexsäljare har kritiserats 
för att det kan betraktas som att ta ett steg tillbaka i historien. De 
bakomliggande idéerna känns igen från reglementeringstanken. Att 
socialarbetarna använde sig av retorik som ”sexarbetare” väckte 
känslor i Loungen eftersom det inte var en kollektiv identitet som alla 
sexsäljare ville samlas under. Det var få sexsäljare som ville likställa att 
sälja sex med ett yrke. De flesta uppgav att de redan hade ett arbete och 
att de sålde sex vid sidan om. Återigen visade det sig att det fanns flera 
tolkningsramar som ibland krockade med varandra. Flera sexsäljare 
uppskattade dock försöket från socialarbetarnas sida eftersom det 
kunde betraktas som en ansträngning att inte stigmatisera, vilket var 
viktigt för sexsäljarna. Det är inte enbart relationen mellan sexsäljare 
och sexköpare som kan beskrivas som ett ”förtroendespel”, utan även 
relationen mellan socialarbetare och brukare. För att bli accepterade av 
sexsäljare på forumen behövde socialarbetarna bygga upp ett 
förtroende som var brutet och byta förtroende mot legitimitet. 

Samtidigt som socialarbetarna erbjöd preventionspaket som var i en 
skadereducerande anda, krävde de ett personligt möte för att 
överlämna det. Det kan tolkas som att, för att denna sociala insats 
skulle bli legitim i den svenska kontexten, var socialarbetarna tvungna 
att också utföra social kontroll. Erbjudandet att reducera risker och 
skador gällde dessutom enbart sexsäljare, inte sexköpare. Sexsäljarna 
och socialarbetarna började således att tillsammans institutionalisera 
både de stödjande och kontrollerande delarna av skadereducerande 
arbete. 

Med tanke på hur viktig prostitutionsfrågan har varit för socialt 
arbete, om man blickar tillbaka historiskt, är det anmärkningsvärt att 
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10. SAMHÄLLETS MORAL OCH 
SKAPANDET AV DET NORMALA 

I de tre föregående kapitlen har jag fokuserat på aktörernas kollektiva 
handlande, hur de drev olika gemensamma intressen och på 
institutionaliseringsprocesser, hur aktörerna reproducerade eller 
försökte förändra dominerande tolkningsramar. I detta kapitel kommer 
jag att ta ett steg tillbaka för att se närmare på hur formandet av 
kollektiva identiteter och att ge mening användes för att kunna 
motivera detta kollektiva handlande. 

Både sexsäljare och sexköpare hade blivit kategoriserade och 
etiketterade av det svenska samhället. Att utbyta den typen av intimitet 
mot betalning var inte legitimt. Sexsäljare och sexköpare hade blivit 
påtvingade en kollektiv avvikaridentitet både från politiskt håll och i 
det rättsliga systemet. Det fanns därför redan institutionaliserade 
kollektiva identiteter. Väl på de virtuella fälten kunde dock aktörerna 
omförhandla de här kollektiva identiteterna. De kunde omförhandla 
vilka de var och sätta gränser för vilka som fick tillhöra de här 
grupperna. En del verkade betrakta att köpa och att sälja sexuella 
tjänster som en kollektiv identitet medan andra verkade se det som en 
handling och som ett intresse bland många andra. Detta kapitel visar 
också hur det inte nödvändigtvis fanns en koppling mellan de 
kollektiva identiteterna och den faktiska handlingen att köpa eller att 
sälja sexuella tjänster. 

Spår av olika kollektiva identiteter 
Samhällets etiketter 
De som köper och de som säljer sexuella tjänster har blivit 
kategoriserade och etiketterade av det svenska samhället som 
”sexköpare” respektive ”prostituerade”. Sexsäljare och sexköpare har 
blivit kategoriserade och etiketterade av samhället i århundraden. 
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Olika nominala identiteter 
På forumen omtalade deltagarna sig själva och varandra som torskar, 
kunder, sexköpare, eskorter, sexsäljare, GFE, glädjeflickor, skökor, 
luder, sällskapsdamer, sexarbetare, prostituerade, horor etc. Detta 
tyder på att de flesta aktörerna hade anammat vad Jenkins (2008:12) 
kallar en nominal identitet, d.v.s. de identifierade sig med ett eller flera 
namn. Hur de valde att benämna sig själva och andra, skilde sig mellan 
de tre forumen. 

I Loungen kallade sig sexköparna återkommande för ”torskar”. 
”Torsk” är en etikett som skulle kunna motsvara ”hora” för dem som 
säljer. Sexsäljarna i Loungen brukade istället kalla sig själva och kallas 
av andra för ”eskorter” eller ”GFE” och ”flickvänsupplevelser”. Det var 
namn som sällan använts i politiska sammanhang och som refererade 
till en speciell, och mer exklusiv del av prostitutionsmarknaden. Inte 
sällan markerade sexköparna även sin tillhörighet genom att kalla sig 
för ”bröder” och de markerade således att de tillhörde ett ”brödraskap” 
eller ett ”torskbrödraskap”. ”Vi bröder” förekom på alla forum men det 
var särskilt vanligt förekommande uttryck när interaktionen handlade 
om recensioner av möten med sexsäljare eller varningar: 

Sexköpare: Hello bröder! Vill bara passa på att göra er 
uppmärksamma på att en ny tjej blivit verksam i x-stad. Har 
träffat henne idag och är milt uttryckt nöjd. Hon har en 
fantastisk förmåga att få mig att slappna av. På plussidan 
finns naturligtvis också att hon är vacker, trevlig och sexig. 
Var snälla och generösa mot henne så att hon är tillgänglig 
för oss länge. 
Sexsäljaren som omdömet gällde: Tack det värmer!! Puss 
och kram! 

I Korridoren kallade sexköparna varandra även för ”buksvågrar”. Detta 
är ett namn som anspelar på att man har penetrerat samma kvinna 
(eller man) och där man på så vis insinuerar ett slags släktskap. 
Deltagarna på detta forum omtalade sig själva och andra ofta som 
”sexköpare” och sexsäljare kallades för allt från ”sexarbetare” till 
”horor”. Faktum är att Korridoren var det enda forum där 
”sexarbetare” som begrepp användes ibland men det var sällan: 

…Personligen kan jag tycka - legalisera allt, moralisera inte 
över vad människor vill göra, och varför de vill göra det. Det 
är deras ensak. (…) Men visst finns det en inneboende 
paradox i sexindustrin - den lever på att det är förbjudet, 
spännande och olydigt. Samtidigt vill den legaliseras och 
regleras. Samhällssubventionerat sexköp sanktionerat av 
facket - hur upphetsande låter det? (sexköpare i Korridoren). 
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Under reglementeringen kallades de ofta för ”offentliga kvinnor”, 
”fallna kvinnor” eller ”prostituerade” (Svanström 2006, Dahlgren 
2013). Idag kallas de som säljer sexuella tjänster fortfarande ofta för 
”prostituerade” i den offentliga debatten. Som redan har berörts, är 
detta ett begrepp som har kritiserats för att vara stigmatiserande och 
för att det påtvingar dem som säljer sexuella tjänster en kollektiv 
identitet. 

I utvärderingen av sexköpslagen60 för författarna en diskussion om 
hur aktörerna i prostitutionen ska benämnas. De använder inte uttryck 
som ”sexsäljare” eller ”att sälja sex” eftersom dessa formuleringar, enlig 
dem, förmedlar en falsk bild av en affärstransaktion mellan två 
jämbördiga parter. Utvärderarna menar att vissa uppfattar ordet 
”prostituerade” som stigmatiserande medan andra anser att det ger en 
riktig beskrivning av verkligheten. De använder begreppen 
”prostituerade”, ”personer som utnyttjas i prostitutionen” och ”kvinnor 
med erfarenhet av prostitution” i utvärderingen för att betona att de 
som säljer sex utnyttjas sexuellt. För utvärderarna är detta en 
ideologisk fråga men oavsett ordval handlar det inte om vilka aktörerna 
i prostitutionen är, utan vad de gör (SOU 2010:49 s. 22, 59–62). Det 
som är intressant i förhållande till föregående kapitel, är att begreppet 
”sexarbetare” inte nämndes överhuvudtaget i diskussionen om olika 
benämningar. 

Sexköpare har också blivit kategoriserade och etiketterade av 
samhället i århundraden. Under reglementeringen kallades de t.ex. för 
”osedliga män”, ”kvinnojägare” och ”torskar”. De ansågs ha perverterad 
smak och detta bidrog till att kvinnor hamnade på gatan för att sälja 
sexuella tjänster (Svanström 2004a:213–234, 2006:170–171). Idag 
betraktas de som köper sexuella tjänster fortfarande som ansvariga för 
prostitutionen men kallas oftast för ”sexköpare” och ibland även för 
”torskar”. I och med införandet av sexköpslagen har kategorins 
innehåll förändrats något. Att köpa sexuella tjänster betraktas numera 
per definition som en våldshandling och också som kriminellt. I 
förlängningen innebär det att sexköpare uppfattas både som 
våldsutövare och som kriminella. Denna syn har dessutom blivit 
ytterligare institutionaliserad i samband med det beslut som togs i 
riksdagen för att skärpa straffet för köp av sexuell tjänst (Erikson 
2011:161). I utvärderingen av sexköpslagen, där förslaget att skärpa 
straffet lades fram, används både formuleringen ”sexköpare” och 
formuleringen ”köpa sex” (SOU 2010:49 s. 61). 
                                                           
60 Orsaken till att jag väljer att ta utvärderingen som exempel framför andra, är att den var 
viktig under undersökningsperioden, både under tiden som den utfördes och efter att den 
hade publicerats. Utvärderingen av sexköpslagen var något som både sexköparna och 
sexsäljarna förhöll sig till och den var därför en del av de identitetsskapande processerna på 
forumen. 
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Prostitutionshierarkin: Vilka ni är säger vilka vi är 
Hur deltagarna namngav sig själva och varandra verkade vara viktigt 
för deltagarna, i synnerhet för sexköparna i Loungen. Det fördes otaliga 
förhandlingar om vilka namn och etiketter som skulle användas och 
vad de olika namnen och etiketterna förpliktigade till: 

Sexköpare 1: Prostituerad är ju mer en allmän 
yrkesbeskrivning, typ "jag är vårdpersonal" eller "jobbar 
inom vården". Hora, luder, eskort, glädjeflicka, knullunge 
(som en viss herre envisas med att få oss alla att nyttja) och 
glädjeflicka är, enligt mig, en beskrivning på yrkesrollen. 
"jag jobbar som eskort" eller "jag jobbar som domina" etc. 
etc. Sen finns ju varianter förstås: "kris"hanterare , 
sällskapsdam, intim-atlet, lubricant, intimfysiolog, 
nudismcoach, sexlivscoach, hjälpmedelsleverantör, 
leverantör av sovrumsnära tjänster och många många 
fler... . 

Som citatet visar använde aktörerna många olika ord för att benämna 
dem som sålde sexuella tjänster. Liksom i utvärderingen av 
sexköpslagen nämndes dock sällan ”sexarbetare” vilket citatet också 
illustrerar. Begreppet ”sexsäljare”, som jag använder mig av, var också 
ett begrepp som deltagarna själva inte använde särskilt ofta. Till 
skillnad från utvärderarna, undvek dock aktörerna i Loungen att 
använda sig av ordet ”prostituerade”. De använde sig också sällan av 
ordet ”horor”, d.v.s. de etiketter som samhället satt på sexsäljarna. 
Citatet visar även att samtidigt som aktörerna i Loungen undvek namn 
som ”sexarbetare” och ”sexsäljare” som har större marknadsklang, var 
idéerna och reglerna från marknaden ständigt närvarande i 
diskussionerna och i inramningen av de kollektiva identiteterna. 
Sexköparen gjorde t.ex. åtskillnad mellan ”yrkesbeskrivningen” och 
”yrkesrollen” och använde sig av ordet ”jobb” och skämtade om 
”leverantörer av sovrumsnära tjänster”. Den typ av sexuella tjänster 
som de här sexköparna köpte handlade emellertid, utifrån deras 
perspektiv, om en helt annan typ av prostitution än vad samhället 
syftade på. Det var en moraliskt mer försvarbar form av prostitution: 

Sexköpare 2: … Detta är egentligen "eskort”. Att ge GFE och 
få varje kund att känna det som att träffen inte är en 
bokning utan en genuin date  Att säga hej och kallt ta av 
sig kläderna och få sig ett knull där det gärna ska vara över 
så snabbt som möjligt eller där inte kel, smek osv. ingår, det 
är enligt mig inte "eskort" utan vanligt horeri (ursäkta 
ordvalet). Det sistnämnda är inget för alla. Jag skulle 
personligen aldrig kunna gå till en tjej på lunchrasten 
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Att så få deltagare använde sig av benämningen ”sexarbetare” skulle 
kunna förklaras med att i den svenska specifika kontexten var att sälja 
sexuella tjänster inte erkänt som ett arbete, vilket gjorde att etiketten 
eller namnet inte hade någon institutionell legitimitet. Det skulle också 
kunna förklaras med att flera av sexköparna efterfrågade 
flickvänsupplevelser och eskortservice. Vid denna typ av relation såldes 
sexuella tjänster mer som en hobby. Som citatet visar, gav ”arbete” och 
”fack” därför fel klang eftersom det förstörde spänningen. I Korridoren 
fanns det emellertid flera sexköpare som uppgav att de köpte sex på 
bordeller och naturistklubbar i andra länder där att sälja sex var erkänt 
som ett arbete och där etiketten eller namnet ”sexarbetare” var gängse. 

I Receptionen refererade de till varandra då och då som ”grabbar” 
och ”vänner”. ”Ja grabbar det är hon. minst en gång i torsklivet bör 
man träffa x-eskort. 

a grabbar det är hon. minst en gång i torsklivet bör 
” (sexköpare i Receptionen). ”Är det någon av 

våra vänner i x-region som kan ge ett litet omdöme om x-eskort som 
kommer och hälsar på oss i x-stad?” (sexköpare i Receptionen). 
Receptionen skilde sig från de två andra forumen. Där använde 
sexköparna sällan begrepp som ”torsk” och ”sexköpare” för att 
benämna sig själva. De använde sig tämligen konsekvent av namnet 
”kund” som symboliserade att de var konsumenter på en marknad. ”Du 
vet väl att kunden alltid har rätt, oavsett dina förklaringar…” 
(sexköpare i Receptionen). Sexsäljarna benämndes oftast ”eskorter”, 
ibland som ”GFE” och aldrig ”horor”. Dessa skillnader mellan vilka 
namn som användes bekräftar de skillnader som fanns mellan 
forumen, som jag visat i tidigare kapitel. 

På forumen hände det även ofta att både sexköpare och sexsäljare 
beskrev sitt eget och andras handlande som en ”hobby”. Då kommer 
man in på den svårighet som Jenkins (2008:7) tar upp gällande att 
empiriskt skilja mellan intresse och identitet. I den tidigare 
forskningen kan vi se att på engelskspråkiga forum fanns det sexköpare 
som kallade sig för ”hobbyists” (se Earle & Sharp 2007, Blevins & Holt 
2009, Milrod 2010). Genom att göra om ordet ”hobby” på det här viset 
gjordes den till en nominal identitet. På dessa svenskspråkiga forum 
användes inte ett liknande begrepp. Betoningen av att detta handlande 
enbart var en hobby var dessutom mycket vanligare bland sexköparna 
än bland sexsäljarna. Det fanns också sexsäljare som beskrev sin 
verksamhet som en hobby eller som ett intresse, inte minst i 
annonserna. Detta skulle kunna tolkas som att de inte bejakade en 
nominal identitet. Det var enbart en handling. Sexsäljare brukade dock 
ofta i samma andetag kalla sig t.ex. för ”eskort” när de beskrev sig 
själva och därmed bekräfta en nominal identitet. 
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Prostitutionshierarkin: Vilka ni är säger vilka vi är 
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mellan sig själva och andra kvinnor. Anna Hulusjös avhandling 
(2013:218–223) om sexsäljares olika erfarenheter av prostitution visar 
att i intervjuerna skapade ofta de sexsäljare, som sålde sexuella tjänster 
via internet, sin identitet i förhållande till de som sålde sexuella tjänster 
på gatan. Våra studier är utförda ungefär samtidigt. Det är intressant 
att på forumen var det inte särskilt vanligt förekommande att 
sexsäljarna särskiljde sig från gatuprostitutionen. Att sexsäljare 
markerade gränser mellan sig själva och andra som sålde sexuella 
tjänster på gatan blev dessutom mindre vanligt förekommande under 
undersökningsperioden. De gjorde störst skillnad mellan sig själva och 
offer för människohandel för sexuella ändamål. Under 
undersökningsperioden blev sexsäljarna också mer och mer kritiska 
mot de hierarkier som främst sexköpare hade skapat mellan sexsäljare 
som säljer sexuella tjänster på olika platser och med olika villkor. 
Sexsäljaren i citatet visade t.ex. solidaritet med sexsäljare som grupp 
och ramade in en berättelse där sexsäljare hade olika erfarenheter och 
att det inte fanns någon moralisk skillnad mellan prostitutioner. Detta 
var under förutsättning att det var frivilligt vilket jag kommer att 
återkomma till. En möjlig förklaring till varför studierna visar på olika 
resultat kan vara att till skillnad från i en intervjusituation, skedde de 
identitetsskapande processerna på forumen även i relation till och 
tillsammans med sexköpare. 

Att rösta fram vilka nominala identiteter som skulle råda 
För att lösa den konflikt som handlade om vilka namn som skulle 
användas, skapade en av de sexköpare som intagit positionen som de 
etablerade i Loungen en demokratisk omröstning: 
Figur 9 Omröstning 

View Poll Results: Vad vill vi/ni att de kallas?  

Hora   6 8.96% 

Eskort   49 73.13% 

Prostituerad   1 1.49% 

Glädjeflicka   15 22.39% 

Denna bild är hämtad från Loungen. 

Det var främst de aktörer som hade intagit en maktposition på fältet 
som startade omröstningar. Resultatet var talande. I Loungen valde 
deltagarna namnet ”eskorter” alternativt ”glädjeflickor”. Aktörerna, 
både sexköpare och sexsäljare, röstade således demokratiskt fram 
vilken nominal identitet som skulle vara den dominerande för dem som 
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knäppa upp byxorna och köra på. Ger mig inget och känns 
"fel". Jag kräver lite mera än så. 
knäppa upp byxorna och köra på. Ger mig inget och känns 

. 
Sexsäljare 1: Helt ok att leta efter det som passar en bäst. 
Men jävligt onödiga kommentarer för övrigt från dig. Du 
kan väl knappt gå i god för alla eskorter och vad deras 
service innebär... eller kan du det? Gör det dig till en bättre 
"torsk" för att du spottar lite runt om på dem som du inbillat 
dig, inte faller inom dina tjusiga ramar? Vem du än besöker 
mannen, så är och förblir hon en HORA oavsett vilken gulle-
gulltitel du ger henne för din egen lycka/samvete skull. Och 
själv förblir du inget annat heller än en "torsk", eller har du 
en egen benämning på dig du som bara besöker fina 
eskorter? *ASG*61 Fråga dina barn/mormor/farbröder/chef 
m.fl. om de ser någon skillnad i vem du knullar för pengar. 
Var inte så j*la kaxig mannen. 

Som redan framkommit i ett tidigare kapitel, och som citatet visar, 
fanns det inte bara en tolkningsram. Det fanns flera som krockade med 
varandra. Sexköparna skapade många olika etiketter för sexsäljare. Om 
sexsäljare i det föregående kapitlet skapade en ”hierarki av skador” kan 
man påstå att sexköpare konstruerade en ”prostitutionshierarki”, där 
sexköparna i Loungen och i Receptionen som köpte eskortservice 
tillhörde toppskiktet. Arne Borg m.fl. (1981:454–459) skrev redan för 
drygt 30 år sedan att det fanns en s.k. prostitutionspyramid där ”call-
girl-prostitution” var överst på pyramiden och gatuprostitution längst 
ner. Däremellan fanns hotell- och restaurangprostitution, 
sexklubbsprostitution och prostitution på massageinstitut. Längst ner i 
hierarkin var inte längre gatuprostitution utan människohandel för 
sexuella ändamål och barnsexhandel oavsett var det skedde. 

När det gällde kollektiva identiteter var sexköparna och sexsäljarna 
beroende av varandra. För vilka De var sade samtidigt något om vilka 
Vi var. Detta skulle kunna förklara varför det uppstod så många 
konflikter mellan sexköpare och sexsäljare när det gällde vilka etiketter 
och namn som skulle användas, vilket citatet också illustrerar. 
Sexsäljaren kritiserade att sexköpare kontinuerligt etiketterade 
sexsäljare som ”eskorter” i syfte att dölja vad prostitution egentligen 
handlade om. Det var ett självbedrägeri som skapade förljugna 
kollektiva identiteter. Hon menade dessutom att omgivningen inte 
skulle förstå den moraliska skillnad som sexköparen framförde. Det 
kan tolkas som att flera sexköpare i Loungen försökte dölja både 
stigmatiseringen av att köpa sexuella tjänster och affärsuppgörelsen. 

Forskningen har visat (se t.ex. Zelizer 2005:125, Hulusjö 2013:207–
227) att sexsäljare också ofta gör skillnad mellan prostitutioner och 
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deras motståndare. Sexköparna var aktiva i att rama in en annan 
berättelse. I den tjänade sexköparna på att samarbeta med varandra 
och sexsäljarna blev deras motståndare. 

Generellt verkar sexsäljarna i högre grad ha anammat, vad Jenkins 
(2008:44) kallar virtuell identitet d.v.s. att de identifierade sig själva 
som en grupp som hade vissa saker gemensamt. De uttryckte också en 
större känsla av att vara stigmatiserade av samhället än sexköparna. 
Sexsäljarna skrev återkommande om t.ex. det s.k. ”horstigmat” eller det 
”sociala stigmat” som flera uppgav att de var drabbade av. Det är flera 
forskare (t.ex. Pheterson 1993, Agustín 2007:176–180, Dodillet 
2009:539–554) som har diskuterat den stigmatisering som sexsäljare 
är utsatta för, vilken fixerar identiteter. Det finns också beskrivningar 
av de strategier som sexsäljare använder sig av för att undvika eller 
göra motstånd mot horstigmat. Stigmatiseringen gör att sexsäljare ofta 
försöker dölja för omgivningen att de säljer sex, att de måste ljuga, 
känna skam och ibland isolera sig (Sanders 2005a:116–137, Koken m.fl. 
2010:222–226). Trots att det fanns olika tolkningsramar för vad 
prostitution handlade om, var den upplevda stigmatiseringen något 
som förenade sexsäljarna, tillsammans med föreställningen om att de 
förtjänade att bli behandlade bättre. De förtjänade vissa grundläggande 
rättigheter. 

Det finns också forskning som visar att sexköpare upplevde sig som 
stigmatiserade (Earle & Sharp 2007:29–30, Sanders 2008:79–85). Det 
som är intressant, med tanke på den svenska kontexten, är att det 
verkade vara mindre stigmatiserande att vara ”sexköpare” än att vara 
”sexsäljare”. Många sexköpare kallade t.ex. sig själva för ”torskar”. 
Trots att sexsäljarna ofta betonade att det enbart var en handling att 
sälja sexuella tjänster, verkade flera sexsäljare ge uttryck för att det var 
någonting som de var: som de aldrig slutade att vara. Denna skillnad i 
stigmatisering kan ha historiska förklaringar, som jag beskrev i kapitel 
två, som gjorde sig påminda på de här fälten. Det är framförallt 
kvinnorna i prostitutionen som varit av intresse för staten. 

Gränssättning mot samhället 
Francesca Polletta och James Jasper (2001:285) menar att kollektiva 
identiteter inte enbart uttrycks genom etiketter och namn utan även 
genom symboler. Det finns en rad olika symboler, t.ex. idéer, 
berättelser, språk, ritualer och visuella uttryck som kan användas för 
att skapa eller för att upprätthålla en kollektiv identitet. Aktörerna på 
fälten använde sig kontinuerligt av olika symboler för att markera vilka 
de hade något gemensamt med och vilka de inte hade det med. De 
skapade gränser. Det gäller därför att inte stirra sig blind på vilka namn 
och etiketter som aktörerna använde sig av utan även vilka antaganden 
som uttrycktes i interaktionen och hur de markerade olika gränser. 
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sålde sexuella tjänster, och det var inte ”hora” eller ”prostituerad”. I 
tråden som följde kunde sedan aktörerna beskriva hur de såg på 
begreppen och kollektivt förhandla med varandra. Som redan har 
visats i ett föregående kapitel började ett fåtal sexsäljare inta positionen 
som utmanare i Loungen genom att kalla sig själva för ”horor”. Detta 
gjorde de för att göra motstånd mot innehållet i kategorin och för att 
successivt kunna förändra innehållet i den. Den dominerande 
tolkningsramen förändrades: 

Konstigt nog så har jag efter flera år här börjat tycka att 
värdeladdningen i de olika orden minskat i betydelse. 
Åtminstone när de skrivs. Jag tycker numera att hora inte 
låter så illa och luder är nära nog sött. På samma sätt har 
jag börjat acceptera att jag är en simpel torsk (sexköpare i 
Loungen). 

De identitetsskapande processerna var komplexa och som citatet visar, 
gick de olika namnen från att vara starkt laddade till att bli mindre 
laddade under undersökningsperioden. Trots att majoriteten röstade 
för namnet ”eskort” var det tydligt att aktörerna inte var helt eniga om 
hur de skulle benämnas. Sexköpare respektive sexsäljare hade därför 
inte en nominal identitet som de aktörer som hade stor social färdighet 
kunde åberopa för att få fler att handla kollektivt vilket antagligen 
försvårade när aktörerna skulle mobilisera sina krafter. Som visats i 
tidigare kapitel verkar ”konsumenter” vara den nominala identiteten 
som var lättast att använda för att motivera andra att handla kollektivt. 

Strävan efter att vara de ”normala” i det 
avvikande 
Stigmatisering och rättigheter som den förenande kraften 
Bara för att deltagarna delade vissa mål, som i fallet med 
”konsumenterna” som ville påverka prostitutionsmarknaden, behöver 
det emellertid inte nödvändigtvis innebära att de identifierade sig 
särskilt mycket med en grupp. Det finns dock mycket som tyder på att 
flera av aktörerna inte enbart såg sig tillhöra en kategori eller en grupp 
med en etikett eller ett namn. Flera av aktörerna såg sig även tillhöra 
en kategori eller en grupp som hade ett innehåll. De bejakade att de 
som inbegreps i den här kategorin eller gruppen hade vissa saker 
gemensamt, d.v.s. de gjorde en gruppidentifikation. De bejakade även i 
vissa situationer att de som inbegreps i den här gruppen hade vissa 
kollektiva intressen. Som jag diskuterade i tidigare kapitel var 
sexsäljarna aktiva i att rama in en berättelse där sexsäljarna som grupp 
tjänade på att samarbeta med varandra, och i den blev sexköparna 
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mellan samhället och den egna gruppen. Merparten av gränsarbetet 
skedde mellan sexköpare och sexsäljare. 

Gränssättning och sanktioner mot de avvikande 
Som jag har visat i de tre tidigare kapitlen var fälten överlag instabila 
och ständigt hotade av diverse interna och externa konflikter. Fligstein 
och McAdam (2011:7, 2012a:18) menar att det är svårare för de aktörer 
som intagit positionen som de etablerade på fältet att få till ett 
samarbete med andra, upprätthålla mening och kollektiva identiteter 
när fältet är i sådan gungning. Vissa av de aktörer, som intagit 
positionen som de etablerade, arbetade hårt för att få andra att känna 
tillhörighet till en grupp och även för att försäkra andra om att de var 
del av någonting viktigt. De var skickliga i att försöka förena aktörerna i 
ett gemensamt projekt trots meningsskiljaktigheter och konflikter. På 
dessa fält skulle sexsäljare sälja sexuella tjänster av egen fri vilja, och 
sexköparna skulle enbart köpa sexuella tjänster av sexsäljare som sålde 
sex av fri vilja. Prostitution fick inte på något sätt handla om 
utnyttjande, utan det skulle finnas en ömsesidighet i relationen. Det 
här var en symbol, i form av en idé, som var mycket framträdande. 

Det var dock inte lätt att avgöra vad som skulle räknas som 
utnyttjande och vad som skulle räknas som ömsesidighet i 
prostitutionen och var den gränsen skulle dras. I Loungen blev gränsen 
speciellt tydlig när det gällde efterfrågning och utbud av sexuella 
tjänster som inkluderade bröstmjölk, graviditet men också sexuella 
tjänster av minderåriga, allt som på något sätt hade en anknytning till 
barn: 

Sexköpare 1: Har nu sett annonser om några gravida tjejer 
som erbjuder sina tjänster. Jag vill träffa någon tjej som kan 
erbjuda mig sina mjölkfyllda bröst för en skön amning. Jag 
vet att det finns de som blir upprörda över mina önskemål 
men jag chansar på att det finns någon amma här som låter 
mig suga. 
Sexköpare 2: Nu får du skärpa dig, det är väl bebisens mat 
du pratar om. Köp en nappflaska så kan jag stå för 
vällingen. Kanske blir jag bojkottad från det här forumet 
men det bryr jag mig inte om. Ska jag vara ärlig så vill jag 
att barnet (bebisen) skall få ensamrätt till mammans bröst 
(…) Du har en fantasi men alla de kan inte upplevas, har du 
en flickvän eller fru som gillar din ide så tycker jag ni själva 
får bestämma. Men utnyttja inte någon som kanske behöver 
snabba pengar. För det är faktiskt pengar det handlar om... 
Sexköpare 3: Låter härligt tycker jag. Dessvärre blir man ett 
mobboffer på detta forum så fort man skriver om böjelser 
som går lite utanför det vanliga. Själv valde jag därför att 
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I och med att aktörerna hade blivit kategoriserade och etiketterade av 
samhället skedde det en markering mellan Vi och De i förhållande till 
samhället, där samhället upplevdes som förtryckande och den egna 
gruppen som förtryckt. ”Ju mer jag läste ju mer förstärktes barriären 
för mig som sexsäljare mot övriga samhället…” (sexsäljare i Loungen). 
Detta skrevs efter att deltagarna läst regeringens utvärdering Förbud 
mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008 (SOU 2010:49) 
som jag hänvisade till i inledningen av kapitlet. Den var en besvikelse 
för flera sexsäljare och sexköpare eftersom de inte ansåg att 
utvärderarna hade lyssnat på deras perspektiv och för att den 
betraktades som stigmatiserande. 

Förutom de här utvärderarna var det annars framförallt 
socialdemokrater, moralister, socialtjänsten och radikal- och 
statsfeminister som representerade samhället: 

I TV4s nyheter denna vecka har det varit flera inslag om 
prostitution där verksamheten beskrivs som grovt kriminell, 
hanterad av ligor som utnyttjar unga tjejer samt att en ung 
tjej i inslaget som sålt sex mår fruktansvärt dåligt m.m. 
Köparna beskrivs som psykiskt sjuka som måste få vård (…) 
Sexköparen beskrivs som sjuk i Sverige (…) Jag blir också 
väldigt förundrad över att alla kvinnor som säljer sex utsätts 
för övergrepp? Om det är en frivillig överenskommelse, 
varibestår övergrepp? Feministerna menar visst att all 
penetration av en kvinna är att ge efter för det patriarkala 
förtrycket och penetration av en kvinna är därför skadligt? 
Tankarna är många om detta ämne men något mer måste 
göras. Jag har skickat in nedanstående text till TV4s 
nyhetsredaktion och morgonprogram för att få dem att 
bedriva journalistik som inte är feministisk! Att det har 
någon påverkan i korthet tror jag inte men håller man på 
tillräckligt länge måste det lossna! Sexköpslagen ska bort och 
feminismen avslöjas som den hatideologi den är! Här är 
texten. Har någon idéer hur man finner tydligare argument 
tar jag tacksamt emot dem. Hoppas att fler skriver till 
nyhetsredaktionerna! (…) Demokrati, jämställdhet och 
tolerans måste vinna över feministiskt förtryck! (sexköpare i 
Korridoren). 

Det var framförallt sexköparna som beskrev feminismen i Sverige som 
förtryckande och att den stod i motsats till demokrati, jämställdhet och 
tolerans. Deltagarna uttryckte inte enbart sina åsikter. De var ofta 
beredda att handla och uppmanade andra att t.ex. skriva på 
protestlistor, svara på enkäter eller som i citatet, skicka brev till 
nyhetsredaktioner. I och med detta markerades en gräns i förhållande 
till samhället. Det markerades dock inte flest gränser i förhållandet 
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Det är enkelt: Vuxna kåta män dricker inte bröstmjölk, man 
knullar inte tillsammans med mamma, pappa eller syster 
och bror. Vi normala tänder inte på att tänka eller fantisera 
att det är barn, mamma, syster, bror, mamma eller pappa vi 
ligger med. Inte heller vill man knulla en hund eller häst. 
också sex utan kondom händer bara inte när man jobbar 
som eskort, det är bara en självklarhet, att din tjej, kk eller 
whatever lita på dig betyder inte att JAG gör det. Det är ju 
bara bra att jag säger det här, så kanske ni som gillar 
sådana udda saker ska inte slösa tid att ringa och försöka 
boka mig. 
Sexköpare 1: Nej, du tillhör helt klart de normala så att säga. 
Det du säger stämmer till 100 procent, finns inget att 
ifrågasätta här. Det är väldigt bra att vissa tjejer vågar 
sätta gränser, det är alldeles för få.  
Sexköpare 2: Håller fullständigt med Sexsäljare 1 i det hon 
skriver. Det är alldeles för många knäppheter i det här 
landet som klassas normala. Inte undra på att det går utför. 
Sexsäljare 2: Du har inte fördömande värderingar 
Sexsäljare 1. Det är helt rätt det som du skriver. 

Återigen slöt aktörerna sig samman och visade att det var någonting 
positivt att sätta gränser. Det var också i synnerhet de som intagit 
positionen som de etablerade på fältet som pekade på omoraliska 
handlingar och beteenden, förkastade dem och bekräftade samtidigt 
varandra som grupp. Det var genom detta ständiga gränsarbete och 
denna inramning som gemenskap och kollektiva identiteter skapades 
och upprätthölls. 

Frivillighet och tvång  
Återkommande använde deltagarna sig även av externa händelser, som 
tidningsreportage om pågående kopplerihärvor, för att skapa gränser. I 
media publicerades med jämna mellanrum artiklar om olika 
prostitutionshärvor, där sexköpare hade blivit arresterade och 
riskerade åtal för sexköp alternativt koppleri. Det var vanligt att 
deltagarna i Loungen och i Korridoren noga bevakade sådana externa 
händelser och bifogade länkar till artiklarna. Externa händelser 
brukade användas som ett diskussionsunderlag för att resonera om rätt 
och fel i prostitutionen, och därmed även markera vem som tillhörde 
och vem som var utanför. Samma externa händelse brukade användas 
på olika sätt i Loungen och i Korridoren. Korridoren hade inte lika 
skarpa gränser och därmed inte lika stark gemenskap eller lika starka 
kollektiva identiteter. De deltagare som hade svårt att underkasta sig 
Loungens regler hänvisades därför ofta till Korridoren. 
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hoppa av och efter en snabbtitt på forumet idag så kommer 
jag inte heller tillbaka. Fördomsfullheten är skrämmande! 

Som citatet visar var de aktörer som intagit positionen som de 
etablerade i Loungen noga med att markera sitt avståndstagande. Trots 
att detta virtuella fält, utifrån det svenska samhällets perspektiv, var till 
för avvikelser, var deltagarna inte särskilt toleranta mot sexuella 
böjelser som var ”udda”. De aktörer som efterfrågade bröstmjölk fick 
därför inta positionen som utmanare. De gjordes snabbt påminda om 
att det inte fanns en generell acceptans för deras sexuella preferenser 
på forumet. Fligstein och McAdam (2012a:50–53) menar att en strategi 
som aktörer kan använda sig av för att begränsa andra aktörers 
handlingsutrymme är sanktioner. En av de främsta sanktionerna som 
de etablerade i Loungen använde var offentliga tillrättavisningar. 
Under undersökningsperioden var det flera med ”udda” sexuella 
preferenser som protesterade mot att de ständigt fick anmärkningar. I 
och med att de dessutom hade svårt att få stöd för sina protester, var 
det flera som valde att lämna forumet eller som slutade att interagera i 
det offentliga. Budskapet som de aktörer som intagit positionen som de 
etablerade på fältet skickade var tydligt: en del fantasier borde inte 
realiseras i utbyte mot ersättning och borde därmed stanna vid att vara 
just fantasier. Orsaken till att de etablerade gjorde en så tydlig 
markering i just den här situationen var att detta handlande ansågs 
vara ett utnyttjande, inte en ömsesidighet. Sexsäljare som erbjöd 
liknande tjänster var i behov av att tjäna snabba pengar. De sexköpare 
som efterfrågade amning utnyttjade således andra människors 
sårbarhet till skillnad från Oss. 

När det gällde liknande situationer var de aktörer som intagit 
positionen som de etablerade t.o.m. beredda att bli utslängda och 
bannlysta från forumet bara för att få uttrycka sitt avståndstagande. De 
ansåg sig inte tillhöra samma kategori eller grupp. Oftast skedde precis 
tvärtom. Aktörerna slöt sig samman, visade gruppsolidaritet och 
förkastade vissa sexuella preferenser och praktiker och visade därmed 
bestämt vem/vilka som inte tillhörde. 

De använde sig även av annonser som avvek från normen för att 
kunna rama in en berättelse om vilka Vi och De var. Här följer ett 
exempel på ett utdrag ur en tråd som handlade om att det fanns 
sexsäljare som utgav sig för att vara mor och gravid dotter som erbjöd 
sexuella tjänster tillsammans. Flera deltagare reagerade starkt på 
denna annons, vilket bidrog till att deltagarna började förhandla fram 
vad som skulle betraktas som ”normalt” och de började även lista 
grader av avvikelse när det gällde köp och försäljning av sexuella 
tjänster: 

Sexsäljare 1: Har jag fördömande värderingar, för att jag 
tycker det är onormalt så har jag det, inget jag skäms för. 
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Sexsäljare 2: Tyvärr finns det män som tänder på det 
också... 
Sexsäljare 3: Jo jag vet...  men då borde dem enligt min 
mening i alla fall vända sig till nån som sysslar med 
rapeplay62 frivilligt. Fast det blir väl inte samma grej för 
dem tyvärr. 

Det handlade således inte längre lika mycket om på vilka platser 
prostitutionen ägde rum, utan om huruvida det kunde betraktas som 
utnyttjande eller inte. De sexuella möten som kunde räknas som mest 
ömsesidiga hamnade överst i ”prostitutionshierarkin”, och de som var 
mest utnyttjande placerades lägst. Att köpa sexuella tjänster av barn 
var lägst i hierarkin och det var ingenting som de aktörer som intagit 
positionen som de etablerade på fältet accepterade. 

Samtidigt fanns det, och återigen speciellt i Loungen, en 
medvetenhet om att alla som befann sig på det här forumet inte 
agerade efter de här principerna. Alla som sålde sexuella tjänster via 
annonssidorna på internet gjorde det inte av fri vilja. En del annonser 
misstänktes vara publicerade av människohandlare och hallickar. Det 
fanns spår av prostitutioner d.v.s. att t.ex. fristående sexsäljare och 
misstänkta offer för människohandel marknadsförde sina sexuella 
tjänster bredvid varandra på samma marknadsföringsplats. Det fanns 
även annonser av sexsäljare som misstänktes vara under 18 år och som 
tog droger. Därmed drogs slutsatsen att det fanns besökare på forumen 
som köpte sexuella tjänster av de här ”ofria”, ”minderåriga” och 
”missbrukande” sexsäljarna. Det fanns antagligen också besökare som 
köpte sexuella tjänster av mammor och gravida döttrar som sålde 
sexuella tjänster tillsammans, oavsett om det var en illusion som de 
sålde eller inte. 

Att veta vilka som ingick i gruppen verkade vara viktigt för 
deltagarna. Skickliga aktörer med stor social färdighet ägnade tid åt att 
försöka rama in en berättelse om vilka Vi var, till skillnad från Dem. De 
upprätthöll en dominerande tolkningsram som begränsade vissa 
aktörers handlingar, som de med udda sexuella preferenserna och 
gjorde därmed deras aktörskap mer inbäddat och ibland t.o.m. 
nästintill obefintligt. 

Kort efter denna händelse skedde ett tillslag mot organisatörer som 
tillhandahållit offer för människohandel för sexuella ändamål. 
Deltagarna beskrev detta som ”vidrigt” och menade att om det inte 
fanns några kunder skulle det inte heller finnas denna typ av slaveri. 
Det var argument som var ganska lika regeringens och som jag har 
beskrivit i kapitel två. En skillnad var att regeringen inte gjorde någon 
skillnad mellan frivillighet och tvång i prostitutionen. ”Helt vidrigt och 

                                                           
62 rollspel med våldtäkt 
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I Loungen länkades det t.ex. till en artikel som handlade om sexköpare 
som hade köpt sex av en 14–årig förståndshandikappad tjej, vilken 
hade sålts av två äldre ungdomar: 
Figur 10 Tidningsartikel om en 14–årig tjej som hade tvingats till att sälja sex 

Denna bild är hämtad från Loungen. 

Eftersom anmälan blev liggande hos polisen fanns risken att 
sexköparna skulle gå fria: 

Sexsäljare 1: (vad tänker de förf. anm.) när de köper sex av 
en 14-årig förståndshandikappad flicka

nm.) när de köper sex av 
 

Sexköpare 1: Tycker du det verkar som dom överhuvudtaget 
tänker? 
Sexköpare 2: Mycket tråkigt och givetvis helt oförsvarligt. 
Samtidigt undrar man också hur hennes ”vänner” är 
funtade? 
Sexköpare 3: Tänker???? Ja inte med hjärnan i alla fall. Man 
blir lite mörkrädd ibland. 
Sexsäljare 2: Tänker med reptilhjärnan? 
Sexsäljare 2: Jag tycker att det riktigt obehagliga är att alla 
sviker.... "kompisarna", de som borde sett efter henne och 
polisen... 
Sexköpare 4: Få saker får mig ur balans och får mitt sinne 
"rinna" över som när jag läser sådant. Hur dessa "män" 
överhuvud taget kan "tänka" är för mig mycket tveksamt. 
Det är ju tal om ett barn för attans. 
Sexsäljare 3: Nej jag fattar inte... Hur får man upp den när 
den andra inte vill? Läste boken Såld för längesen och vart 
lika fundersam. Det är helt enkelt våldtäkt som man betalar 
för ju. 
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Sexsäljare kunde sälja sexuella tjänster av fri vilja men göra detta på 
grund av att de var olyckliga. Därför skulle sexköpare, om de tillhörde 
Oss inte enbart köpa sexuella tjänster av sexsäljare som sålde sex av fri 
vilja, utan de skulle även försäkra sig om att sexsäljarna var lyckliga, till 
skillnad från Dem. Det var när det fanns en ömsesidighet och när 
sexsäljarna var lyckliga som de befann sig i toppskiktet på hierarkin. 
Initialt var det sexsäljarna som var drivande i den här frågan och i att 
upprätthålla den här dominerande tolkningsramen men ganska snart 
började sexköparna föra fram de här slagorden också. Som grupp 
började de leta efter tecken för att veta om sexsäljarna var lyckliga eller 
inte. De ville vara ”goda” sexköpare. Sexsäljarna började sedan 
ifrågasätta den här dikotomin eftersom det nästan blev som ett tvång 
på att de skulle ge sken av att vara lyckliga hela tiden för att visa att de 
inte var offer: 

Sexsäljare: Vad jag menar är att man så lätt utgår från att 
eskorter innerst inne är offer och olyckliga. Det blir nästan 
ett krav på att Hon ska banne mig vara lycklig. Vad jag vill 
säga är snarare att man i alla yrken kan vara olycklig, ha en 
pestig livssituation, ha haft en taskig barndom osv. För det 
är ju inte så att alla som haft en dålig barndom blir eskorter 
(…) Och nej, jag pratar inte om eskorter med hallickar etc. 
Jag tror inte att någon olycklig människa kan prestera bra. 
Faktiskt. Naturligtvis är mötet med en eskort mer intimt. 
Naturligtvis ska man uppträda vettigt mot varandra. Och 
som eskort ska man gå balansgång: Vara den perfekta 
älskarinnan med GFE-känsla, få mannen att känna närhet 
utan att tränga sig för nära inpå, låta honom känna att han 
faktiskt är en bra älskare men inte låta som att man vill 
"behålla" honom och vara medmänsklig, varm och älskvärd, 
men aldrig visa annat än att man är lycklig... 

Citatet visar hur kravet på att sexsäljare ständigt skulle visa att de var 
lyckliga beskrevs som orimligt. Det gjordes en jämförelse med andra 
yrken. Även människor som arbetar med andra saker kan må dåligt och 
ha haft en dålig barndom. Som jag tidigare har redogjort för beskrevs 
prostitution ibland som att det handlade om sex, men det fick inte vara 
vilket sex som helt. Stundtals framställdes det som ett jobb men inte 
som vilket arbete som helst. Att sälja sexuella tjänster likställdes också 
med andra yrken. Det fanns således flera olika symboler i form av idéer 
som hade olika antaganden bakom sig och flera av aktörerna visade 
inte en konsekvent hållning utan använde sig av de här olika 
symbolerna om vartannat. 
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vittnar om en oerhört cynisk människosyn... Detta är också sådant som 
polisen verkligen ska syssla med” (sexsäljare i Loungen) och andra 
deltagare ställde sig bakom: 

Sexköpare 1: Nu är jag kanske inte så insatt, men jag utgår 
ifrån att det inte är frågan om tjejer som annonserar på de 
vanliga sidorna. Det är sånt här som gör att man inte mår 
så bra. Det vore väldigt bra om man kunde försöka skriva 
och varna om sådana här saker även här på detta forum, 
vissa måste ju veta om det innan polisen. Jag tycker själv att 
personerna (männen som det verkar) ska straffas så jävla 
hårt som möjligt. 
Sexsäljare 1: Jodå Sexköpare 1 de annonserar på precis 
samma sidor som alla andra, tro inget annat. 
Sexsäljare 2: Hur naiv får man vara? Givetvis finns de på 
samma ställen som vi andra, hallickarna vill ju inte att 
kunderna ska veta att det är traffickingtjejer vi snackar om 
utan vill att det ska verka vara som vilka av oss andra som 
helst. Nä man bör nog inte vara naiv utan läsa annonser 
med kritiskt öga. Hade jag varit er hade jag nog i vissa fall 
kopplat ihop det med andra saker ni reagerar över när det 
gäller eskorter. Men lite får ni tänka själva... 
Sexköpare 2: Bästa sättet att undvika dessa tjejer är att 
anlita seriösa svenska eskorter har många ggr funderat på 
hur och varför alla unga utländska eskorter kommit hit. 

De sexsäljare som intagit positionen som de etablerade i Loungen var 
särskilt angelägna att betona att i prostitutionen fanns både sexsäljare 
som sålde sexuella tjänster frivilligt och sexsäljare som blev tvingade 
att sälja sexuella tjänster. Genom att använda sig av externa händelser 
kunde sexsäljarna uppmana sexköparna att alltid läsa sexsäljarnas 
annonser kritiskt, och att t.ex. undvika att köpa sex av personer som 
kom från utlandet. Om sexköparna ville vara helt säkra på att de köpte 
sex av en ”vuxen samtyckande individ” var det bättre att köpa sex av 
sexsäljare som var svenska, och som de med säkerhet visste sålde sex 
av fri vilja. Trots att sexsäljarna och sexköparna hade påtvingade 
avvikaridentiteter kunde de på det här sättet skapa ett nytt innehåll i 
vilka de var och hävda att de hade rätt att finnas och få erkännande 
som grupp och för sin livsstil. Men det handlade inte om alla livsstilar 
utan de som intagit positionen som de etablerade på fältet skapade ett 
tryck så att aktörerna skulle normativt anpassa sig till samhällsnormen, 
eller i alla fall till något snarlikt. 

Lyckliga och olyckliga sexsäljare 
Det gjordes inte enbart skillnad mellan frivillighet och tvång, det 
gjordes även en distinktion mellan lyckliga och olyckliga sexsäljare. 
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analsex med kondom och oralsex utan. Vi hade svensk bakgrund, var 
över 18 år, gärna lite äldre, och sålde och köpte helst 
flickvänsupplevelser. Vi prutade inte och följde gemensamt 
överenskomna regler för hur vi skulle bete oss mot varandra. Vi skrev 
sakliga recensioner och varningar. 

Däremellan verkade det finnas en gråzon av deltagare som fick vara 
på fälten men som inte helt och hållet accepterades. Det handlade bl.a. 
om män som hade sex med män, manliga deltagare som ville bli 
penetrerade analt med dildo eller liknande, personer som gillade 
amning och att köpa sex på gatan. Om de försökte flytta fram sina 
positioner blev de utsatta för sanktioner som tillrättavisningar eller 
”påhopp”. Sexköpare som öppet efterfrågade sexuella tjänster av 
minderåriga uteslöts direkt från Loungen och Receptionen. Detsamma 
gällde dem som efterfrågade sexuella tjänster av personer som var offer 
för människohandlare eller som hade hallick. I Korridoren var den här 
gränsen inte lika skarp. Där tilläts även personer som uttryckte sexuella 
känslor för barn att få delta, trots att det väckte reaktioner: 

Ja, det är ju olagligt. Dock anser jag att prostitution borde 
vara lagligt.. och 2 år yngre än lagligt är knappast något 
stort problem anser jag... Barn skulle jag inte klassa en 13-
åring som... snarare Ungdom (sexköpare i Korridoren). 

Denna aktör kallade sig för en stolt hebefil som drogs sexuellt till 
personer i 13–25-årsåldern. Aktören utsåg sig själv till en s.k. ”pedofil 
väktare” i Korridoren och drev den ”sexuella minoritetens” intressen. I 
Korridoren markerade aktörerna också sitt avståndstagande men där 
fanns samtidigt ett starkt ideal om yttrande- och åsiktsfrihet. Detta 
innebar att moderatorerna, styrningsenheterna, tillät alla inlägg under 
förutsättning att de handlade om yttrande av åsikter och så länge 
deltagarna följde forumets regler. 

I Loungen var moderatorerna inte lika aktiva utan de lät deltagarna 
till stor del själva styra interaktionen. I och med detta utvecklades det 
en stark social kontroll genom kollektiv självreglering. Deltagare som 
avvek från den dominerande tolkningsramen fick tydliga markeringar 
och tvingades därför att hålla en låg profil eller att söka sig till ett annat 
fält. Den kulturella förståelsen av vilka spelregler som gällde i Loungen 
när det rörde sig om sexuella avvikelser var starkt institutionaliserad 
”…har oxå lärt mig att på detta forum öppnar man inte munnen i 
onödan om man inte är en av de Utvalda…” (sexsäljare i Loungen). Det 
var tydligt att sexsäljarna och sexköparna på det här sättet 
kontinuerligt strävade efter att vara De ”normala” i det avvikande. 
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Grader av normalitet 
De identitetsskapande processerna var svåra eftersom fälten användes 
för att driva många olika intressen, både individuella och kollektiva. 
Processerna skedde både i förhållande till andra aktörer på fältet och i 
förhållande till andra fält, inte minst det statliga. Aktörerna visade ett 
ambivalent förhållningssätt till de kollektiva identiteterna. De ville att 
detta enbart skulle betraktas som handlingar och inte som kollektiva 
identiteter, samtidigt som flera verkade identifiera sig med gruppen 
och behöva vara en del av den. Det var enbart ett intresse eller både ett 
intresse och en identitet. Det som var konstant var att aktörerna var 
noga med att vakta vilka som skulle få ingå i gruppen och vilka som inte 
tillhörde den. De var noga med vilka som skulle få makt och få vara 
med och definiera vilka de var eftersom det var viktigt för aktörerna att 
bli betraktade som De ”normala”: 

Sexköpare: …Området är stort, men här i Loungen, i 
utkanten av samhället är det OK, ja nästan självklart, att 
köpa och sälja sex. Sen finns det vissa gränser, som kan 
diskuteras, men så länge tjejen är över 18 år, att det är 
frivilligt, och att det inte figurerar någon hallick, så tycker de 
flesta att det är helt 100 procent ok. Givetvis är manliga 
eskorter med kvinnlig kundkrets helt moraliskt ok. Det är ju 
inte riktigt i nivå med samhället i övrigt.. 
eskorter med kvinnlig kundkrets helt moraliskt ok. Det är ju 

 Om man 
funderar vidare, porr i övrigt etc. så tror jag många män 
tycker om att kolla på tjejer som har sex. Högklackat, 
stayups och sexiga underkläder är också en självklarhet. 
tycker om att kolla på tjejer som har sex. Högklackat, 

 
Om vi sedan börjar fundera över lite udda grejor, transor, 
shemales, strap-on, bögar, BDSM, kiss-och-bajssex, 
bröstmjölk, så reagerar i alla fall jag med en axelryckning, 
ointresse, och kanske ett flin. Inte riktigt min grej, men visst, 
så länge de tycker det är kul och jag inte behöver titta på… 
Nästa steg, som jag definitivt inte tycker är ok, är sex med 
djur och barn under 18 år. Gravida kvinnor som 
prostituerade, nä, det känns inget vidare. På något sätt 
reagerar man med omtanke när man möter en gravid 
kvinna. Erbjuder en sittplats på tunnelbanan, håller upp 
dörren etc. Tanken att en gravid kvinna utsätts för en 
hårdhänt torsk, känns inte alls bra. En helt annan sak är 
givetvis ett knull mellan en gravid kvinna och pappan. De 
har nog koll på läget. 

I Loungen och i Receptionen var Vi ”sexköpare” eller ”kunder” och 
”eskorter” som enbart köpte eller sålde sexuella tjänster av fri vilja, som 
inte hade någon profitör, som helst gjorde detta som något extra då och 
då, och inte på löpande band. Vi ägnade oss åt vaginalt sex, möjligtvis 
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de sexköpare som var mest aktiva, och som tillsammans med vissa 
sexsäljare intagit positionen som de etablerade på fältet, inte verkade 
köpa sexuella tjänster. De köpte i alla fall inte sexuella tjänster ofta. 
Ändå var det framförallt de här deltagarna som omtalade sig själva som 
”torskar” och som skrev om ”torsklivet”, ”torskkarriärer” och 
diskuterade också vad som karaktäriserade ”riktiga torskar”. ” …Någon 
lyckosam torskkarriär betvivlar jag” (sexköpare i Loungen). 

Det var de här deltagarna som markerade de tydligaste gränserna 
mot Dem och som var med och skapade innehållet i gruppen 
sexköpare. Motsvarande var det för sexsäljarna, trots att de själva hade 
upphört att köpa eller sälja sexuella tjänster. Det verkade vara 
aktörerna som varken köpte eller sålde sexuella tjänster i någon större 
omfattning, som verkligen gjort en identifikation och anammat en 
virtuell identitet. De som istället uppgav att de köpte sexuella tjänster i 
en större omfattning beskrev sig själva främst som kunder, 
konsumenter och att de var personer som köpte sexuella tjänster som 
en hobby. Det var en hobby bland många andra. 

Det var framförallt de här sexköparna och sexsäljarna som hade lagt 
köp och försäljning av sexuella tjänster på hyllan som var aktiva i att 
rama in berättelser som tilltalade gemenskapen och de använde samma 
berättelse mot motståndare. De formade de kollektiva identiteterna, 
fick med sig andra och övertygade i vissa situationer andra att de var en 
del av något viktigt. De visade solidaritet med gruppen. En polsk studie 
(Korolczuk kommande) om deltagare som möttes utifrån en delad 
erfarenhet av infertilitet visar också att det var aktörer som inte längre 
var infertila och som redan hade fått barn, som var mest aktiva i det 
kollektiva identitetsskapandet på forumet. I den kontexten var 
infertilitet även stigmatiserande varför denna erfarenhet ofta hölls dold 
för släkt och vänner. 

En välbevarad hemlighet och möjligheten att känna 
tillhörighet 
Att köpa eller att sälja sexuella tjänster var också något som ofta hölls 
hemligt för omgivningen. Det var många gånger för stigmatiserande att 
dela med sina nära och kära: 

Sexsäljare 1:…Så pengarna är inte alltid lättförtjänta. 
Tillkommer gör ett visst hemlighetsmakeri och det näst intill 
obligatoriska dubbellivet. Flera mobiler...folk vet inte vart du 
är, du får tänja sanningar som vardag både gentemot 
kunder, familj och vänner... 

Att bevara den här hemligheten och inte kunna dela den, ibland inte 
ens med sina närmaste vänner beskrevs som slitsamt, särskilt för 
sexsäljarna. På forumet var den här hemligheten tolererad och 
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Varför engagerade aktörerna sig? 
Det var flera av de aktörer som intagit positionen som de etablerade i 
Loungen som uppgav eller anklagades för att de hade slutat köpa eller 
sälja sexuella tjänster eller att de gjorde detta väldigt sporadiskt eller 
sällan. Därför kan man reflektera kring och diskutera huruvida 
identifikationen med grupperna ”sexköpare” och ”sexsäljare” verkligen 
var kopplad till hur ofta aktörerna faktiskt köpte eller sålde sexuella 
tjänster, om de fortfarande gjorde det. Identifikation verkar i det här 
fallet snarare handla om hur stark interaktion aktörerna hade med 
andra tillhörande samma grupp och inte spegla det faktiska agerandet 
eller rollen i prostitutionen. Det fanns en löskoppling mellan identitet 
och handling. 

Nomineringen av ”årets torsk” 
Vid varje årsskifte skedde nomineringar i Loungen där bl.a. ”årets 
torsk” skulle kronas. Det skulle vara någon av deltagarna som 
förkroppsligade ”torsken”: 

Sexköpare: Hej alla! Tänkte det kunna vara på sin plats med 
lite nomineringar inför årets slut. Har sett i gamla trådar att 
det genomförts sådana tidigare. Den som nomineras till 
årets Torsk ska vara någon som på ett positivt sätt bidragit 
med information till andra sexköpare och som på andra sätt 
bidragit med trådar/kommentarer om livet som torsk. Det 
är tänkt som en hederstitel. Nomineringar till årets torsk kan 
skickas via PM till mig. Du kan nominera tre stycken torskar. 
Den nominerade ska vara registrerad på forumet. De sex 
torskar som fått flest nomineringar kommer att gå vidare till 
en omröstning här på forumet. Om ingen av torskarna får 
mer än 50 procent av rösterna så kommer de tre med flest 
röster att gå vidare till en andra finalomgång. Flest röster 
vinner. Du kan skicka in dina nomineringar fram till 24 
oktober. Mycket nöje. 
Sexsäljare: Årets torsk har alltså inget att göra med hur han 
de facto är som torsk? Fast det är klart han som verkligen 
förtjänar den titeln i mina ögon träffar såvitt jag vet inte så 
många tjejer. Och då har han inte en chans att vinna titeln 
som han förtjänar i alla fall. Kul grej, det ska bli roligt att se 
vilka som vinner. Det är väl inte så många av de aktivaste 
skribenterna som verkligen träffar tjejer på det här sättet 
tror jag. 

Det intressanta var dels att det varje år genomfördes nomineringar av 
”årets torsk”, dels hur sexsäljaren och andra med henne, ifrågasatte om 
årets torsk verkligen skulle bli ”en riktig torsk”, detta med tanke på att 
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de sexköpare som var mest aktiva, och som tillsammans med vissa 
sexsäljare intagit positionen som de etablerade på fältet, inte verkade 
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för släkt och vänner. 
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dela med sina nära och kära: 

Sexsäljare 1:…Så pengarna är inte alltid lättförtjänta. 
Tillkommer gör ett visst hemlighetsmakeri och det näst intill 
obligatoriska dubbellivet. Flera mobiler...folk vet inte vart du 
är, du får tänja sanningar som vardag både gentemot 
kunder, familj och vänner... 

Att bevara den här hemligheten och inte kunna dela den, ibland inte 
ens med sina närmaste vänner beskrevs som slitsamt, särskilt för 
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sälja sexuella tjänster eller att de gjorde detta väldigt sporadiskt eller 
sällan. Därför kan man reflektera kring och diskutera huruvida 
identifikationen med grupperna ”sexköpare” och ”sexsäljare” verkligen 
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andra tillhörande samma grupp och inte spegla det faktiska agerandet 
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är tänkt som en hederstitel. Nomineringar till årets torsk kan 
skickas via PM till mig. Du kan nominera tre stycken torskar. 
Den nominerade ska vara registrerad på forumet. De sex 
torskar som fått flest nomineringar kommer att gå vidare till 
en omröstning här på forumet. Om ingen av torskarna får 
mer än 50 procent av rösterna så kommer de tre med flest 
röster att gå vidare till en andra finalomgång. Flest röster 
vinner. Du kan skicka in dina nomineringar fram till 24 
oktober. Mycket nöje. 
Sexsäljare: Årets torsk har alltså inget att göra med hur han 
de facto är som torsk? Fast det är klart han som verkligen 
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många tjejer. Och då har han inte en chans att vinna titeln 
som han förtjänar i alla fall. Kul grej, det ska bli roligt att se 
vilka som vinner. Det är väl inte så många av de aktivaste 
skribenterna som verkligen träffar tjejer på det här sättet 
tror jag. 

Det intressanta var dels att det varje år genomfördes nomineringar av 
”årets torsk”, dels hur sexsäljaren och andra med henne, ifrågasatte om 
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lämna forumet för alltid. Vissa deltagare som hade aviserat sitt farväl 
och som inte hade kommit tillbaka var saknade i åratal efter att de valt 
att lämna forumet. Detta tyder på att flera deltagare hade utvecklat 
känslomässiga band till varandra och de uttryckte många känslor vid 
sådana här ”farvälsituationer”. Som nämndes i kapitel tre kallas 
internet ibland för ”technologies of belonging” eftersom det erbjuder 
tillhörighet (Korolczuk kommande:20–24). En tredjedel av 
internetanvändarna i Sverige har t.ex. fått nya vänner online (Findahl 
2013:6, 34). 

Samtidigt visar studier (de Valck m.fl. 2009:198–199, Korolczuk 
kommande) också att det på forumen ständigt pågår ett gränsarbete för 
vilka som får tillhöra vilket gör att det blir svårt för dem som avviker att 
stanna kvar och uttrycka sina åsikter. Detta var tydligt i Alex Campbells 
(2006) undersökning av ett forum för skinheads. De deltagare som 
kategoriserades som rasister ansågs t.ex. inte vara riktiga skinheads 
och fick tillsägelser. Den här typen av farväl kan därför i många fall 
även tolkas som en protesthandling: 

Sexköpare 1: Det känns väldigt sorgligt och tråkigt att 
galenpannan, den militanta och dominanta tanten som 
ibland lyckas reta upp dom vackra småtjejerna aviserat ett 
försvinnande. Detsamma känner jag ang. knäppskallen (han 
är ju norrman gudbevars) x-sexköpare. Förhoppningsvis har 
båda två lika dålig karaktär som jag. . 
Sexköpare 2: x-sexsäljare var älskad av många. Speciellt 
bland oss som ständigt tystas p.g.a. att vår sexuella läggning 
tycks skrämma vissa till förnedrande skämt. På Domina 
stunder fanns hon alltid med och stöttade oss mot forumets 
självutnämnda moralfarbröder som alltid gjort sitt bästa för 
att sabotera denna del av forumet. Det kallas mod och det 
hade x-sexsäljare väldigt mycket av. Märker att jag talar i 
imperfekt. Hoppas verkligen att du ångrar dig x-sexsäljare. 
Vi är många som älskar dig. Kram. 
Sexköpare 3: Trist att x-sexsäljare valt att lämna forumet. 
Sexsäljare 1: Va f-n nur´å? Vad har jag missat? Var skriver 
x-sexsäljare att hon ska försvinna? Även om jag förvisso har 
haft de tankarna många gånger... att jag inte vill logga in 
mer alltså. Men det går ju inte. 
Sexköpare 3: (En länk till x-sexsäljares avsked förf. anm.). 
Sexsäljare 2: Men åh... Alla drar ju . 

Som citatet visar var det en av de aktörer som intagit positionen som 
utmanare på fältet som valt att lämna forumet i protest. Denna aktör 
stod upp för och försvarade dem som hade avvikande sexuell läggning 
och för detta var hon både ogillad och älskad. Deltagarna beskrev ofta, 
som i exemplet, vad vederbörande hade betytt och visade sitt stöd och 
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deltagarna kunde dela erfarenheter med varandra. På de här virtuella 
fälten erbjöds både kollektiva identiteter och en gemenskap: 

Sexsäljare 1: …Man kommer in i en social gemenskap. Men 
denna ska man vara medveten om inte alltid är speciellt 
äkta. Den dagen det trasslar till sig på tråden en aning så är 
motparterna ofta som förbytta. Man måste ta det för vad det 
är. MYCKET yta. Var och en står sig själv närmast... 

Den gemenskap som fanns i Loungen beskrevs ofta både i termer av att 
vara genuin, stark och positiv och, som i citatet ovan, som att de här 
sociala banden inte var helt äkta. Under studiens gång var det flera av 
de aktörer som intagit positionen som de etablerade på fältet som ville 
lämna det för att de hade tröttnat. Flera hade med åren utvecklat en 
hatkärlek till forumet och gemenskapen och ibland även till 
prostitutionen. De aviserade sina farväl till deltagarna: 

Sexköpare 1: Jag har gjort mitt för ett tag. Bäst att sluta när 
man ligger på topp. Har inte beslutat än om det blir ett 
uppehåll eller pensionering från forumet. För vänner o 
trevliga personer finns jag kvar på PM. Har funnits här 
längre än de flesta och anledningen till min närvaro har 
alltid varit min stora passion för just eskortverksamhet. 
Många tvistar om vad o vem forumet är till för. Min 
uppfattning är det öppet för alla men huvudinriktningen bör 
vara sexarbete. Har sagt förut att alla behövs på forumet 
men blir tvungen att backa på den punkten. Ett par 
deltagare behöver uteslutas för att ni andra ska få ett 
trevligt spelrum. Har valt att bara träffa två av tjejerna som 
postar här. De är unga och trevliga och vi kanske ses igen. 
Nu återstår att se om det är lätt eller svårt att lämna detta 
träsk... 
Sexköpare 2: Det är svårt. 

Loungen beskrevs som ett träsk, en våtmark, där man lätt fastnade och 
som man inte kunde ta sig ur. Det dröjde ofta inte länge innan de som 
hade aviserat sitt farväl kom tillbaka. Flera av dem som intagit 
positionen både som de etablerade och som utmanare på fältet försökte 
lämna det, ibland flera gånger. Det verkade vara ett stort beslut. Ofta 
skrev deltagarna långa avskedsbrev. Ibland innehöll de även några 
personliga rader till var och en av de deltagare som hade betytt mest 
och som de ville fortsätta hålla kontakten med. De tackade för alla 
tankeutbyten, recensionsutbyten, recept, boktips etc. Många gånger 
skrev de om sina framtidsplaner och blickade även tillbaka på sina 
erfarenheter av att vara i prostitutionen. De andra deltagarna önskade 
ofta den som skulle lämna forumet lycka till. Deltagarna beskrev ofta 
hur denna skulle bli saknad och lämna ett tomrum efter sig. De var ofta 
skeptiskt inställda till att de deltagare som tog farväl skulle kunna 
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som man inte kunde ta sig ur. Det dröjde ofta inte länge innan de som 
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fristående, lyckliga, tillfreds med sitt val att sälja sex och som gjorde det 
för att få ömsesidig njutning placerades högst upp i hierarkin. Längst 
ner fanns barnsexhandel och människohandel för sexuella ändamål. De 
flesta sexköpare som var aktiva i Loungen och i Receptionen verkade 
anse att de befann sig i toppskiktet av den här hierarkin och att de 
sexuella tjänster som de köpte var både mer meningsfulla och mer 
moraliskt försvarbara än andra. I Korridoren var prostitutionshierarkin 
snarlik, men att köpa sex på bordeller och klubbar var också högt 
skattat. Det fanns överlag en högre tolerans för olika prostitutioner 
eftersom den dominerande tolkningsramen inte var lika stark i 
Korridoren som i Loungen. Där fanns ett starkt ideal av yttrandefrihet 
oavsett vad deltagarna uttryckte. 

Sexsäljarna i Loungen var initialt med och upprätthöll den 
prostitutionshierarki som fanns men under undersökningsperioden 
blev de mer och mer kritiska mot den moraliska skillnad som gjordes 
beroende på vilket pris sexsäljare tog, vilka sexuella tjänster de erbjöd, 
vilka motiv de hade till att sälja sex och var de sexuella tjänsterna 
utfördes. Sexsäljarna i Loungen betonade istället att sexsäljare hade 
olika erfarenheter och visade på så vis även solidaritet med sexsäljare 
som var verksamma i andra delar av prostitutionsmarknaden. Att 
betona olika erfarenheter har varit en vanlig strategi för sexsäljare även 
när de organiserar sig på EU-nivå (Garofalo 2010b:221–236). Detta 
beror på att de som grupp har haft svårt att komma överens i många 
frågor och att de därmed inte har en gemensam nominal och virtuell 
identitet. Att betona vissa gemensamma rättigheter kan stärka 
sexsäljare som grupp samtidigt som betoning av olika erfarenheter 
potentiellt kan försvåra det kollektiva handlandet eftersom det ger en 
så liten gemensam plattform. 

Sexköparna och sexsäljarna var emellertid överens om att deras 
relation inte kunde betraktas som ett uttryck för våld. Relationen 
formulerades i termer av att vara ett utbyte mellan vuxna samtyckande 
individer. De särskiljde sig därför från samhället som uppfattades som 
förtryckande. Sexsäljarna och sexköparna var däremot inte överens om 
huruvida att sälja sexuella tjänster handlade om sex eller om det var ett 
arbete. Aktörerna pendlade mellan att beskriva att sälja sexuella 
tjänster som något speciellt, och att dra paralleller till vilket arbete som 
helst. Även om de sällan använde begreppet ”sexarbete” användes 
ständigt idéer från marknaden i de identitetsskapande processerna. Det 
var bara ett fåtal aktörer som drev en konsekvent linje. De flesta 
pendlade mellan att beskriva att sälja sexuella tjänster som sex, som ett 
speciellt yrke och som vilket arbete som helst. De som tydligast drev en 
linje var de sexköpare som betraktade sig själva som konsumenter och 
prostitution som vilken marknad som helst men som jag har visat i 
tidigare kapitel förändrades också den dominerande tolkningsramen 
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sin saknad. Det var fler som hade velat lämna forumet men det var 
svårt. Andra hade tagit det här beslutet men valt att komma tillbaka. 
En möjlig förklaring till varför aktörerna kom tillbaka när de väl lämnat 
fältet, var kanske att de på samma gång också lämnade en kollektiv 
identitet. De lämnade en känsla av att tillhöra och att få mening. 

Fligstein och McAdam (2012a:43, 49–50) menar att samtidigt som 
aktörer skapar mening åt andra skapar de mening åt sig själva. Som jag 
visat i tidigare kapitel kan aktörer drivas av materiella behov. På 
forumen handlade det t.ex. om att få mer pengar, mer tid och mer 
säkerhet. Vad jag har visat i det här kapitlet är att det också kan finnas 
existentiella behov, som att känna tillhörighet och att få mening med 
livet, som får aktörer att handla kollektivt och att driva egna och 
gemensamma intressen. Internet erbjuder en plats där både materiella 
och existentiella behov kan tillfredsställas. 

Sammanfattning 
Språket har stor betydelse i institutionaliseringsprocesser. I en svensk 
kontext där det fanns en abolitionistisk hållning till prostitution, 
betraktades de som sålde respektive köpte sexuella tjänster som ”offer” 
respektive ”förövare” av sexuellt våld. De sexsäljare som var aktiva på 
forumen var kategoriserade och etiketterade av samhället som 
”prostituerade”, som ”personer som utnyttjas i prostitutionen” och som 
”kvinnor med erfarenhet av prostitution”, respektive sexköparna som 
”sexköpare” och som ”torskar”. Dessa etiketter, och i synnerhet de som 
används för att benämna sexsäljare, har blivit kritiserade för att vara 
stigmatiserande och för att de tenderar att cementera identiteter. Att 
sälja och köpa blir någonting man är och som man aldrig slutar att 
vara. 

På de virtuella fälten kunde aktörerna göra motstånd mot denna 
kategorisering och etikettering genom att använda sig av andra namn, 
t.ex. ”eskorter” och ”kunder”. Genom att använda sig av andra namn 
försökte de även genom förhandlingar förändra betydelsen av och 
innehållet i kategorierna. Aktörerna kunde emellertid inte komma 
överens om vad de skulle kallas för och vad de här olika namnen 
förpliktigade till. Det fanns således inte en enig nominal identitet som 
angav vad sexköpare respektive sexsäljare skulle kallas för. Denna brist 
på enig nominal identitet försvårade antagligen för de aktörer som ville 
få andra att handla kollektivt. 

I Loungen gick sexköpare och sexsäljare från att vara två kategorier 
till att bli två grupper som var beroende av varandra i de 
identitetsskapande processerna. Sexköpare var aktiva i att skapa en 
”hierarki av prostitutioner” där eskortservice av sexsäljare som var 
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specifika jämställdhetsdiskussion som pågick i Sverige, av vilken 
sexköpslagen kan ses som en produkt. 

Samtidigt var det viktigt för aktörerna att veta vilka som ingick i 
gruppen och det skapades gränser. De som intagit positionen som de 
etablerade i Loungen utsatte de aktörer som bröt mot den dominerande 
kulturella förståelsen för sanktioner. Detta bidrog till att det blev svårt 
för dem som hade avvikande sexuella preferenser att uttrycka dessa 
offentligt utan att bli tillrättavisade och förlöjligade. Det var i synnerhet 
sexuella tjänster som hade anknytning till barn som ogillades. Både 
sexsäljare och sexköpare pekade på omoraliska handlingar och 
beteenden genom att t.ex. länka till externa händelser som 
tidningsreportage för att sedan förkasta dem. Det skapade en gräns 
mellan Oss och Dem och samtidigt stärktes den kulturella förståelsen, 
d.v.s. vilka regler som gällde på fältet och vilka handlingar som var 
legitima att använda utifrån varje position. Att sex skulle vara 
ömsesidigt var en idé som var framträdande och aktörerna började 
dessutom lista grader av avvikelser och de som t.ex. uttryckte sexuella 
preferenser för barn bannlystes direkt från Loungen. I Korridoren var 
gränserna inte lika starka varför även aktörer som attraherades av barn 
tilläts vara med i interaktionen. 

Kapitlet visar att ibland beskrevs att köpa och sälja sexuella tjänster 
som en handling och hanterades enbart som en handling. Samtidigt var 
det flera av aktörerna som ansåg sig tillhöra en grupp som hade ett 
visst innehåll. Det fanns emellertid inte nödvändigtvis en koppling 
mellan de kollektiva identiteterna och den faktiska handlingen att köpa 
eller sälja sexuella tjänster. Detta blev speciellt tydligt när deltagarna 
skulle rösta fram ”årets torsk”. Vissa av de nominerade köpte inte 
sexuella tjänster längre. Ändå tillhörde de, de mest aktiva aktörerna i 
Loungen, och var mest aktiva i att rama in hur en riktig ”torsk” skulle 
vara. Detta känns även igen från andra forum. 

I och med att det var stigmatiserande att köpa och sälja sexuella 
tjänster var det många som höll det hemlighet för sin omgivning. Att 
behöva ljuga för sina närmaste beskrevs som slitsamt. Det som är 
intressant, med tanke på att Sverige har velat förflytta fokus från 
sexsäljare till sexköpare, är att sexsäljarna uttryckte en större känsla av 
att vara stigmatiserade än sexköparna. Vissa deltagare kunde t.o.m. 
kalla sig själva för ”torskar” trots att de inte köpte sex. Sexsäljarna 
upplevde vad de kallade för ”horstigmat”. På forumen kunde aktörerna 
dock möta likasinnade, liksom på andra forum. Deltagarna kunde även 
få tillhörighet, även om gemenskapen ibland beskrevs som ”falsk”. 
Även om deltagarna ville lämna Loungen och aviserade sitt farväl kom 
de ständigt tillbaka. Detta antyder att, liksom på många andra forum, 
var känslan av tillhörighet viktig. Precis som materiella behov, i form 
av att få mer tid och mer pengar, kunde driva sexköpare och sexsäljare 
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under undersökningsperioden. De förändrade sina tolkningar 
tillsammans. 

Garofalo (2010a:62–65) har belyst hur det också fanns en liknande 
splittring inom sexarbetarrörelsen. En del av rörelsen betonade, liksom 
LGBT-rörelsen63, den stigmatisering som gruppen var utsatt för. De 
bejakade en kollektiv identitet som formulerades utifrån vissa 
gemensamma rättigheter. En annan del av rörelsen belyste främst 
arbetskonflikter och organiserade sig som fackföreningar. De menade 
att problemet inte var yrket i sig, utan arbetsvillkoren. Inom 
sexarbetarrörelsen fanns också en mer liberal tolkning och en mer 
marxistisk tolkning av vad problemen med prostitution berodde på. 
Utifrån en mer liberal tolkning berodde många av de problem som 
fanns på prostitutionsmarknaden på fel statliga insatser, t.ex. 
kriminalisering och på andra institutionella hinder. Stigmatisering och 
kriminalisering beskrevs ofta som irrationella och 
prostitutionsmarknaden hade fungerat bättre och individer hade fått en 
ökad individuell frihet och ökade valmöjligheter utan dem. Utifrån en 
mer marxistisk tolkning berodde istället många av de problem som 
fanns på prostitutionsmarknaden på kapitalistiska strukturer och på att 
det fanns en stående konflikt mellan arbete och kapital. Arbete per 
definition klassades som ett utnyttjande (Garofalo 2010a:66–67). 

Det fanns symboler både från den del av sexarbetarrörelsen som 
framhöll en gemensam identitet med vissa rättigheter och från den del 
som framhöll det mer som ett arbete och strävade efter bättre 
arbetsvillkor. Symboler från den mer liberala tolkningen var mest 
framträdande medan symboler från den mer marxistiska tolkningen 
var sällsynta. Även om de politiska dimensionerna i det kollektiva 
identitetsskapandet sällan var direkt framträdande, gav de sig tillkänna 
indirekt. Trots att de inte var helt överens om vilka de var, ville 
aktörerna ha erkännande som grupp för sin livsstil och för att det fanns 
en skillnad mellan frivillighet och tvång i prostitutionen. De fanns och 
hade också rätt att finnas, och behövde inte alltid vara vare sig olyckliga 
eller lyckliga. Det fanns andra som var ”offer” och ”förövare”. 

I Loungen användes också flera symboler från en mer könsmakts-
inspirerad diskussion där jämställdhet mellan könen blev viktig och de 
mer objektifierande och ojämställda dimensionerna på 
prostitutionsmarknaden lyftes fram. Jämställdhet mellan sexköpare 
och sexsäljare i prostitutionen, vilket i lagens ögon var en omöjlighet, 
beskrevs inte bara som en möjlighet utan också som något önskvärt. 
Den jämställda sexsäljaren och sexköparen blev ett mål och det fanns 
ett delat ansvar i detta. Denna diskussion fick antagligen näring av den 

                                                           
63 Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   248 2014-04-10   13:25



241 

specifika jämställdhetsdiskussion som pågick i Sverige, av vilken 
sexköpslagen kan ses som en produkt. 

Samtidigt var det viktigt för aktörerna att veta vilka som ingick i 
gruppen och det skapades gränser. De som intagit positionen som de 
etablerade i Loungen utsatte de aktörer som bröt mot den dominerande 
kulturella förståelsen för sanktioner. Detta bidrog till att det blev svårt 
för dem som hade avvikande sexuella preferenser att uttrycka dessa 
offentligt utan att bli tillrättavisade och förlöjligade. Det var i synnerhet 
sexuella tjänster som hade anknytning till barn som ogillades. Både 
sexsäljare och sexköpare pekade på omoraliska handlingar och 
beteenden genom att t.ex. länka till externa händelser som 
tidningsreportage för att sedan förkasta dem. Det skapade en gräns 
mellan Oss och Dem och samtidigt stärktes den kulturella förståelsen, 
d.v.s. vilka regler som gällde på fältet och vilka handlingar som var 
legitima att använda utifrån varje position. Att sex skulle vara 
ömsesidigt var en idé som var framträdande och aktörerna började 
dessutom lista grader av avvikelser och de som t.ex. uttryckte sexuella 
preferenser för barn bannlystes direkt från Loungen. I Korridoren var 
gränserna inte lika starka varför även aktörer som attraherades av barn 
tilläts vara med i interaktionen. 

Kapitlet visar att ibland beskrevs att köpa och sälja sexuella tjänster 
som en handling och hanterades enbart som en handling. Samtidigt var 
det flera av aktörerna som ansåg sig tillhöra en grupp som hade ett 
visst innehåll. Det fanns emellertid inte nödvändigtvis en koppling 
mellan de kollektiva identiteterna och den faktiska handlingen att köpa 
eller sälja sexuella tjänster. Detta blev speciellt tydligt när deltagarna 
skulle rösta fram ”årets torsk”. Vissa av de nominerade köpte inte 
sexuella tjänster längre. Ändå tillhörde de, de mest aktiva aktörerna i 
Loungen, och var mest aktiva i att rama in hur en riktig ”torsk” skulle 
vara. Detta känns även igen från andra forum. 

I och med att det var stigmatiserande att köpa och sälja sexuella 
tjänster var det många som höll det hemlighet för sin omgivning. Att 
behöva ljuga för sina närmaste beskrevs som slitsamt. Det som är 
intressant, med tanke på att Sverige har velat förflytta fokus från 
sexsäljare till sexköpare, är att sexsäljarna uttryckte en större känsla av 
att vara stigmatiserade än sexköparna. Vissa deltagare kunde t.o.m. 
kalla sig själva för ”torskar” trots att de inte köpte sex. Sexsäljarna 
upplevde vad de kallade för ”horstigmat”. På forumen kunde aktörerna 
dock möta likasinnade, liksom på andra forum. Deltagarna kunde även 
få tillhörighet, även om gemenskapen ibland beskrevs som ”falsk”. 
Även om deltagarna ville lämna Loungen och aviserade sitt farväl kom 
de ständigt tillbaka. Detta antyder att, liksom på många andra forum, 
var känslan av tillhörighet viktig. Precis som materiella behov, i form 
av att få mer tid och mer pengar, kunde driva sexköpare och sexsäljare 

240 

under undersökningsperioden. De förändrade sina tolkningar 
tillsammans. 

Garofalo (2010a:62–65) har belyst hur det också fanns en liknande 
splittring inom sexarbetarrörelsen. En del av rörelsen betonade, liksom 
LGBT-rörelsen63, den stigmatisering som gruppen var utsatt för. De 
bejakade en kollektiv identitet som formulerades utifrån vissa 
gemensamma rättigheter. En annan del av rörelsen belyste främst 
arbetskonflikter och organiserade sig som fackföreningar. De menade 
att problemet inte var yrket i sig, utan arbetsvillkoren. Inom 
sexarbetarrörelsen fanns också en mer liberal tolkning och en mer 
marxistisk tolkning av vad problemen med prostitution berodde på. 
Utifrån en mer liberal tolkning berodde många av de problem som 
fanns på prostitutionsmarknaden på fel statliga insatser, t.ex. 
kriminalisering och på andra institutionella hinder. Stigmatisering och 
kriminalisering beskrevs ofta som irrationella och 
prostitutionsmarknaden hade fungerat bättre och individer hade fått en 
ökad individuell frihet och ökade valmöjligheter utan dem. Utifrån en 
mer marxistisk tolkning berodde istället många av de problem som 
fanns på prostitutionsmarknaden på kapitalistiska strukturer och på att 
det fanns en stående konflikt mellan arbete och kapital. Arbete per 
definition klassades som ett utnyttjande (Garofalo 2010a:66–67). 

Det fanns symboler både från den del av sexarbetarrörelsen som 
framhöll en gemensam identitet med vissa rättigheter och från den del 
som framhöll det mer som ett arbete och strävade efter bättre 
arbetsvillkor. Symboler från den mer liberala tolkningen var mest 
framträdande medan symboler från den mer marxistiska tolkningen 
var sällsynta. Även om de politiska dimensionerna i det kollektiva 
identitetsskapandet sällan var direkt framträdande, gav de sig tillkänna 
indirekt. Trots att de inte var helt överens om vilka de var, ville 
aktörerna ha erkännande som grupp för sin livsstil och för att det fanns 
en skillnad mellan frivillighet och tvång i prostitutionen. De fanns och 
hade också rätt att finnas, och behövde inte alltid vara vare sig olyckliga 
eller lyckliga. Det fanns andra som var ”offer” och ”förövare”. 

I Loungen användes också flera symboler från en mer könsmakts-
inspirerad diskussion där jämställdhet mellan könen blev viktig och de 
mer objektifierande och ojämställda dimensionerna på 
prostitutionsmarknaden lyftes fram. Jämställdhet mellan sexköpare 
och sexsäljare i prostitutionen, vilket i lagens ögon var en omöjlighet, 
beskrevs inte bara som en möjlighet utan också som något önskvärt. 
Den jämställda sexsäljaren och sexköparen blev ett mål och det fanns 
ett delat ansvar i detta. Denna diskussion fick antagligen näring av den 

                                                           
63 Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   249 2014-04-10   13:25



243 

11. ÖVERVAKNING OCH KOLLEKTIV 
SJÄLVREGLERING 

Forumen som fält var kopplade till en rad andra fält. Av dessa verkade 
det svenska statliga fältet vara betydelsefullt för de interna processerna 
på forumen. För att kunna fokusera på relationen mellan det 
närliggande svenska statliga fältet och dessa icke-statliga, virtuella fält 
har jag använt mig av litteratur som får representera det statliga fältet. 
Flera olika källor (tidigare forskning, kartläggningar, rapporter, statliga 
offentliga utredningar, media m.m.) visar hur polisen övervakade och 
arbetade aktivt på internet för att kunna stänga ner forum där 
prostitution främjas och förmedlas och för att kunna lagföra brott mot 
svensk lagstiftning. På forumen upplevde deltagarna sig ständigt 
övervakade av den svenska staten. Den här studien kan inte visa om 
denna övervakning faktiskt förekom vid tidpunkten för 
undersökningen eller om den skedde på det sätt som deltagarna 
upplevde det. Detta är dock sannolikt eftersom forumen nämndes vid 
namn i flera av den svenska polisens egna rapporter och 
kartläggningar. 

Oavsett vilket, påverkade aktörernas känsla av att ständigt vara 
övervakade de interna processerna på fälten. Kapitlet visar hur fältens 
existens upplevdes vara hotad och hur aktörerna hanterade detta 
upplevda hot genom att ta hjälp av både geografiska gränser (t.ex. flytta 
servrar och bara diskutera prostitution utomlands) och moraliska 
gränser (t.ex. hålla borta sexhandel med barn och med offer för 
människohandel för sexuella ändamål) för att den svenska staten inte 
skulle kunna eller vilja eliminera deras fält. Detta kan tolkas som att 
fälten tolererades av den svenska staten under förutsättning att 
aktörerna på fälten kollektivt självreglerade sitt eget och andras 
användande och i denna process blev både de som intagit positionen 
som de etablerade på fälten och moderatorerna, d.v.s. 
styrningsenheterna, centrala. 
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Av den svenska polisens egna rapporter och kartläggningar, av statliga 
offentliga utredningar samt av olika tidningsartiklar som deltagarna i 
Loungen och Korridoren länkade till, går det att utläsa att polisen 
bedrev spaningsarbete på internet. Den svenska polisen övervakade 
både forum och annonssidor för att kunna upptäcka och lagföra 
koppleribrott. Polisen letade framförallt efter spår av barnsexhandel 
och människohandel för sexuella ändamål. De spanade t.ex. efter 
annonser som föreföll vara skrivna och publicerade av organiserade 
brottsgrupper och nätverk. De letade efter annonser där flera sexsäljare 
hade fotograferats i samma miljö och annonser som kunde knytas till 
samma e-postadress. Polisen arbetade även aktivt för att göra det 
lättare att identifiera personer som misstänktes utnyttja barn sexuellt 
utanför Sveriges gränser. Rikskriminalpolisens IT-brottssektion hjälpte 
till i flera utredningar där det fanns misstänkta annonser som hade 
publicerats på internet (RPS lägesrapport 12, 2011:6, 12). Den svenska 
polisen ingick även i ett internationellt samarbete och försökte med 
hjälp av andra länder stänga ner t.ex. svenskspråkiga forum eller 
annonssidor där prostitution främjades och förmedlades. De som var 
ansvariga för de här forumen eller annonssidorna kunde enligt svensk 
lagstiftning anmälas för koppleri som gav fängelse i högst fyra år. Om 
det var fråga om grovt koppleri, gav det istället fängelse i lägst två år 
och högst åtta år (SOU 2010:49 s. 195). 

Enligt Rikspolisstyrelsens lägesrapport Människohandel för 
sexuella och andra ändamål (2011:12) kunde de inte lokalisera någon 
av de servrar som ingår i den här studien till Sverige. De flesta av den 
här typen av webbplatser fanns istället på servrar i USA, Tjeckien, 
Nederländerna, Danmark och Spanien. Detta bidrog till att annonserna 
om sexuella tjänster publicerades på offentliga, legitima webbsidor och 
forum vilket försvårade polisens arbete och ibland gjorde det omöjligt 
för den svenska polisen att lagföra brott (RPS lägesrapport 12, 2011:12–
13). 

Ett upplevt externt hot från den svenska staten 
Flera av deltagarna i Loungen och i Korridoren följde noggrant hur den 
svenska staten arbetade med prostitutionsfrågan och läste det som 
skrevs om prostitution. De tog därför också del av den forskning och de 
kartläggningar, rapporter, statliga offentliga utredningar m.m. som har 
beskrivits ovan. De länkade till den här typen av texter och granskade 
och diskuterade innehållet tillsammans. Deltagarna på de här forumen 
hade därför tillgång till ungefär samma information som används i det 
här kapitlet. Som nämndes i inledningen av kapitlet är det omöjligt att 
svara på om aktörerna faktiskt var övervakade eller ej under 
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Polisens övervakning av forum 
Initialt var internet ett laglöst rum som kollektivt självreglerades. Det 
fanns relativt få användare och det fanns inga snabba uppkopplingar. I 
och med att det var nytt, och att det inte fanns några skarpa geografiska 
gränser och användarna kunde vara anonyma, dröjde det innan statliga 
fält kom in med sina lagstiftningar och började reglera internet. Stater 
har sedan i takt med internets utveckling fått ett allt större intresse för 
att övervaka och använda det som ”observationsrum”. Stater har även 
skapat lagar för att kunna reglera internet (Marsden 2011:1, 6–7, 
Shilling 2005:185). Året innan studien påbörjades infördes t.ex. den 
s.k. FRA-lagen. Denna lagändring gav Försvarets radioanstalt rätt att 
bedriva signalspaning på internettrafiken. Kritiker beskrev detta som 
att Sverige nu var ett steg närmare att få ett övervakningssamhälle och 
att det var en kränkning mot individers integritet.64 

Det är komplicerat hur regleringen på internet fungerar. Det finns 
olika internationella samarbeten, samarbeten inom EU och nationella 
lagstiftningar att ta hänsyn till. Regleringen består därför ofta av en 
kombination av kollektiv självreglering, samreglering och statlig 
reglering (Marsden 2011:1, 6–7). Samreglering, som har blivit allt 
vanligare, innebär att stater pressar t.ex. företag eller 
internetoperatörer att ta ansvar och att censurera sina privatägda nät. 
Om företagen eller operatörerna inte inför vissa regler och ser till att 
dessa efterföljs hotar staterna att ta till annan lagstiftning. Den 
nationella lagstiftningen finns alltså hela tiden i bakgrunden som ett 
hot. År 2005 pressade t.ex. den svenska staten internetoperatörerna att 
börja censurera barnpornografi. Detta gjordes för att Rikspolisstyrelsen 
skulle ha möjlighet att meddela internetoperatörerna vilka adresser 
som skulle blockeras när ett ärende hade utretts. På det här sättet sker 
en samreglering, i form av en censur, som görs vid sidan om 
lagstiftningen. I och med att det inte är något formellt 
myndighetsbeslut, utan enbart en ”rekommendation” går det inte att 
överklaga beslutet eller att få upprättelse (Olsson A. R. 2009:20–22). 

De flesta forumen på internet är emellertid kollektivt självreglerade 
vilket innebär att forumen har egna regler som styr interaktionen. 
Forumregler brukar dock oftast hålla sig inom ramarna för den 
nationella lagstiftningen. De deltagare som inte följer reglerna blir 
tillrättavisade och varnade av moderatorer och när reglerna överträtts 
upprepade gånger kan de bli bannlysta från forumet (Daneback 
2006:30–31, 48). 

                                                           
64 www.metro.se/trend/bloggbavning-ett-2008-ars-nya-ord/ObjhlC!17_4933-57/ 2013-06-
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Loungen och Korridoren länkade till, går det att utläsa att polisen 
bedrev spaningsarbete på internet. Den svenska polisen övervakade 
både forum och annonssidor för att kunna upptäcka och lagföra 
koppleribrott. Polisen letade framförallt efter spår av barnsexhandel 
och människohandel för sexuella ändamål. De spanade t.ex. efter 
annonser som föreföll vara skrivna och publicerade av organiserade 
brottsgrupper och nätverk. De letade efter annonser där flera sexsäljare 
hade fotograferats i samma miljö och annonser som kunde knytas till 
samma e-postadress. Polisen arbetade även aktivt för att göra det 
lättare att identifiera personer som misstänktes utnyttja barn sexuellt 
utanför Sveriges gränser. Rikskriminalpolisens IT-brottssektion hjälpte 
till i flera utredningar där det fanns misstänkta annonser som hade 
publicerats på internet (RPS lägesrapport 12, 2011:6, 12). Den svenska 
polisen ingick även i ett internationellt samarbete och försökte med 
hjälp av andra länder stänga ner t.ex. svenskspråkiga forum eller 
annonssidor där prostitution främjades och förmedlades. De som var 
ansvariga för de här forumen eller annonssidorna kunde enligt svensk 
lagstiftning anmälas för koppleri som gav fängelse i högst fyra år. Om 
det var fråga om grovt koppleri, gav det istället fängelse i lägst två år 
och högst åtta år (SOU 2010:49 s. 195). 

Enligt Rikspolisstyrelsens lägesrapport Människohandel för 
sexuella och andra ändamål (2011:12) kunde de inte lokalisera någon 
av de servrar som ingår i den här studien till Sverige. De flesta av den 
här typen av webbplatser fanns istället på servrar i USA, Tjeckien, 
Nederländerna, Danmark och Spanien. Detta bidrog till att annonserna 
om sexuella tjänster publicerades på offentliga, legitima webbsidor och 
forum vilket försvårade polisens arbete och ibland gjorde det omöjligt 
för den svenska polisen att lagföra brott (RPS lägesrapport 12, 2011:12–
13). 

Ett upplevt externt hot från den svenska staten 
Flera av deltagarna i Loungen och i Korridoren följde noggrant hur den 
svenska staten arbetade med prostitutionsfrågan och läste det som 
skrevs om prostitution. De tog därför också del av den forskning och de 
kartläggningar, rapporter, statliga offentliga utredningar m.m. som har 
beskrivits ovan. De länkade till den här typen av texter och granskade 
och diskuterade innehållet tillsammans. Deltagarna på de här forumen 
hade därför tillgång till ungefär samma information som används i det 
här kapitlet. Som nämndes i inledningen av kapitlet är det omöjligt att 
svara på om aktörerna faktiskt var övervakade eller ej under 

244 

Polisens övervakning av forum 
Initialt var internet ett laglöst rum som kollektivt självreglerades. Det 
fanns relativt få användare och det fanns inga snabba uppkopplingar. I 
och med att det var nytt, och att det inte fanns några skarpa geografiska 
gränser och användarna kunde vara anonyma, dröjde det innan statliga 
fält kom in med sina lagstiftningar och började reglera internet. Stater 
har sedan i takt med internets utveckling fått ett allt större intresse för 
att övervaka och använda det som ”observationsrum”. Stater har även 
skapat lagar för att kunna reglera internet (Marsden 2011:1, 6–7, 
Shilling 2005:185). Året innan studien påbörjades infördes t.ex. den 
s.k. FRA-lagen. Denna lagändring gav Försvarets radioanstalt rätt att 
bedriva signalspaning på internettrafiken. Kritiker beskrev detta som 
att Sverige nu var ett steg närmare att få ett övervakningssamhälle och 
att det var en kränkning mot individers integritet.64 

Det är komplicerat hur regleringen på internet fungerar. Det finns 
olika internationella samarbeten, samarbeten inom EU och nationella 
lagstiftningar att ta hänsyn till. Regleringen består därför ofta av en 
kombination av kollektiv självreglering, samreglering och statlig 
reglering (Marsden 2011:1, 6–7). Samreglering, som har blivit allt 
vanligare, innebär att stater pressar t.ex. företag eller 
internetoperatörer att ta ansvar och att censurera sina privatägda nät. 
Om företagen eller operatörerna inte inför vissa regler och ser till att 
dessa efterföljs hotar staterna att ta till annan lagstiftning. Den 
nationella lagstiftningen finns alltså hela tiden i bakgrunden som ett 
hot. År 2005 pressade t.ex. den svenska staten internetoperatörerna att 
börja censurera barnpornografi. Detta gjordes för att Rikspolisstyrelsen 
skulle ha möjlighet att meddela internetoperatörerna vilka adresser 
som skulle blockeras när ett ärende hade utretts. På det här sättet sker 
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Detta gör att även om dessa forum fanns på internet, kan den svenska 
staten betraktas som ett statligt fält som var närliggande. Enligt 
Fligstein och McAdam (2012a:203–204) är närliggande fält, sådana 
som kontinuerligt påverkar de fält som studeras och som de har starka 
band till. Den svenska staten upplevdes finnas i bakgrunden med sin 
lagstiftning och med sina myndighetsföreträdare, redo att utsätta de 
virtuella fälten för externa chocker, genom att t.ex. skärpa 
lagstiftningen eller genom att utöka det internationella samarbetet med 
andra länder där forumens servrar var belägna. Korridoren verkade 
ligga närmast det svenska statliga fältet. Det gick olika rykten under 
undersökningsperioden om var Korridorens server var belägen. Ofta 
sades den vara belägen i Sverige, vilket gjorde att aktörerna tvingades 
hålla sig inom ramarna för den svenska nationella lagstiftningen. 

Det fanns dock olika sätt att kringgå den svenska lagstiftningen och 
att skapa distans mellan det egna och det svenska statliga fältet. Ett 
sätt, som har beskrivits tidigare, var att placera servern i ett annat land. 
Det var även möjligt att låta servern resa mellan länder där det fanns 
en annan lagstiftning och som den svenska staten inte hade ett 
internationellt samarbete med i den här frågan. Både Loungens och 
Receptionens servrar sades vara belägna i andra länder som hade ett 
annat sätt att reglera prostitutionen än Sverige. Detta gjorde att i 
Loungen, till skillnad från i Korridoren, kunde prostitution främjas och 
förmedlas på ett helt annat sätt. I Loungen kunde sexuella tjänster 
marknadsföras genom annonsering och de ansvariga för forumet kunde 
förmedla kontaktuppgifter till sexsäljare. 

Aktörerna tog på det här sättet hjälp av geografiska gränser, som att 
flytta servrar, för att den svenska staten inte skulle kunna komma åt 
och eliminera deras fält. Den svenska staten hade därför inte alltid den 
formella makten att ingripa på dessa fält. Som jag kommer att visa, 
bidrog aktörernas ständiga upplevelse av att vara övervakade av den 
svenska staten till att de interna processerna påverkades, oberoende av 
var servrarna befann sig. Trots försöken att skapa distans mellan det 
egna fältet och det svenska statliga fältet var det tydligt att det statliga 
fältet hade viss makt att påverka även om fälten var virtuella. 

Kollektiv självreglering 
Anpassning och reaktiva strategier i Loungen 
Vid upprepade tillfällen uttryckte deltagarna rädsla för att deras forum 
skulle försvinna om t.ex. några av de andra deltagarna fortsatte att 
agera eller yttra sig på ett visst sätt. Detta skedde ofta i samband med 
att deltagarna markerade en gräns. ”Om inte ni grabbs tar det där via 
PM så lär inte stället vara kvar särskilt länge” (sexsäljare i Loungen). I 
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undersökningsperioden. Det är dock tydligt att aktörerna upplevde att 
de var övervakade och att den svenska polisen fanns närvarande. Deras 
rädsla grundade sig bl.a. på vad de hade läst. Det faktum att FRA-lagen 
hade introducerats, vilket diskuterades både i Korridoren och i 
Loungen, verkade intensifiera känslan av att vara iakttagna. 

Det var t.ex. flera deltagare som under undersökningsperioden var 
oroliga för att polisen avlyssnade deras kommunikation och för att det 
kanske fanns ”förklädda” poliser som interagerade: 

Nu kom hon online på msn och säger att hon fått vetskap om 
att hennes ställe stod under polisbevakning idag huuuu, 
samtidigt frågade hon lite inlindat om jag vill träffa henne i 
framtiden man kan undra om hon är polis själv ju!? 
Skrämmande vad detta land blivit värre än forna 
kontrollryssland fullt med infiltratörer...passa er grabbar!!. 
(sexköpare i Receptionen). 

Att deltagarna var tvungna att ”passa sig” var ett återkommande 
budskap.  Anonymiteten var ofta en möjliggörare för deltagarna. 
Genom den behövde deltagarna inte avslöja sin riktiga identitet och 
kunde därför interagera med andra som de inte kände sedan tidigare. 
Anonymiteten var en förutsättning för att sexköpare och sexsäljare 
skulle kunna interagera på forum på det här sättet. Regeln att 
deltagarna skulle vara anonyma var en del av den kulturella förståelsen 
på alla fält, i synnerhet i Loungen. I vissa situationer, som i exemplet 
ovan, kunde dock anonymiteten istället skapa oro. Det var svårt för 
deltagarna att veta vem eller vilka de kunde lita på. Återigen kunde det 
finnas ”fiender” på fältet, i den här situationen, i form av en potentiell 
infiltratör från polisen. 

Trots att det genom sexköpslagen enbart var kriminaliserat att köpa 
sexuella tjänster, uttryckte både sexköpare och sexsäljare rädsla för att 
vara övervakade av polisen. Även sexsäljare varnade därför andra 
deltagare då och då att de befann sig i ett, vad Shilling (2005:185) 
kallar för, ”observationsrum”. En sexsäljare hade också t.ex. skrivit en 
liten varningstext som följde med alla hennes inlägg. ”Man vet aldrig 
vem som läser här, var försiktig med att lämna ut personliga och 
känsliga uppgifter” (sexsäljare i Loungen). 

Aktörerna var inte enbart oroliga för att de som individer skulle råka 
ut för polisen. Det fanns en ständig rädsla för att deras fält skulle 
elimineras, och dessa fält var, som jag tidigare visat, viktiga för både 
sexköpare och sexsäljare på olika sätt. På forumen kallades polisen ofta 
för ”Farbror blå” och polisen var en osynlig aktör, som trots att de till 
synes var frånvarande, var väldigt närvarande på forumen. Detta tyder 
på att idén om att forumen var övervakade av den svenska staten var 
starkt institutionaliserad på alla forumen. 
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marknadsföras genom annonsering och de ansvariga för forumet kunde 
förmedla kontaktuppgifter till sexsäljare. 

Aktörerna tog på det här sättet hjälp av geografiska gränser, som att 
flytta servrar, för att den svenska staten inte skulle kunna komma åt 
och eliminera deras fält. Den svenska staten hade därför inte alltid den 
formella makten att ingripa på dessa fält. Som jag kommer att visa, 
bidrog aktörernas ständiga upplevelse av att vara övervakade av den 
svenska staten till att de interna processerna påverkades, oberoende av 
var servrarna befann sig. Trots försöken att skapa distans mellan det 
egna fältet och det svenska statliga fältet var det tydligt att det statliga 
fältet hade viss makt att påverka även om fälten var virtuella. 

Kollektiv självreglering 
Anpassning och reaktiva strategier i Loungen 
Vid upprepade tillfällen uttryckte deltagarna rädsla för att deras forum 
skulle försvinna om t.ex. några av de andra deltagarna fortsatte att 
agera eller yttra sig på ett visst sätt. Detta skedde ofta i samband med 
att deltagarna markerade en gräns. ”Om inte ni grabbs tar det där via 
PM så lär inte stället vara kvar särskilt länge” (sexsäljare i Loungen). I 
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undersökningsperioden. Det är dock tydligt att aktörerna upplevde att 
de var övervakade och att den svenska polisen fanns närvarande. Deras 
rädsla grundade sig bl.a. på vad de hade läst. Det faktum att FRA-lagen 
hade introducerats, vilket diskuterades både i Korridoren och i 
Loungen, verkade intensifiera känslan av att vara iakttagna. 

Det var t.ex. flera deltagare som under undersökningsperioden var 
oroliga för att polisen avlyssnade deras kommunikation och för att det 
kanske fanns ”förklädda” poliser som interagerade: 

Nu kom hon online på msn och säger att hon fått vetskap om 
att hennes ställe stod under polisbevakning idag huuuu, 
samtidigt frågade hon lite inlindat om jag vill träffa henne i 
framtiden man kan undra om hon är polis själv ju!? 
Skrämmande vad detta land blivit värre än forna 
kontrollryssland fullt med infiltratörer...passa er grabbar!!. 
(sexköpare i Receptionen). 

Att deltagarna var tvungna att ”passa sig” var ett återkommande 
budskap.  Anonymiteten var ofta en möjliggörare för deltagarna. 
Genom den behövde deltagarna inte avslöja sin riktiga identitet och 
kunde därför interagera med andra som de inte kände sedan tidigare. 
Anonymiteten var en förutsättning för att sexköpare och sexsäljare 
skulle kunna interagera på forum på det här sättet. Regeln att 
deltagarna skulle vara anonyma var en del av den kulturella förståelsen 
på alla fält, i synnerhet i Loungen. I vissa situationer, som i exemplet 
ovan, kunde dock anonymiteten istället skapa oro. Det var svårt för 
deltagarna att veta vem eller vilka de kunde lita på. Återigen kunde det 
finnas ”fiender” på fältet, i den här situationen, i form av en potentiell 
infiltratör från polisen. 

Trots att det genom sexköpslagen enbart var kriminaliserat att köpa 
sexuella tjänster, uttryckte både sexköpare och sexsäljare rädsla för att 
vara övervakade av polisen. Även sexsäljare varnade därför andra 
deltagare då och då att de befann sig i ett, vad Shilling (2005:185) 
kallar för, ”observationsrum”. En sexsäljare hade också t.ex. skrivit en 
liten varningstext som följde med alla hennes inlägg. ”Man vet aldrig 
vem som läser här, var försiktig med att lämna ut personliga och 
känsliga uppgifter” (sexsäljare i Loungen). 

Aktörerna var inte enbart oroliga för att de som individer skulle råka 
ut för polisen. Det fanns en ständig rädsla för att deras fält skulle 
elimineras, och dessa fält var, som jag tidigare visat, viktiga för både 
sexköpare och sexsäljare på olika sätt. På forumen kallades polisen ofta 
för ”Farbror blå” och polisen var en osynlig aktör, som trots att de till 
synes var frånvarande, var väldigt närvarande på forumen. Detta tyder 
på att idén om att forumen var övervakade av den svenska staten var 
starkt institutionaliserad på alla forumen. 
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tvungna att handla kollektivt för att kunna hantera den här chocken. 
Fligstein och McAdam (2012a:13–14) menar att styrningsenheter har 
funktionen att upprätthålla stabilitet på fältet. Styrningsenheterna 
ändrade på de interna reglerna, och tillsammans med de aktörer som 
intagit positionen som de etablerade på fältet, såg de till att de andra 
informerades om de nya förutsättningarna och att de följde de nya 
spelreglerna. 

I en sådan situation, när fältet blev utsatt för en extern chock, var 
det inte svårt för styrningsenheterna eller de etablerade på fältet att få 
med sig andra. Som citatet också visar var det ingen som ville äventyra 
fältets existens. Denna externa chock skapade viss turbulens på fältet 
och situationen som har beskrivits genom citatet, är ett exempel på 
denna turbulens efterverkningar. Om man studerar sexsäljarnas 
marknadsföring och hur den har förändrats, vilket också beskrivs i 
citatet, kan det tolkas som att det inte var någon mening att ”slåss” i 
den här situationen. Deras aktörskap var inbäddat även i relation till 
andra fält som statliga fält. Aktörerna valde istället att anpassa sig. 
Sexsäljarna fick därför hitta nya sätt att marknadsföra sina sexuella 
tjänster, t.ex. genom att använda sig av fler ”sociala mellanlägg”, 
genom att flirta mer subtilt i trådar och genom inlägg, som 
diskuterades i kapitel sex. Aktörerna följde således noga både den 
svenska lagstiftningens och andra länders utveckling och förändrade 
sitt agerande för att undvika påföljder. De ägnade sig åt kollektiv 
självreglering. Forskningen (se t.ex. Campbell 2006:271, Baym 
2010:148) har under senare år visat att grupper på internet i hög grad 
påverkas av samhällets normer. Även om prostitution var ett intresse 
som stred mot samhällets normer anpassade aktörerna sig och att 
förändra reglerna för marknadsföring kan betraktas som en reaktiv 
strategi. 

Proaktiva strategier i Loungen 
I Loungen var det inte styrningsenheterna som var mest aktiva i den 
kollektiva självregleringen, utan de aktörer som intagit positionen som 
de etablerade på fältet, i synnerhet sexsäljarna. Här följer ett exempel 
på en situation där deltagarna upptäckt en annons av en 16-åring och 
en 20-åring som sålde sexuella tjänster, där 20-åringen agerade som 
hallick. Annonsen fanns på samma annonssidor där många sexsäljare i 
Loungen annonserade, och där sexköparna i Loungen letade efter 
sexuella tjänster. Denna situation fick deltagarna att agera 
tillsammans: 

Sexsäljare 1: Jag sitter och lägger in en fastAd65 och ser till 
min fasa att det finns en annons ute där en 20-åring och en 

                                                           
65 snabb annons 
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Loungen, där moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna, generellt sett 
var frånvarande, kallades några av dem som intagit positionen som de 
etablerade på fältet för ”forumpoliser” eller ”troll”. ”…*Blubb, blubb*, 
snart kommer väl någon forumpolis och gnäller” (sexköpare i 
Loungen). De här ”forumpoliserna” styrde Loungen med fast hand. De 
gick även in och skyddade moderatorerna när någon av deltagarna 
framförde klagomål och såg till att de regler som moderatorerna hade 
satt upp efterföljdes. 

Det var uppenbart att även deltagarna i Loungen kände sig tvungna 
att förhålla sig till den svenska statens normer och regler, och ibland 
kanske även till andra staters lagstiftningar: 

Nu är det så att det är lagar...ja riktiga lagar, som styr vad 
ledningen gör och ej på detta forum. När jag blev medlem 
2005 så fick man öppet annonsera här, men så fort en viss 
lag ändrades så stramades riktlinjerna åt, vilket i princip 
innebär att man ej får annonsera ELLER öppet tala om vad 
man har för planer etc. Det är alltså inte moderatorernas fel, 
utan de följer regler och lagar som de måste följa för att få 
ha forumet kvar. Som jag förstått det så får man varken 
annonsera, eller upplysa människor om vad ens närmaste 
planer är, inkl planering för resor, hemsida, tillgänglighet 
etc. Det är inte bara du som missat det, är ganska vanligt, 
men så är det. Inget att spy på forumet för, de följer dessa 
regler för att vi ska kunna ha ett forum kvar. Äventyrar man 
forumets regler så äventyrar man därmed hela forumets 
existens. Därför ska dessa regler respekteras. Puss på dig 
gumman (sexsäljare i Loungen). 

Om några deltagare överträdde reglerna fick de en tillsägelse antingen 
av dem som intagit positionen som de etablerade på fältet eller av 
styrningsenheterna. I situationen ovan var det en sexsäljare som blev 
upprörd över att hon inte fick marknadsföra sina tjänster i sina inlägg 
och därför riktade kritik mot moderatorerna. En av de sexsäljare som 
intagit positionen som de etablerade på fältet förklarade situationen. 
Tidigare hade sexsäljarna i Loungen kunnat marknadsföra sig öppet i 
trådarna. De kunde länka till egna hemsidor och lägga upp information 
om turnéer som de gjorde runt om i landet, som tidigare studier även 
har visat (Månsson & Söderlind 2004:78, Hagstedt m.fl. 2009:188–
189, 192–193). Detta kom att förändras, och sexsäljarna började istället 
i huvudsak att marknadsföra sig genom annonser i Loungen och på 
andra annonssidor. 

Skälet sades vara en förändring i lagstiftningen vilket också beskrivs 
i citatet. Det virtuella fältet blev genom denna förändring av 
lagstiftningen utsatt för en extern chock. Både styrningsenheterna och 
de som intagit positionen som de etablerade på fältet verkade därför 
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Fligstein och McAdam (2012a:13–14) menar att styrningsenheter har 
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ändrade på de interna reglerna, och tillsammans med de aktörer som 
intagit positionen som de etablerade på fältet, såg de till att de andra 
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Loungen, där moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna, generellt sett 
var frånvarande, kallades några av dem som intagit positionen som de 
etablerade på fältet för ”forumpoliser” eller ”troll”. ”…*Blubb, blubb*, 
snart kommer väl någon forumpolis och gnäller” (sexköpare i 
Loungen). De här ”forumpoliserna” styrde Loungen med fast hand. De 
gick även in och skyddade moderatorerna när någon av deltagarna 
framförde klagomål och såg till att de regler som moderatorerna hade 
satt upp efterföljdes. 

Det var uppenbart att även deltagarna i Loungen kände sig tvungna 
att förhålla sig till den svenska statens normer och regler, och ibland 
kanske även till andra staters lagstiftningar: 

Nu är det så att det är lagar...ja riktiga lagar, som styr vad 
ledningen gör och ej på detta forum. När jag blev medlem 
2005 så fick man öppet annonsera här, men så fort en viss 
lag ändrades så stramades riktlinjerna åt, vilket i princip 
innebär att man ej får annonsera ELLER öppet tala om vad 
man har för planer etc. Det är alltså inte moderatorernas fel, 
utan de följer regler och lagar som de måste följa för att få 
ha forumet kvar. Som jag förstått det så får man varken 
annonsera, eller upplysa människor om vad ens närmaste 
planer är, inkl planering för resor, hemsida, tillgänglighet 
etc. Det är inte bara du som missat det, är ganska vanligt, 
men så är det. Inget att spy på forumet för, de följer dessa 
regler för att vi ska kunna ha ett forum kvar. Äventyrar man 
forumets regler så äventyrar man därmed hela forumets 
existens. Därför ska dessa regler respekteras. Puss på dig 
gumman (sexsäljare i Loungen). 

Om några deltagare överträdde reglerna fick de en tillsägelse antingen 
av dem som intagit positionen som de etablerade på fältet eller av 
styrningsenheterna. I situationen ovan var det en sexsäljare som blev 
upprörd över att hon inte fick marknadsföra sina tjänster i sina inlägg 
och därför riktade kritik mot moderatorerna. En av de sexsäljare som 
intagit positionen som de etablerade på fältet förklarade situationen. 
Tidigare hade sexsäljarna i Loungen kunnat marknadsföra sig öppet i 
trådarna. De kunde länka till egna hemsidor och lägga upp information 
om turnéer som de gjorde runt om i landet, som tidigare studier även 
har visat (Månsson & Söderlind 2004:78, Hagstedt m.fl. 2009:188–
189, 192–193). Detta kom att förändras, och sexsäljarna började istället 
i huvudsak att marknadsföra sig genom annonser i Loungen och på 
andra annonssidor. 

Skälet sades vara en förändring i lagstiftningen vilket också beskrivs 
i citatet. Det virtuella fältet blev genom denna förändring av 
lagstiftningen utsatt för en extern chock. Både styrningsenheterna och 
de som intagit positionen som de etablerade på fältet verkade därför 
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Sexsäljare 5: 18 år och redan kopplare man slutar inte att 
förvånas Såg att 18 årig har annonserat på x-annonssidan 
förut dock själv. 
Sexsäljare 1: Hon som annonserar är 20 och hon bjuder ut 
sin 16åriga kompis som extra bete. Fy fasen. Det är så man 
mår illa. Stackars liten. Här pratas det om hallickar och att 
vi ska akta oss och sen har vi en 20 årig tjej som säljer en 16-
åring. Det är så man baxnar. Jag tycker att 20 är tidigt men 
20 är i alla fall myndigt. 16 år, det är så man vill gråta. 
Sexköpare 3: Nu kommer väl dom från Loungen avdankade 
trollen x-sexköpare, x-sexköpare m fl. ondgöra sig i 
Korridoren över den åldersdiskriminerande inställningen vi 
har här i Loungen.  

I Loungen var toleransnivån för dem som ägnade sig åt barnsexhandel, 
hallickverksamhet och människohandel för sexuella ändamål lägre än i 
Korridoren. Deltagarna i Korridoren uttryckte därför ofta att 
deltagarna i Loungen var intoleranta. 

Både sexsäljare och sexköpare hjälptes nu åt att samla in mer 
information. Eftersom det inte hade hjälpt att kontakta de ansvariga för 
den största annonssidan, anmälde de som ett nästa steg annonserna till 
polisen och till ”ecpathotline.se”. Den ideella organisationen ECPAT 
Sverige hade haft en banner i Loungen och i den uppmanade de 
deltagarna att anmäla brott mot barn. De hade också en hemsida som 
var till för att man skulle kunna förebygga kommersiell sexuell 
exploatering av barn. På denna hemsida kunde sexsäljare och 
sexköpare anonymt rapportera vid misstanke om barnprostitution, 
barnpornografi, människohandel för sexuella ändamål, grooming m.m. 
Efter att tips inkommit till ecpathotline.se vidarebefordrades de till 
Rikskriminalpolisen för att kunna utredas vidare. Denna tjänst, som 
startade 2005, erbjöd således ett alternativt sätt att rapportera till 
polisen. Detta var en tjänst som deltagarna i denna situation använde 
sig av. Polisen hade också en e-postadress för liknande tips men där 
gick det inte att vara anonym på samma sätt: 

Sexsäljare 6:…Vi är flera här som anmält annonsen på flera 
sidor både till polisen & ECPAT. Till ECPAT går det bra att 
vara anonym. Polisen oxå förstås, förutom att du e-mailar 
dem. Har du själv gjort det? Ju fler som gör det desto bättre, 
med massa snack o huvva vad hemsktåsikter blir det inga 
förändringar. De som inte hittat sidorna med annonsen på o 
vill göra en anmälan, hör av er så får ni länkarna till 
sidorna o kopia på annonsen. 

I den här situationen var sexsäljarna och sexköparna återigen ett Vi. 
Trots sexsäljarnas och sexköparnas gemensamma krafter låg 
marknadsföringen av den minderåriga kvar på flera olika 
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16-åring bjuder upp. Är det verkligen OK att låta en 16-åring 
annonsera? Jag har skickat frågan till den sidans 
annonseringsansvarige alldeles nyss och väntar in svar. Så 
vi får se vad de tycker om saken så småningom. Själv får jag 
erkänna att jag är ganska chockad. Vad tycker ni? 
Sexsäljare 2: 16-åringar är inte ok. Kan du skicka PM om 
det? 
Sexsäljare 3: Det står att det är 18-årsgräns på annonsörens 
hemsida i alla fall. Hoppas också de plockar bort den. 
Sexköpare 1: 16 år känns fruktansvärt. 

. Hoppas också de plockar bo
 

Sexsäljare 4: Om det säljs minderåriga så jag antar att det 
är bara tidsfråga innan polisen slå till. 
Sexsäljare 1: Har just skickat ett PM till Sexsäljare 2. 
Annonsen ligger ännu kvar. 
Sexsäljare 2: Nu har jag mailat och ringt... och de skulle 
börja jobba med det direkt. Hör gärna av dig till mig direkt 
om sånt här inträffar. Och kopiera annons och länk om 
möjligt. Jag har bra kontakter för sånt här. Småtjejerna far 
illa och kan råka hur illa ut som helst. Skriva "16-åring" är 
som att kasta ett köttben till tigrar ungefär... 

Återigen gjordes det en jämförelse mellan sexköpare och hungriga 
rovdjur. Initialt var det nästan enbart sexsäljare som engagerade sig, 
och deras första steg var att kontakta de ansvariga för annonssidan för 
att de skulle ta bort annonsen omgående. Det var en av sexsäljarna som 
tog på sig en koordinatorroll. Denna aktör hade kontakter och 
ansvarade för att samla in information. Minuterna tickade iväg och det 
var nu flera som hade kontaktat de ansvariga, men annonsen låg 
fortfarande kvar. 

Som citatet illustrerar var det, enligt deltagarna, enbart en tidsfråga 
innan polisen skulle agera. Den här typen av brott var något som 
polisen prioriterade varför detta gemensamma agerande kan tolkas 
som en proaktiv strategi för att det svenska statliga fältet inte skulle 
börja dra öronen åt sig. Deltagarna upptäckte efter en tid även att 
annonsen inte enbart fanns på den största annonssidan, utan på flera 
olika: 

Sexköpare 2: Annonsen ligger på flera olika sidor och inte 
bara på en ser jag. Sexköp av någon som ej fyllt 18 räknas 
enligt lagen som sexköp av barn. Förutom den rent 
moraliska sidan så är det en hårdare straffskala samt något 
som polisen prioriterar. Telefonnummer finns uppgivet i 
annonsen och jag tror att polisen i ett sådant här fall kan 
begära att få avlyssna. 
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Sexsäljare 5: 18 år och redan kopplare man slutar inte att 
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20 är i alla fall myndigt. 16 år, det är så man vill gråta. 
Sexköpare 3: Nu kommer väl dom från Loungen avdankade 
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deltagarna i Loungen var intoleranta. 
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förändringar. De som inte hittat sidorna med annonsen på o 
vill göra en anmälan, hör av er så får ni länkarna till 
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I den här situationen var sexsäljarna och sexköparna återigen ett Vi. 
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16-åring bjuder upp. Är det verkligen OK att låta en 16-åring 
annonsera? Jag har skickat frågan till den sidans 
annonseringsansvarige alldeles nyss och väntar in svar. Så 
vi får se vad de tycker om saken så småningom. Själv får jag 
erkänna att jag är ganska chockad. Vad tycker ni? 
Sexsäljare 2: 16-åringar är inte ok. Kan du skicka PM om 
det? 
Sexsäljare 3: Det står att det är 18-årsgräns på annonsörens 
hemsida i alla fall. Hoppas också de plockar bort den. 
Sexköpare 1: 16 år känns fruktansvärt.  
Sexsäljare 4: Om det säljs minderåriga så jag antar att det 
är bara tidsfråga innan polisen slå till. 
Sexsäljare 1: Har just skickat ett PM till Sexsäljare 2. 
Annonsen ligger ännu kvar. 
Sexsäljare 2: Nu har jag mailat och ringt... och de skulle 
börja jobba med det direkt. Hör gärna av dig till mig direkt 
om sånt här inträffar. Och kopiera annons och länk om 
möjligt. Jag har bra kontakter för sånt här. Småtjejerna far 
illa och kan råka hur illa ut som helst. Skriva "16-åring" är 
som att kasta ett köttben till tigrar ungefär... 

Återigen gjordes det en jämförelse mellan sexköpare och hungriga 
rovdjur. Initialt var det nästan enbart sexsäljare som engagerade sig, 
och deras första steg var att kontakta de ansvariga för annonssidan för 
att de skulle ta bort annonsen omgående. Det var en av sexsäljarna som 
tog på sig en koordinatorroll. Denna aktör hade kontakter och 
ansvarade för att samla in information. Minuterna tickade iväg och det 
var nu flera som hade kontaktat de ansvariga, men annonsen låg 
fortfarande kvar. 

Som citatet illustrerar var det, enligt deltagarna, enbart en tidsfråga 
innan polisen skulle agera. Den här typen av brott var något som 
polisen prioriterade varför detta gemensamma agerande kan tolkas 
som en proaktiv strategi för att det svenska statliga fältet inte skulle 
börja dra öronen åt sig. Deltagarna upptäckte efter en tid även att 
annonsen inte enbart fanns på den största annonssidan, utan på flera 
olika: 

Sexköpare 2: Annonsen ligger på flera olika sidor och inte 
bara på en ser jag. Sexköp av någon som ej fyllt 18 räknas 
enligt lagen som sexköp av barn. Förutom den rent 
moraliska sidan så är det en hårdare straffskala samt något 
som polisen prioriterar. Telefonnummer finns uppgivet i 
annonsen och jag tror att polisen i ett sådant här fall kan 
begära att få avlyssna. 
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valde därför som en protesthandling att inte längre annonsera på den 
här annonssidan. Tilliten hade brustit. I den här situationen var 
aktörerna även beredda att rapportera till polisen och således att 
samarbeta med aktörer på det svenska statliga fältet. Förtroendet för de 
ansvariga för annonssidorna hade naggats rejält i kanten. 

Det kollektiva handlandet hade emellertid inte lyckats skapa någon 
bestående förändring. Redan dagen efter att annonserna tagits bort och 
efter att de berörda sexsäljarna hade blivit bannlysta från den största 
annonssidan, publicerade de nya annonser på internet. De hade bara 
ändrat namn och ålder: 

Sexköpare 4: Ser annonser idag där 16-åriga x-sexsäljare 
helt plötsligt blivit 18 o heter x-sexsäljare. Så tragiskt enkelt 
allt blev. 

Som jag har visat genom den här situationen, var aktörerna i Loungen 
aktiva i kollektiv självreglering, och i denna process stärktes också 
sexsäljarna och sexköparna som en grupp. De identifierade något som 
stred mot den rådande dominerande tolkningsramen och den 
kulturella förståelsen och agerade. Aktörerna i Loungen visade ett 
genuint intresse för att hjälpa andra och var beredda att dela med sig av 
sina kontakter och sin tid. Vad situationen visar, vilket även de 
emoticons som användes förstärker, handlade det om moral, men det 
fanns även en stor skillnad i straffskala mellan att köpa sexuella 
tjänster av en vuxen och av en minderårig. Förutom den viktiga 
värderingsaspekten, verkade det samtidigt finnas en rädsla för att 
aktörerna själva skulle bli förknippade med de här allvarligare brotten, 
varför de tog hjälp av moraliska gränser för att den svenska staten inte 
skulle vilja eliminera deras fält. 

Samarbete med det svenska statliga fältet 
De aktörer som intagit positionen som de etablerade i Loungen 
markerade kontinuerligt gränser mot sådana som de ville hålla borta 
från fälten. Detta ständiga gränsarbete för att veta vilka Vi och De var 
som beskrevs i föregående kapitel, och hur aktörerna strävade efter att 
vara de ”normala i det avvikande” kan därför inte enbart tolkas som ett 
sätt för sexsäljarna att minska konkurrensen och som en del av 
identitetsskapande processer. Att skapa olika gränser kan även tolkas 
som ett taktiskt drag från aktörernas sida, och som en proaktiv strategi, 
för att kunna känna sig säkra på att få behålla sitt fält. 

De som intagit positionen som de etablerade på fältet var även 
beredda att anmäla vissa brott för polisen och att samarbeta med 
aktörer på det svenska statliga fältet i vissa situationer. Aktörerna såg 
därmed också till att flera av det statliga fältets normer och regler 
reproducerades på fältet. Vissa av de idéer som fanns bakom 
sexköpslagen, t.ex. att barnsexhandel och människohandel för sexuella 
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annonseringsplatser efter tio timmar. Av vad som gick att utläsa av 
statistiken var den här annonsen dessutom den mest visade på den 
största annonssidan. Enligt deltagarna, hade den här annonsen fått 
1166 visningar under dagen i jämförelse med en annan sexsäljares 
annons som bara hade fått 438 visningar. Denna sexsäljare hade 
nyligen fått en mycket positiv recension av en sexköpare. Deltagarna 
verkade fast beslutna att annonserna skulle bort från annonssidorna 
och flera var aktiva i den här processen. De mest drivande aktörerna 
använde sig av sin sociala färdighet. De samlade in länkar och 
kopierade annonsen, d.v.s. information för att andra lättare skulle 
kunna göra en anmälan. De gav instruktioner hur en anmälan gick till. 
De uppmanade andra att alltid kopiera och spara liknande annonser 
och att anmäla detta till ECPAT, polisen och de ansvariga för 
annonssidan. En sexköpare hade även försökt att kontakta den 20-
åriga sexsäljaren som hade annonserat för att höra hur hon resonerade, 
men hade inte lyckats komma fram. Till slut, efter drygt ett dygn, togs 
annonserna bort: 

Sexsäljare 7: Att det skall ta ett helt dygn för dem att reagera 
är sorgligt. Sexsäljare 2 hade kontakt med dem igår och då 
lova dom att göra något åt det. Sen hände ingenting förrän 1 
dygn senare. De är inte ens måna om sin sida. Oseriösa typer 
är det som tycker det är ok med annonser från barn. Hade vi 
inte varit många som anmält det så hade de inte brytt sig 
alls är jag säker på. 
Sexsäljare 1: Alla som annonserar på en av sajterna har idag 
fått detta meddelande med en uppmaning att ta reglerna på 
allvar. ”We can not read all the ads all the time but doing the 
best we can. We are grateful to everyone who informed 
about the ad that has been laid out January 19 on a girl 16 
years of age. The Advertiser is banned. All who break the 
rules will be banned”. Bra där, även om det tog lite tid. 

Den ansvariga för annonssidan gjorde nu ett uttalande till alla som 
annonserade på sidan att 16-åringen hade blivit bannlyst, och det 
skulle även alla andra som bröt mot reglerna bli. Aktörernas kollektiva 
handlande hade lyckats den här gången, även om det tog över ett dygn. 
När det gällde att hålla borta barnsexhandel och människohandel för 
sexuella ändamål verkade det vara enkelt för de skickliga aktörerna att 
få med sig andra att handla kollektivt. Genom att gå samman på det här 
sättet, sexsäljare och sexköpare, fick de kraft och kunde påverka de 
ansvariga för annonssidorna. Detta är också ett exempel på co-
shopping eftersom de hotade med att bojkotta sidan, vilket skulle 
innebära en ekonomisk förlust för dem som ägde annonssidorna. De 
ansvariga hade i ett tidigt skede blivit kontaktade av flera aktörer från 
Loungen, men ansågs inte ha agerat tillräckligt snabbt. Vissa sexsäljare 
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enskilda sexsäljare. De tilläts enbart dela adresser till bordeller 
utomlands. Moderatorerna var mycket aktiva i att t.ex. ”låsa” trådar 
och radera inlägg när de ansåg att interaktionen var olämplig. De gav 
deltagarna varningar och tillsägelser och om någon bröt mot reglerna 
upprepade gånger hade moderatorerna befogenhet att ”bannlysa” dem 
från forumet. Det infördes även nolltolerans mot alla förfrågningar som 
handlade om att få uppgifter om t.ex. enskilda sexsäljare och bordeller 
via PM och via e-post. Även andra studier (Daneback 2006:30–31, 48, 
Korolczuk kommande:10) har belyst hur moderatorer bestämmer vad 
som får kommuniceras och hur de utsätter deltagare som inte följer 
reglerna för olika sanktioner. 

Moderatorerna i Korridoren fick arbeta hårt för att uppnå stabilitet 
på fältet och att ändra på reglerna kan betraktas som en reaktiv strategi 
från deras sida. De var måna om att forumet inte skulle bryta mot den 
svenska kopplerilagstiftningen och väcka misstanke hos polisen att det 
var ett forum där prostitution förmedlades och främjades. Rädslan för 
den svenska lagstiftningen som befarades sträcka sig till Korridoren, 
påverkade därför hur styrningsenheterna agerade och i förlängningen 
påverkade den även vilken interaktion som kunde förekomma. I 
Korridoren var det enbart ett fåtal sexsäljare som var aktiva i 
interaktionen och sexsäljare som sålde sexuella tjänster i Sverige 
diskuterades inte nämnvärt av sexköparna. Deltagarna diskuterade och 
recenserade främst sexsäljare som sålde sexuella tjänster i andra 
länder, på bordeller och naturistklubbar. Detta visar att de regler och 
den kulturella förståelse som upprätthölls och förändrades 
strukturerade handlingarna. 

Fligstein och McAdam (2012a:13–14) menar att styrningsenheter 
ofta underhåller relationerna till andra viktiga fält. Moderatorerna i 
Korridoren agerade som om det svenska statliga fältet hade den 
formella makten att ingripa och bestämma reglerna för deras fält. Detta 
kan tolkas som att de uppfattade att det svenska statliga fältet 
tolererade interaktionen: till en viss gräns. Toleransen slutade när 
yttranden om en prostitutionsmarknad övergick i vad som ansågs vara 
koppleri. Till skillnad från Loungen var Korridoren ett forum där 
moderatorerna i första hand värnade yttrandefriheten, oavsett vad 
deltagarna skrev. Det var deras dominerande tolkningsram. Därför 
kunde deltagare även uttrycka sina begär efter minderåriga och efter 
att köpa sexuella tjänster av sexsäljare som var ”ofria” under 
förutsättning att det inte kunde förknippas med koppleri. Det 
behandlades således inte som en värderingsfråga som i Loungen utan 
enbart som en fråga om att följa lagstiftningen. 

Moderatorerna var därför tvungna till att använda sig av regler för 
att kunna hantera det ständiga externa tryck, som de upplevde. Det var 
en svår balansgång mellan å ena sidan yttranden om prostitution, å 
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ändamål inte passade i ett jämställt samhälle, tog aktörerna med sig till 
internet. De som profiterade på denna typ av handel och som köpte 
sexuella tjänster av ”ofria” sexsäljare var gemensamma fiender. Att 
bekämpa barnsexhandel och människohandel för sexuella ändamål 
krävde inte enbart en röst, utan även aktion. I denna kamp tog de 
etablerade på fältet delvis på sig rollen som det svenska statliga fältets 
förlängda arm. 

Moderatorernas rädsla för att bli anmälda för koppleri 
I Korridoren var det istället moderatorerna, d.v.s. styrningsenheterna, 
som agerade som ”forumpoliser”. I Korridoren var det moderatorerna 
som var drivande i den kollektiva självregleringen. Det var inte enbart 
enskilda deltagare som kunde bli misstänkta för koppleri och 
hallickverksamhet. I Korridoren fanns det en ständig rädsla för att de 
ansvariga för forumet skulle bli anmälda av den svenska staten för 
koppleri. Moderatorerna var av den orsaken mycket aktiva i att styra, 
censurera och organisera interaktionen och noga med att inga 
kontakter mellan sexköpare och sexsäljare i Sverige förmedlades på 
forumet: 

Med kopplerilagen som bakgrund vill jag uppmärksamma er 
på lite nya förhållningsorder här i forumet. Det är också 
möjligt att ny information kommer att tillkomma här efter 
vidare diskussion (…) så det är bra om ni håller ett öga på 
tråden inom den närmsta framtiden. Det är numera inte ok 
att länka till eskortsidor i syfte att främja för sexköp. 
Däremot är det fortfarande ok att länka till sådana sidor i de 
fall då det är relevant information för diskussionen (om man 
t ex diskuterar rent generellt om en viss bordell). Det är 
däremot inte ok att överhuvudtaget länka till annonssidor 
för eskort eller skriva ut adresser/telefonnummer osv. till 
salonger. Inlägg av sådan karaktär kan komma att raderas 
utan förvarning. Givetvis är det fortfarande tillåtet att länka 
till t ex portaler med information/artiklar om prostitution 
(moderator i Korridoren). 

Under undersökningsperioden blev moderatorerna i Korridoren allt 
mer noga med att reglera vilken information som delades av 
deltagarna, och de skärpte även reglerna efterhand. Även i Korridoren 
såg således moderatorerna till att deltagarna på forumet anpassade sig 
till de nya förutsättningarna eftersom det hade skett en förändring i 
den svenska lagstiftningen. Det kan tolkas som att, Korridoren, liksom 
Loungen, blev utsatt för en extern chock av det svenska statliga fältet. 
Deltagarna fick därför inte längre annonsera ut sexuella tjänster på 
forumet eller länka till svenska sexsäljares annonser. De fick inte heller 
länka till sexsäljares bloggar eller ge ut namn eller kontaktuppgifter till 
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zoner där de kan interagera öppet och där det är tolererat att köpa 
sexuella tjänster, trots den svenska sexköpslagstiftningen (se även 
Scoular 2010:35). 

Beskrivningen av internet som en ”frizon” behöver således 
nyanseras. Forumen fungerade som frizoner för deltagarna i den 
bemärkelsen att den avvikelse och stigmatisering, som de upplevde 
neutraliserades, när de mötte varandra (jfr Westberg 2012:298). 
Frågan är dock hur fria forumen egentligen var med tanke på att 
deltagarna upplevde sig som övervakade och att reglerna för vilken 
interaktion som var möjlig blev allt striktare under 
undersökningsperioden. Det har beskrivits (Shilling 2005:185, Fuchs 
2008:267) hur både stater och företag allt mer övervakar och 
kontrollerar internet. I och med att forumen var till för både marknad 
och yttranden fanns det risk att polisens övervakning och kontroll inte 
enbart gällde prostitutionsmarknaden, utan även deltagarnas 
yttranden. Det blev en svår balans där forumen riskerade att bli 
”odemokratiska”. I situationer där någras frihet står mot andras, 
hamnar staten i ett dilemma. De måste å ena sidan värna om 
demokratin, å andra sidan skydda utsatta grupper som riskerar att fara 
illa. 

Sammanfattning 
I litteraturen går det att utläsa att polisen övervakade forum för att 
kunna lagföra brott och att de aktivt verkade för att stänga ner forum 
och annonssidor där prostitution främjades och förmedlades. Det är 
därför sannolikt att den svenska polisen, trots att de var en osynlig 
aktör, övervakade forumen under undersökningsperioden. Oavsett om 
och hur denna övervakning skedde och vilken formell makt den 
svenska polisen faktiskt hade, har jag i detta kapitel visat hur 
deltagarna på forumen upplevde sig som övervakade. I Loungen och 
Korridoren agerade aktörerna som om deras fält ständigt var utsatta 
för ett externt tryck från det svenska statliga fältet, vars lagstiftning 
nådde till internet. 

Det fanns dock sätt för aktörerna att undgå lagstiftningen. Genom 
att taktiskt ta hjälp av geografiska gränser, som att flytta sina servrar 
till andra länder som hade en annan typ av lagstiftning än Sverige, eller 
genom att bara diskutera prostitution utomlands, kunde de komma 
förbi den svenska lagstiftningen. Det fanns olika uppgifter om var 
Korridorens server var placerad, men mycket tyder på att det fältet låg 
närmare det svenska statliga fältet än Loungen och Receptionen gjorde. 
Korridorens interna processer blev t.ex. påtagligt mer påverkade än 
Loungens när det svenska statliga fältet utsatte dem för en extern chock 
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andra sidan främjandet och förmedlingen av prostitution. De fick se till 
att det sistnämnda inte tog överhanden. 

Var dessa forum tolererade av den svenska 
staten? 
Den svenska staten hade genom sina rapporter, kartläggningar, statliga 
offentliga utredningar, uttalanden i media och genom sina förändringar 
i lagstiftningen gett intrycket att de övervakade forumen och att de 
försökte få till stånd nya internationella samarbeten för att de skulle 
kunna lagföra fler brott. Prostitution, och i synnerhet barnsexhandel 
och människohandel för sexuella ändamål, skulle bekämpas. Aktörerna 
på de virtuella fälten hade internaliserat den här institutionella miljön 
och både sexköpare och sexsäljare agerade som att de var övervakade 
av staten. De skapade kontinuerligt nya regler för att deras fält skulle få 
finnas kvar. 

Enligt Fligstein och McAdam (2011:5–6) strävar styrningsenheterna 
och de etablerade på fältet efter att uppnå stabilitet. Potentiella externa 
chocker från det svenska statliga fältet skulle innebära det motsatta, 
instabilitet. Det kan därför tolkas som att både de som intagit 
positionen som de etablerade i Loungen och Korridoren och 
styrningsenheterna blev tvungna att agera reaktivt för att kunna 
avväpna potentiella hot från det svenska statliga fältet, för att kunna 
behålla lugnet och för att få stabilitet på fälten. 

Trots att Loungen redan hade använt sig av geografiska gränser för 
att undkomma det svenska statliga fältet verkade de också proaktivt för 
att inte dra uppmärksamheten till sig. Varken deltagarna i Loungen 
eller deltagarna i Korridoren trodde att enskilda sexköp av ”vanliga” 
sexköpare var något som polisen ägnade någon större uppmärksamhet 
åt ”…Vad än de militanta skriker efter så kommer inte polisen att 
prioritera att jaga vanliga sexköpare där inte tvång eller minderåriga är 
inblandade… (sexköpare i Korridoren).” Om det däremot skulle 
framkomma att det förekom koppleri och barnsexhandel fanns risken 
att både det svenska statliga fältet och kanske även andra statliga fält 
skulle börja dra öronen åt sig och agera. 

Det kan därför tolkas som att upplevelsen var att det svenska 
statliga fältet såg åt andra hållet under förutsättning att aktörerna på 
de virtuella fälten aktivt, genom både reaktiva och proaktiva strategier, 
bedrev kollektiv självreglering och samarbetade, när det gällde en viss 
typ av brottslighet genom att anmäla de här brotten. Sven-Axel 
Månsson (2008:212–214) har beskrivit svenska prostitutionsforum 
som ”virtuella toleranszoner”. Han menar att det är både paradoxalt 
och intressant att internet möjliggjort att sexköpare har kunnat skapa 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   264 2014-04-10   13:25



257 

zoner där de kan interagera öppet och där det är tolererat att köpa 
sexuella tjänster, trots den svenska sexköpslagstiftningen (se även 
Scoular 2010:35). 

Beskrivningen av internet som en ”frizon” behöver således 
nyanseras. Forumen fungerade som frizoner för deltagarna i den 
bemärkelsen att den avvikelse och stigmatisering, som de upplevde 
neutraliserades, när de mötte varandra (jfr Westberg 2012:298). 
Frågan är dock hur fria forumen egentligen var med tanke på att 
deltagarna upplevde sig som övervakade och att reglerna för vilken 
interaktion som var möjlig blev allt striktare under 
undersökningsperioden. Det har beskrivits (Shilling 2005:185, Fuchs 
2008:267) hur både stater och företag allt mer övervakar och 
kontrollerar internet. I och med att forumen var till för både marknad 
och yttranden fanns det risk att polisens övervakning och kontroll inte 
enbart gällde prostitutionsmarknaden, utan även deltagarnas 
yttranden. Det blev en svår balans där forumen riskerade att bli 
”odemokratiska”. I situationer där någras frihet står mot andras, 
hamnar staten i ett dilemma. De måste å ena sidan värna om 
demokratin, å andra sidan skydda utsatta grupper som riskerar att fara 
illa. 

Sammanfattning 
I litteraturen går det att utläsa att polisen övervakade forum för att 
kunna lagföra brott och att de aktivt verkade för att stänga ner forum 
och annonssidor där prostitution främjades och förmedlades. Det är 
därför sannolikt att den svenska polisen, trots att de var en osynlig 
aktör, övervakade forumen under undersökningsperioden. Oavsett om 
och hur denna övervakning skedde och vilken formell makt den 
svenska polisen faktiskt hade, har jag i detta kapitel visat hur 
deltagarna på forumen upplevde sig som övervakade. I Loungen och 
Korridoren agerade aktörerna som om deras fält ständigt var utsatta 
för ett externt tryck från det svenska statliga fältet, vars lagstiftning 
nådde till internet. 

Det fanns dock sätt för aktörerna att undgå lagstiftningen. Genom 
att taktiskt ta hjälp av geografiska gränser, som att flytta sina servrar 
till andra länder som hade en annan typ av lagstiftning än Sverige, eller 
genom att bara diskutera prostitution utomlands, kunde de komma 
förbi den svenska lagstiftningen. Det fanns olika uppgifter om var 
Korridorens server var placerad, men mycket tyder på att det fältet låg 
närmare det svenska statliga fältet än Loungen och Receptionen gjorde. 
Korridorens interna processer blev t.ex. påtagligt mer påverkade än 
Loungens när det svenska statliga fältet utsatte dem för en extern chock 

256 

andra sidan främjandet och förmedlingen av prostitution. De fick se till 
att det sistnämnda inte tog överhanden. 

Var dessa forum tolererade av den svenska 
staten? 
Den svenska staten hade genom sina rapporter, kartläggningar, statliga 
offentliga utredningar, uttalanden i media och genom sina förändringar 
i lagstiftningen gett intrycket att de övervakade forumen och att de 
försökte få till stånd nya internationella samarbeten för att de skulle 
kunna lagföra fler brott. Prostitution, och i synnerhet barnsexhandel 
och människohandel för sexuella ändamål, skulle bekämpas. Aktörerna 
på de virtuella fälten hade internaliserat den här institutionella miljön 
och både sexköpare och sexsäljare agerade som att de var övervakade 
av staten. De skapade kontinuerligt nya regler för att deras fält skulle få 
finnas kvar. 

Enligt Fligstein och McAdam (2011:5–6) strävar styrningsenheterna 
och de etablerade på fältet efter att uppnå stabilitet. Potentiella externa 
chocker från det svenska statliga fältet skulle innebära det motsatta, 
instabilitet. Det kan därför tolkas som att både de som intagit 
positionen som de etablerade i Loungen och Korridoren och 
styrningsenheterna blev tvungna att agera reaktivt för att kunna 
avväpna potentiella hot från det svenska statliga fältet, för att kunna 
behålla lugnet och för att få stabilitet på fälten. 

Trots att Loungen redan hade använt sig av geografiska gränser för 
att undkomma det svenska statliga fältet verkade de också proaktivt för 
att inte dra uppmärksamheten till sig. Varken deltagarna i Loungen 
eller deltagarna i Korridoren trodde att enskilda sexköp av ”vanliga” 
sexköpare var något som polisen ägnade någon större uppmärksamhet 
åt ”…Vad än de militanta skriker efter så kommer inte polisen att 
prioritera att jaga vanliga sexköpare där inte tvång eller minderåriga är 
inblandade… (sexköpare i Korridoren).” Om det däremot skulle 
framkomma att det förekom koppleri och barnsexhandel fanns risken 
att både det svenska statliga fältet och kanske även andra statliga fält 
skulle börja dra öronen åt sig och agera. 

Det kan därför tolkas som att upplevelsen var att det svenska 
statliga fältet såg åt andra hållet under förutsättning att aktörerna på 
de virtuella fälten aktivt, genom både reaktiva och proaktiva strategier, 
bedrev kollektiv självreglering och samarbetade, när det gällde en viss 
typ av brottslighet genom att anmäla de här brotten. Sven-Axel 
Månsson (2008:212–214) har beskrivit svenska prostitutionsforum 
som ”virtuella toleranszoner”. Han menar att det är både paradoxalt 
och intressant att internet möjliggjort att sexköpare har kunnat skapa 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   265 2014-04-10   13:25



259 

I kapitlet har jag även visat hur aktörerna i Loungen vid vissa tillfällen 
var beredda att anmäla brott och att samarbeta med aktörer på det 
svenska statliga fältet och med aktörer som företrädde en ideell 
organisation i en gemensam kamp mot barnsexhandel och 
människohandel för sexuella ändamål. Detta skulle kunna tolkas som 
att det fanns en slags ”tyst” överenskommelse där det statliga fältet 
valde att se åt andra hållet under förutsättning att aktörerna höll 
prostitution som föll under en högre straffskala borta, med andra ord, 
om aktörerna själva censurerade och samarbetade för att bekämpa den. 
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genom att göra en förändring i lagstiftningen där allt främjande och all 
förmedling av prostitution kunde betraktas som koppleri. 

När fälten blev utsatta för en sådan extern chock, använde 
styrningsenheterna och de aktörer, som intagit positionen som de 
etablerade på fälten, reaktiva strategier som att ändra på fältets regler 
och såg till att deltagarna anpassade sig till den nya situationen för att 
återigen uppnå stabilitet på fältet. Den kulturella förståelsen ändrades 
och de markerade gränser och censurerade det som publicerades. Den 
upplevda övervakningen och det externa hotet ledde således till att 
aktörerna började reglera sig själva. 

I Loungen var det i synnerhet de som intagit positionen som de 
etablerade på fältet, och speciellt sexsäljarna, som var mest aktiva i den 
kollektiva självregleringen. De använde sig även av proaktiva strategier 
som att tillsammans pressa de ansvariga för annonssidor att ta bort 
annonser om minderåriga och människohandelsoffer. Loungen var i 
hög grad styrt av värderingar och för att kunna vara med och interagera 
på det här fältet var aktörerna tvungna att dela vissa grundläggande 
värderingar. Aktörerna hade skapat och upprätthöll en kulturell 
förståelse där de som publicerade trådar och inlägg fick överväga vad 
de offentliggjorde och reglera sig själva. De som inte följde reglerna 
blev ”påhoppade” av de etablerade på fältet, de s.k. ”forumpoliserna” 
eller bannlysta. Detta kan tolkas som att de även tog hjälp av moraliska 
gränser för att hålla sådana aktörer borta som potentiellt skulle kunna 
äventyra fältets existens genom att dra till sig det svenska statliga 
fältets uppmärksamhet. 

I Korridoren var det istället främst styrningsenheterna som var 
drivande i den kollektiva självregleringen. De reglerade dock inte sig 
själva utifrån en värderingssynpunkt som i Loungen, utan framförallt 
för att kunna hantera den oro som fanns för den svenska 
kopplerilagstiftningen. Det var därför en svår balansgång för 
styrningsenheterna, där yttrandefrihet stod mot koppleri. 

Loungen, Korridoren och Receptionen var viktiga för både 
sexsäljare och sexköpare på olika sätt. Dessa forum fyllde viktiga 
funktioner i deras liv.  I en bemärkelse var de som ”frizoner”. Aktörerna 
ville därför inte bli av med sina fält. En tolkning är att rädslan för att 
fälten eventuellt skulle kunna elimineras bidrog till att aktörerna 
började reglera sig själva och att de tenderade att försöka anpassa sina 
regler till hur den svenska lagstiftningen utvecklades. I situationer där 
fältets existens upplevdes vara hotad var det lätt för både de etablerade 
och för styrningsenheterna att få med sig andra att handla kollektivt, 
för att påskynda anpassningen. Samtidigt behöver idén om ”frizoner” 
nyanseras med tanke på att deltagarna agerade som om de ständigt var 
kontrollerade och övervakade och att reglerna för vad deltagarna fick 
yttra skärptes under undersökningsperioden. 
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12. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att förstå och 
förklara vilken betydelse prostitutionsforum har för makt och 
inflytande på prostitutionsområdet. För att uppnå detta syfte, har de 
tre största svenskspråkiga prostitutionsforumen analyserats som fält 
där sexköpare, sexsäljare, moderatorer och socialarbetare interagerade 
och handlade kollektivt. Syftet har också varit att belysa organiserings- 
och institutionaliseringsprocesser mot bakgrund av den svenska 
historiska, sociala och kulturella kontexten samt internets utveckling. 

Prostitutionsforumens kännetecken 
Två av forumen var främst till för sexköpare medan ett var till för både 
sexköpare och sexsäljare. Relativt många deltagare publicerade trådar 
och inlägg men det var en mindre grupp som skrev det mesta 
innehållet, varför en stor del av det empiriska materialet är skrivet av 
den här mindre gruppen. Det minsta forumets innehåll bestod mest av 
informationsutbyte kunder emellan, medan de två största forumens 
innehåll främst bestod av s.k. sociala mellanlägg. Det var allt från 
vitsar, flirt, lekar, bråk, skämt och rättelser till förtydliganden och 
mycket handlade inte explicit om prostitution. Deltagarna delade också 
information, förhandlade om regler, gav varandra råd och stöd, hade 
synpunkter på forumet samt diskuterade prostitution och hur den var 
reglerad. Resultaten indikerar att det krävdes många sociala mellanlägg 
för att hålla interaktionen på forumen levande och att de tydliga 
politiska inslagen var få. 

Fälten hade i huvudsak två egenskaper, de var platser för både 
gemenskap och marknad. Det fanns hela tiden en spänning mellan 
dessa eftersom de inte var helt förenliga med varandra. För mycket 
gemenskap gjorde att det blev svårt att upprätthålla marknad, och för 
mycket marknad gjorde att det blev svårt att upprätthålla gemenskap. 
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utvecklade ett egenorganiserat frivilligt socialt arbete som fungerade 
utifrån en skadereducerande princip. Sexsäljarna spred information, 
läste av virtuella kroppar och förmedlade kontakter. De använde sig av 
flera strategier för att kunna förbättra sina ”arbetsvillkor”, vilket känns 
igen från andra länder. Mycket tyder på att det här sättet att handla 
kollektivt var mer effektivt än de strategier som många fackföreningar 
för sexarbetare har använt sig av, detta på grund av att forumen 
möjliggjorde att det fanns en part att förhandla med. Prostitution har 
(se t.ex. Zelizer 2005:15, Sanders 2005a:53–54) beskrivits som ett spel 
mellan sexköpare och sexsäljare som förutsätter att det finns ett 
ömsesidigt förtroende. När det gällde att förebygga risker visade 
sexsäljarna emellertid en brist på tillit till sexköparna eftersom det 
fanns motstridiga intressen. 

Det fanns också en allmän brist på förtroende för 
myndighetsföreträdare som poliser och socialarbetare. Sexsäljare var 
t.ex. rädda för att förlora vårdnaden av sina barn om de skulle vända 
sig till myndigheterna för att få stöd och hjälp. Även om socialarbetare 
sällan syntes på forumen, hade två prostitutionsenheter, under en 
begränsad tid, placerat ut var sin ”banner” på det största forumet som 
en del av sitt uppsökande arbete. Genom att, i sin banner, erbjuda ett 
”preventionspaket” till ”sexsäljare/sexarbetare”, var en 
prostitutionsenhet med och institutionaliserade skadereducerande 
arbete och legitimerade idén om sex som ett arbete, trots att det stod i 
motsats till den svenska prostitutionspolitiken.  

Detta kan tolkas som att dessa socialarbetare anpassade sitt 
arbetssätt till och reproducerade den tolkningsramen som var 
dominerande på forumen, att det sociala arbetet skulle fokusera mer på 
att stödja sexsäljare oavsett om de ville vara kvar i prostitutionen eller 
lämna den. På så vis intog dessa socialarbetare samtidigt en 
utmanarposition på det statliga fältet där den dominerande 
tolkningsramen var att det sociala arbetets uppgift var att hjälpa 
aktörerna ut ur prostitutionen genom så kallade exit-strategier och inte 
att få dem att må bättre i den, vilket är principen i skadereducerande 
arbete. 

Den svenska lagstiftningen och politiken medförde att både 
sexköpare och sexsäljare upplevde att de hade blivit påtvingade en 
avvikaridentitet.  Denna identitet omförhandlades på de virtuella fälten 
av aktörerna. Exempelvis föredrog sexsäljarna att kalla sig för 
”eskorter” istället för ”prostituerade” och sexköpare föredrog att 
kallade sig för ”kunder”. Aktörerna både likställde prostitution med och 
särskilde den från andra marknader och använde sig av ett 
marknadsliberalt språk. De pendlade mellan att beskriva prostitution å 
ena sidan som sex, å andra sidan som ett arbete. Det uppstod en rad 
konflikter i de identitetsskapande processerna eftersom sexköpare och 

262 

Det var en svår balansgång mellan gemenskap och marknad, mellan 
intimitet och ekonomi. 

Även om det fanns skillnader mellan forumen, fanns det också band 
mellan dem. I och med att aktörerna rörde sig mellan fälten, kan de 
betraktas som tre närliggande fält som påverkade varandra. 

Förändrade förutsättningar för makt och 
inflytande 
Analysen har visat hur sexköpare handlade kollektivt för att kunna 
”kvalitetssäkra” prostitutionsmarknaden och för att få ökade 
rättigheter som konsumenter. De använde sig av strategier som också 
har använts av konsumenter på andra internetforum (jfr Valck m.fl. 
2009:185, Chan & Li 2010:1033). Den dominerande tolkningsramen på 
det största forumet var att prostitution inte skulle betraktas eller 
behandlas som vilken marknad som helst. En grupp sexköpare 
utmanade denna tolkningsram genom att likställa prostitution med 
andra marknader, och recensera sexsäljarnas sexuella tjänster på 
samma sätt som man vanligtvis recenserar andra varor och tjänster 
(t.ex. mäklare). Genom att skapa ett nytt forum där recensioner av 
sexsäljares tjänster kunde delas ostört (d.v.s. ett nytt fält) lyckades 
denna grupp sexköpare skaffa sig mer makt och successivt 
institutionalisera en starkare marknadslogik vilken fick konsekvenser 
för sexsäljare som blev jämförda och granskade offentligt. 

Studien har också visat hur sexsäljare handlade kollektivt för att få 
ökad kontroll över sina gränser för att kunna skilja mellan privat sex 
och sex för pengar. Sexsäljare och sexköpare hade konflikter, men de 
samarbetade också för att kunna skapa olika ”kollektiva kontrakt” och 
definiera vilka regler som skulle gälla när de möttes fysiskt. 
Sexsäljarnas kollektiva handlande fick konsekvenser för sexköparna 
genom att det var sexsäljarna som till stor del satte ramarna för vad 
som skulle uppfattas som ”goda kunder”. Genom att hävda att de sålde 
sex främst för pengarnas skull, utmanade sexsäljarna den dominerande 
tolkningsramen. Denna ram byggde på idén om flickvänsupplevelsen, i 
vilken det var underförstått att de som sålde sex gjorde det främst för 
njutningens skull vilket försvårade upprätthållandet av gränsen mellan 
intimitet och ekonomi. Sexsäljarna lyckades revidera denna 
tolkningsram och göra det mer accepterat att sexsäljare satte gränser 
för intimitet och att dessa kunde se olika ut från säljare till säljare. 

Prostitution beskrevs också av sexsäljare som en riskfylld marknad. 
Sexsäljare rangordnade tillsammans olika risker och använde i 
synnerhet ett låst forum och de offentliga delarna av det största 
forumet, för att varna särskilt unga, nya och oerfarna sexsäljare. De 
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Mycket av interaktionen som skedde på de här forumen känns både 
igen från liknande forum i andra länder och från forum generellt. 
Sexköpare i Sverige verkade t.ex. bli minst lika upprörda över 
sexsäljares falska marknadsföring som sexköpare i Storbritannien (se 
t.ex. Earle & Sharp 2007:38–49). Sexsäljare i Sverige verkade ha lika 
svårt att skilja mellan privat sex och sex för pengar och ha ett lika stort 
behov av att varna för farliga kunder som sexsäljare i USA (se t.ex. 
Bernstein 2007:102–106), och liksom i andra länder upplevde både 
sexköpare och sexsäljare sig som stigmatiserade av samhället (se t.ex. 
Garofalo 2010a:70–77). Sexköpare använde sig även av liknande 
strategier för att påverka prostitutionsmarknaden som känns igen från 
andra forum för konsumenter (se t.ex. de Valck m.fl. 2009:185). Det 
kan tolkas som att deras aktörskap inte enbart var inbäddat i en svensk 
kontext utan även i en ”internetkontext” där institutioner spänner över 
nationsgränser oavsett hur prostitutionen är reglerad. 

Samtidigt var den svenska jämställdhetsdebatten ständigt 
närvarande. Aktörerna hämtade argument från den debatten, och 
sexsäljarna krävde att sexköparna skulle definiera sig som jämställda 
män, vilket de gärna gjorde, i synnerhet för att särskilja sig från andra 
sexköpare. Sexköparna på de svenskspråkiga forumen hade t.ex. inte 
tillgång till någon standardiserad recensionsmall, som sexköparna i 
många andra länder, utan skrev recensioner utifrån en mer kvalitativ 
mall. Detta kan tolkas som att i en svensk kontext var kvantitativa 
recensionsmallar för kommodifierande vilket stred mot ett svenskt 
jämställdhetsideal. 

Det empiriska materialet pekar på att de nedskärningar som gjordes 
i socialförsäkringssystemen vid den ekonomiska krisen 2008, kan ha 
bidragit till att allt fler unga tog klivet in i prostitutionen. 
Konkurrensen mellan sexsäljare ökade under undersökningsperioden, 
och som jag har visat, sänktes priserna på sexuella tjänster under en 
period med 50 procent. Fler sexsäljare ansåg sig dessutom, i större 
utsträckning än tidigare, vara beroende av att sälja sexuella tjänster för 
att få en inkomst. Ökad ekonomisk utsatthet kan således vara 
ytterligare en förklaring till att sexsäljarna fick ett sämre 
förhandlingsläge gentemot sexköparna. Förändringar i den nationella 
kontexten kan därför även ha bidragit till utvecklingen att sexköparna 
fick en stärkt position under undersökningsperioden, men denna 
koppling kräver vidare forskning. 

Vilka var de förändrade förutsättningarna? 
Möjligheten att interagera och samtidigt vara anonym kan tolkas som 
en av de viktigaste förutsättningarna för att sexköpare och sexsäljare 
skulle kunna mötas kollektivt. Att interaktionen inte behövde ske på 
samma geografiska plats eller vid exakt samma tidpunkt verkade också 
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sexsäljare var beroende av varandra för att definiera sig själva. De 
aktörer som hade mest makt på fältet markerade ständigt gränser och 
utfärdade sanktioner mot andra som avvek från den rådande normen. 
Aktörerna strävade efter att vara de ”normala” i det avvikande. 

Det fanns inte nödvändigtvis en koppling mellan de kollektiva 
identiteterna och den faktiska handlingen att köpa och att sälja sexuella 
tjänster. Aktörerna påverkades av att vara stigmatiserade av samhället 
och sexsäljare gav större uttryck för att vara stigmatiserade än vad 
sexköpare gjorde. Det verkade framförallt vara stigmatiseringen och 
kravet på vissa gemensamma rättigheter som fungerade som den 
förenande kraften. På forumen kunde aktörerna också känna 
tillhörighet varför forumen också verkade vara svåra att lämna för 
deltagarna. Detta visar att, precis som materiella behov kunde driva 
sexköpare och sexsäljare att handla kollektivt, kunde även existentiella 
behov, som att känna tillhörighet och att vara del av någonting större 
än de själva, också göra det. 

Hur kan utvecklingen förklaras? 
Trots protester från de etablerade på det största forumet, kom 
prostitution allt mer att behandlas utifrån en starkare marknadslogik 
av vilken de recensioner och varningar som delades mellan kunder 
utgjorde en viktig del. Denna förskjutning verkade ge sexsäljare mer 
begränsade möjligheter. Prostitution kom allt mer att jämföras med 
andra marknader och sexsäljare att jämföras med varandra. Frågan är 
hur man kan se på denna utveckling och hur man kan förklara att 
sexköparnas ställning hade stärkts under undersökningsperioden, trots 
sexköpslagen och trots att sexsäljarna, genom sin maktposition på det 
största forumet, hade lyckats stå emot utvecklingen så länge.  

Som tidigare har diskuterats, har begreppet institution en dubbel 
betydelse. Å ena sidan har begreppet en rumslig innebörd som syftar på 
specifika inrättningar för särskilda kategorier av människor. Å andra 
sidan har det en mer abstrakt och kognitiv innebörd som syftar på en 
specifik uppsättning normer, regler, rutiner, lagar eller tankemodeller 
(se t.ex. Fligstein 1999:1, Jönsson m.fl. 2011:51–62). Internetforum kan 
betraktas som en institution i dubbel bemärkelse. Forum har både en 
kognitiv och en rumslig innebörd eftersom det är en specifik typ av 
inrättning, i virtuell skepnad, vars tankemodeller påverkar hur aktörer 
tänker och handlar. En möjlig förklaring till varför prostitution allt mer 
kom att behandlas utifrån en starkare marknadslogik är därför att det 
finns en inbyggd marknadslogik i forumens struktur. Den här logiken 
får konsumenter att agera och resonera på ett liknande sätt, oavsett 
vilken marknad det gäller. Forum verkar också ha en inbyggd 
gemenskapslogik som påverkar och vägleder hur aktörer umgås, 
handlar kollektivt och organiserar sig. 
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Mycket av interaktionen som skedde på de här forumen känns både 
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sexsäljare var beroende av varandra för att definiera sig själva. De 
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prostitution allt mer att behandlas utifrån en starkare marknadslogik 
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finns en inbyggd marknadslogik i forumens struktur. Den här logiken 
får konsumenter att agera och resonera på ett liknande sätt, oavsett 
vilken marknad det gäller. Forum verkar också ha en inbyggd 
gemenskapslogik som påverkar och vägleder hur aktörer umgås, 
handlar kollektivt och organiserar sig. 
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som det kollektiva handlandet gentemot sexköpare. Tidvis såg det ut 
som att det var svårt att förena dessa två roller då marknadsföreningen 
skedde i konkurrens och krävde goda relationer med kunderna och det 
kollektiva handlandet krävde samarbete och kunde skapa konflikt med 
kunderna. 

Vilka strukturer och mekanismer var mest betydelsefulla? 
Jag har studerat interaktionen på forumen och hur den utvecklades 
över tid. Interaktionen var inbäddad i och beroende av vissa strukturer 
och mekanismer. Strukturerna skapar tendenser och möjliggör vissa 
utfall. Strukturerna ökar på så vis sannolikheten att något inträffar 
genom att ha inbyggda kausala krafter, osynliga mekanismer som, om 
de utlöses, kan skapa vissa synliga effekter på forumen (jfr Sayer 
2000:14, Brante 2001:175). Med hjälp av teorier kan dessa osynliga 
mekanismer identifieras. Om dessa krafter faktiskt utlöses eller ej beror 
på en mängd faktorer varav vissa är slupmässiga. Det betyder att dessa 
mekanismer inte ska ses som direkta ”lagar” utan snarare som mer 
eller mindre generaliserbara orsaker till att vissa fenomen uppstod 
under tiden jag undersökte prostitutionsforumen. De ger sannolika 
svar på varför vissa fenomen uppstod. Nedan kommer jag att 
presentera de tre mest centrala strukturerna och ett antal mekanismer 
som bidrar till att förklara olika fenomen som observerats och som 
presenterats i den tidigare analysen. 
 Internet: Anonymiteten som råder på internet gör att utsatta 

grupper lättare kan mötas och interagera. Lagringen av tidigare 
interaktioner på forumen förenklar organisering på internet. 
Spänningen mellan gemenskap och marknad på forumen skapar 
konflikter mellan användare. 

 Prostitutionsmarknaden: Både materiella och existentiella behov 
driver sexsäljare och sexköpare att gå samman och handla 
kollektivt. Sexsäljares beroende av enskild marknadsföring försvårar 
deras organisering och det kollektiva handlande där sexköpare är 
motparten. Sociala problem och risker i relation till kunderna 
tvingar fram egenorganisering och självhjälp bland sexsäljare. 

 Den svenska staten: Föreställningen att polisen och rättsystemet 
hotar forumens existens får sexköpare och sexsäljare att självreglera 
interaktionen. Föreställningen att socialtjänsten hotar sexsäljares 
aktörskap genom ”offerstämpeln” får sexsäljare att organisera 
ömsesidig frivillig hjälp och stöd. Nedskärningar i 
socialförsäkringssystemen kan ha skapat ett större utbud av sexuella 
tjänster på forumen och försvagat sexsäljares förhandlingsposition i 
relation till sexköpare. 

Utöver dessa tre strukturer träder även andra mer kognitiva och 
abstrakta strukturer fram som också kan sägas ha en kausal kraft. De är 
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underlätta att sexköpare och sexsäljare kunde ta kontakt med varandra 
och upprätthålla interaktionen. Att trådar och inlägg arkiverades på 
forumen som ett kollektivt minne och som en gemensam historia 
hjälpte de aktörer som intagit positionen som de etablerade på fältet att 
reproducera den rådande ordningen. Aktörernas handlingar lagrades 
och blev med åren institutioner som kunde användas som en 
möjliggörande eller begränsande kraft. 

Tröskeln för att sexköpare och sexsäljare skulle samverka med 
varandra på prostitutionsforumen verkar således vara relativt låg. Det 
krävdes inte att aktörerna skulle röja sina identiteter. De behövde inte 
resurser i form av pengar till hyra av lokal. Det krävdes inte heller lika 
mycket organisation eller koordinerat kollektivt handlande som om det 
hade varit fråga om t.ex. ett formellt fackförbund (jfr Gall 2007:83–
85). Tillgången till det låsta forumet där sexsäljare kunde dela 
information ostört utan sexköpares insyn, kan också betraktas som 
essentiellt för att sexsäljare skulle kunna organisera sig och utveckla ett 
egenorganiserat frivilligt socialt arbete. Prostitutionsforumen har på så 
vis skapat förutsättningar så att varken sexköpare eller sexsäljare 
nödvändigtvis behöver bilda formella organisationer för att driva 
gemensamma intressen och för att kunna känna tillhörighet. 

Även om internets framväxt lett till förändringar som har utmanat 
gränsen mellan formella och informella organisationer, mellan 
organisation och organisering, inte minst för grupper som upplever sig 
som stigmatiserade av samhället, ska man kanske vara försiktig med att 
ställa dessa i motsatsförhållande till varandra. Den här studien väcker 
frågor om relationen mellan organisering online och offline samt hur 
de förhåller sig till formella organisationer. Som tidigare nämnt finns 
det i Sverige en formell organisation för sex- och erotikarbetare. Denna 
organisation var inte direkt aktiv på forumen men åberopades flera 
gånger av deltagarna, särskilt när det kom till politiska 
ställningstaganden och behovet av stöd (Scaramuzzino & 
Scaramuzzino, kommande). En del deltagare uppgav också att de var 
aktiva i denna organisation. Det var ibland svårt att avgöra utifrån 
vilken roll aktörerna agerade, som enskilda individer eller som 
representanter eller medlemmar i organisationen. Man kan också 
fundera över hur interaktionen på forumen förhöll sig till denna 
organisation och vad av den interaktion som skedde på forumen 
egentligen skedde inom organisationen (t.ex. intern styrning och 
debatt), vad som skedde mellan organisationen och andra icke-
medlemmar (t.ex. mobilisering och uppsökande arbete) samt vad som 
skedde helt utanför organisationen. 

Att gränsen mellan individ och kollektiv tenderade att suddas ut 
blev också tydligt när det kom till de enskilda sexsäljares 
marknadsföring. Denna skedde på samma gång och på samma plats 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   274 2014-04-10   13:25



267 

som det kollektiva handlandet gentemot sexköpare. Tidvis såg det ut 
som att det var svårt att förena dessa två roller då marknadsföreningen 
skedde i konkurrens och krävde goda relationer med kunderna och det 
kollektiva handlandet krävde samarbete och kunde skapa konflikt med 
kunderna. 

Vilka strukturer och mekanismer var mest betydelsefulla? 
Jag har studerat interaktionen på forumen och hur den utvecklades 
över tid. Interaktionen var inbäddad i och beroende av vissa strukturer 
och mekanismer. Strukturerna skapar tendenser och möjliggör vissa 
utfall. Strukturerna ökar på så vis sannolikheten att något inträffar 
genom att ha inbyggda kausala krafter, osynliga mekanismer som, om 
de utlöses, kan skapa vissa synliga effekter på forumen (jfr Sayer 
2000:14, Brante 2001:175). Med hjälp av teorier kan dessa osynliga 
mekanismer identifieras. Om dessa krafter faktiskt utlöses eller ej beror 
på en mängd faktorer varav vissa är slupmässiga. Det betyder att dessa 
mekanismer inte ska ses som direkta ”lagar” utan snarare som mer 
eller mindre generaliserbara orsaker till att vissa fenomen uppstod 
under tiden jag undersökte prostitutionsforumen. De ger sannolika 
svar på varför vissa fenomen uppstod. Nedan kommer jag att 
presentera de tre mest centrala strukturerna och ett antal mekanismer 
som bidrar till att förklara olika fenomen som observerats och som 
presenterats i den tidigare analysen. 
 Internet: Anonymiteten som råder på internet gör att utsatta 

grupper lättare kan mötas och interagera. Lagringen av tidigare 
interaktioner på forumen förenklar organisering på internet. 
Spänningen mellan gemenskap och marknad på forumen skapar 
konflikter mellan användare. 

 Prostitutionsmarknaden: Både materiella och existentiella behov 
driver sexsäljare och sexköpare att gå samman och handla 
kollektivt. Sexsäljares beroende av enskild marknadsföring försvårar 
deras organisering och det kollektiva handlande där sexköpare är 
motparten. Sociala problem och risker i relation till kunderna 
tvingar fram egenorganisering och självhjälp bland sexsäljare. 

 Den svenska staten: Föreställningen att polisen och rättsystemet 
hotar forumens existens får sexköpare och sexsäljare att självreglera 
interaktionen. Föreställningen att socialtjänsten hotar sexsäljares 
aktörskap genom ”offerstämpeln” får sexsäljare att organisera 
ömsesidig frivillig hjälp och stöd. Nedskärningar i 
socialförsäkringssystemen kan ha skapat ett större utbud av sexuella 
tjänster på forumen och försvagat sexsäljares förhandlingsposition i 
relation till sexköpare. 

Utöver dessa tre strukturer träder även andra mer kognitiva och 
abstrakta strukturer fram som också kan sägas ha en kausal kraft. De är 

266 

underlätta att sexköpare och sexsäljare kunde ta kontakt med varandra 
och upprätthålla interaktionen. Att trådar och inlägg arkiverades på 
forumen som ett kollektivt minne och som en gemensam historia 
hjälpte de aktörer som intagit positionen som de etablerade på fältet att 
reproducera den rådande ordningen. Aktörernas handlingar lagrades 
och blev med åren institutioner som kunde användas som en 
möjliggörande eller begränsande kraft. 

Tröskeln för att sexköpare och sexsäljare skulle samverka med 
varandra på prostitutionsforumen verkar således vara relativt låg. Det 
krävdes inte att aktörerna skulle röja sina identiteter. De behövde inte 
resurser i form av pengar till hyra av lokal. Det krävdes inte heller lika 
mycket organisation eller koordinerat kollektivt handlande som om det 
hade varit fråga om t.ex. ett formellt fackförbund (jfr Gall 2007:83–
85). Tillgången till det låsta forumet där sexsäljare kunde dela 
information ostört utan sexköpares insyn, kan också betraktas som 
essentiellt för att sexsäljare skulle kunna organisera sig och utveckla ett 
egenorganiserat frivilligt socialt arbete. Prostitutionsforumen har på så 
vis skapat förutsättningar så att varken sexköpare eller sexsäljare 
nödvändigtvis behöver bilda formella organisationer för att driva 
gemensamma intressen och för att kunna känna tillhörighet. 

Även om internets framväxt lett till förändringar som har utmanat 
gränsen mellan formella och informella organisationer, mellan 
organisation och organisering, inte minst för grupper som upplever sig 
som stigmatiserade av samhället, ska man kanske vara försiktig med att 
ställa dessa i motsatsförhållande till varandra. Den här studien väcker 
frågor om relationen mellan organisering online och offline samt hur 
de förhåller sig till formella organisationer. Som tidigare nämnt finns 
det i Sverige en formell organisation för sex- och erotikarbetare. Denna 
organisation var inte direkt aktiv på forumen men åberopades flera 
gånger av deltagarna, särskilt när det kom till politiska 
ställningstaganden och behovet av stöd (Scaramuzzino & 
Scaramuzzino, kommande). En del deltagare uppgav också att de var 
aktiva i denna organisation. Det var ibland svårt att avgöra utifrån 
vilken roll aktörerna agerade, som enskilda individer eller som 
representanter eller medlemmar i organisationen. Man kan också 
fundera över hur interaktionen på forumen förhöll sig till denna 
organisation och vad av den interaktion som skedde på forumen 
egentligen skedde inom organisationen (t.ex. intern styrning och 
debatt), vad som skedde mellan organisationen och andra icke-
medlemmar (t.ex. mobilisering och uppsökande arbete) samt vad som 
skedde helt utanför organisationen. 

Att gränsen mellan individ och kollektiv tenderade att suddas ut 
blev också tydligt när det kom till de enskilda sexsäljares 
marknadsföring. Denna skedde på samma gång och på samma plats 

867252_Gabriella Scaramuzzinos.indd   275 2014-04-10   13:25



269 

Trots de starka liberala inslagen i denna position kan man dock tolka 
den som i linje med den svenska välfärdsmodellen. Det var det 
offentliga som skulle ansvara för att organisera och producera 
välfärdstjänsterna för de individer som befann sig i prostitution och 
som behövde stöd. Denna funktion skulle inte överlåtas vare sig till 
marknaden eller till frivilligsektorn. Detta stämmer överens med hur 
den svenska välfärdsstaten har utvecklats där det civila samhället har 
fungerat som pådrivare och granskare av det offentligas verksamhet, 
som innovatör och komplement men sällan som ersättare (se t.ex. 
Olsson L-E. m.fl. 2009:160–161). Organiseringen på forumen byggde 
också på en ständig granskning av och opinionsbildning kring det 
offentligas handlande. I avsaknad av ett offentligt organiserat 
skadereducerande arbete organiserades också denna typ av verksamhet 
med egna resurser och på frivillig basis. Det var dock tydligt att det 
fanns en önskan, inte bara att det offentliga inte skulle hindra eller 
försvåra detta arbete, utan också att det skulle ta sitt ansvar för att 
bedriva denna typ av service. 

Om den svenska välfärdsmodellen bekräftades så utmanades dock 
den svenska prostitutionsmodellen. Det kan tolkas som att aktörerna i 
stor utsträckning använde sig av dessa och liknande institutioner och 
tankemodeller som, genom aktörerna, förflyttade sig snabbt från ett 
sammanhang till ett annat. Det som var gemensamt för dessa processer 
var att olika tolkningar av frihet stod emot varandra (jfr Scaramuzzino 
G. & Scaramuzzino R. kommande). 

Vad symboliserar kampen för frihet idag? 
I Delacroix’ målning Friheten på barrikaderna från 1830 står en 
kvinna högst upp på barrikaderna och slåss för politiska och sociala 
rättigheter och mot överklassens förtryck. Det har gjorts olika 
tolkningar om vem den här kvinnan är som fått symbolisera friheten. 
Vissa menar att hon är en abstraktion medan andra påstår att hon 
verkligen funnits. Bland dem som stått för den senare tolkningen finns 
det de som hävdat att hon är en kvinna i prostitutionen. Barbröstad och 
beväpnad har hon, den reglementerade kvinnan, precis tagit sig ut från 
den sociala institutionen Saint-Lazare för att göra revolt (Cornell 
2009:40–44). Hennes revolt var mot reglementeringssystemet och 
staten som enbart representerade överklassens intressen och 
förslavade kvinnorna i prostitutionen. På den tiden var liberalismen 
precis som socialismen en radikal och revolutionerande tanke och båda 
ideologierna gav inspiration till uppror runt om i Europa. I tavlan får 
nakenhet symbolisera frihet från förtryck. 

Nu verkar det emellertid som om tidvattnet har vänt och 
diskussionen kring friheten har ändrat kurs. Idag förespråkar många 
socialistiska krafter förbud mot köp av sexuella tjänster medan 
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tankemodeller med långtgående historiska rötter och kan betraktas 
som institutioner. 

Våld, sex, arbete och kampen för frihet 
Institutioner växer fram genom att aktörer skapar olika vanor och 
förutbestämda mönster i interaktion som består över tid (Jönsson m.fl. 
2011:51–62). Prostitutionsregimer kan därför också betraktas som 
olika institutioner. De här institutionerna är mycket mer än en 
uppsättning lagar och sociala insatser. De utgörs också av 
tankemodeller, antaganden och föreställningar kring prostitution som 
fenomen. De inbegriper dessutom olika sätt att se på statens, 
civilsamhällets/marknadens och individens roll i prostitutionen. 
Institutionerna hålls uppe av olika aktörer, fysiska inrättningar, sociala 
insatser och olika sätt att reglera prostitution. Inom dessa olika 
institutioner anses att sälja sexuella tjänster vara antingen omoraliskt 
(prohibition), att bli utsatt för våld och förtryck (abolition), ett uttryck 
för sexualitet (tolerans) eller ett arbete (legalisering). Beroende på 
synsätt, resulterar det i olika sätt att organisera både själva marknaden 
och aktörerna i och omkring den. 

Sverige räknas som en abolitionsregim (se t.ex. Outshoorn 2004:6–
10, Scoular & Sanders 2010:3–4). Enligt sexköpslagstiftningen är de 
som säljer sexuella tjänster offer för sexuellt våld och sexuell 
exploatering och de som köper sex utsätter dem för detta våld. Den 
institution som var starkast på forumen var emellertid 
toleransregimen, d.v.s. den institution som var den dominerande innan 
sexköpslagen. Enligt denna institution kan försäljning av sexuella 
tjänster föra med sig sociala problem, men tillhör ändå den privata 
sfären. 

Aktörerna använde dock tankemodeller från alla de här 
institutionerna. Att sälja sexuella tjänster beskrevs både som något 
speciellt som krävde vissa specifika kvalifikationer och framförallt 
livserfarenhet, varför det inte kunde liknas vid vilka andra tjänster som 
helst, och som något som skulle behandlas som vilken marknad som 
helst. Aktörerna hade främst en liberal tolkning av arbetsbegreppet, 
framför en marxistisk, och de största problemen på 
prostitutionsmarknaden berodde, enligt dem, på den svenska 
prostitutionspolitiken och sexköpslagen som beskrevs som irrationell. 
Prostitutionsmarknaden hade fungerat bättre om marknaden hade fått 
större plats och individer hade fått fler valmöjligheter, menades det (jfr 
Garofalo 2010a:62–67). Samtidigt fanns det flera som krävde att staten 
också skulle ta sitt ansvar och hjälpa både dem som ville ta sig ut ur 
prostitutionen och de som valde att stanna kvar. 
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Trots de starka liberala inslagen i denna position kan man dock tolka 
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tankemodeller med långtgående historiska rötter och kan betraktas 
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och att det var mycket som stod på spel. I vissa situationer kunde det 
vara en fråga om liv och död, eller att behålla vårdnaden om sina barn. 

Teorin har hjälpt till att belysa hur sexköpare drev konsumentfrågor 
för att få mer konsumentmakt och hur sexsäljare drev producentfrågor 
för att få mer makt och inflytande över sin ”arbetsmiljö”. Frågan som 
dock kvarstår är vilken effekt det här kollektiva handlandet, 
förhandlingarna och institutionerna hade på prostitutionsmarknaden 
och om de olika parterna följde de överenskommelser och regler som 
de hade kommit fram till på forumen. Här kan det empiriska materialet 
och den teoretiska ramen enbart hjälpa till att formulera vissa 
hypoteser, varför detta är en fråga som kräver vidare forskning för att 
kunna besvaras. Man kan också fundera över om de här kollektiva 
förhandlingarna även hade konsekvenser för de delar av 
prostitutionsmarknaden som inte berördes direkt. 

Såvitt jag vet, har det inte tidigare visats empiriskt hur det här 
spelet, som syftade till att påverka andra fysiska fält, där sexköpare och 
sexsäljare skulle mötas fysiskt, gick till. Detta kan bero på att det är få 
forskare som har studerat sexköpares och sexsäljares interaktion med 
varandra. 

Även om jag främst har fokuserat på de här virtuella fältens 
potentiella strukturerande kraft, skedde denna påverkan i två 
riktningar. Dels användes de här virtuella fälten för att andra fysiska 
fält skulle kunna påverkas, dels blev de i sin tur påverkade av andra 
fält, i synnerhet det svenska statliga fältet. Att man inte bara kan 
analysera vad som sker inom ett fält, utan även relationen mellan fält, 
ser jag också som den teoretiska ramens styrka. För att kunna göra 
detta, har jag valt att använda mig av en bred kontext som 
komplement. Det var emellertid lättare att analysera det statliga fältets 
betydelse för prostitutionsforumen än prostitutionsforumens betydelse 
för de individuella mötena och i förlängningen för 
prostitutionsmarknaden. Detta kan bero på att det statliga fältets 
effekter blev synliga på de här virtuella fälten bl.a. genom hur 
aktörerna kollektivt självreglerade sig, medan de andra eventuella 
effekterna var utom synhåll för mig. Det behövs mer forskning om hur 
relationen mellan virtuella och fysiska fält ser ut och vilken 
strukturerande potential virtuella fält egentligen har. 

Konsekvenser för det sociala arbetet? 
Teorin visar både vad som sker inom ett fält och hur detta är kopplat 
till händelser i andra fält. Teorin möjliggör på så vis inte enbart ett 
konstaterande att det finns en diskrepans mellan sexköpslagstiftningen 
och hur den implementeras lokalt, utan den möjliggör formuleringen 
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företrädare för liberalistiska tankegångar förespråkar ett nytt 
reglementeringssystem. I den första tolkningen är inte staten fienden 
längre utan marknaden och kommodifieringen och staten förväntas 
komma till prostituerades undsättning genom förbud. I den andra 
tolkningen erbjuder marknaden sexarbetaren frihet att disponera över 
sin kropp och sin sexualitet borta från ”klåfingriga” politikers ideologi 
och moraliserande. 

Prostitution som system- och samhällskritik är inget som var 
särskilt tydligt på forumen. Sexsäljarna verkade inte vara på forumen 
främst för att slåss för frihet, mot låga löner och mot de rikas förtryck 
som i Delacroix målning. De tankegods som fanns att hitta på forumen 
var hämtade från de tre skilda institutionerna: abolitionism, tolerans 
och legalisering. Alla tre inbegriper en stark kritik mot alla 
missförhållanden som finns inom sexindustrin och prostitutionen. 
Lösningarna ser dock mycket olika ut. Oenigheten kan delvis bero på 
att det finns många olika erfarenheter, villkor och situationer inom 
gruppen av kvinnor och män som säljer sex. Detta skapar lätt olika 
intressen. Vad alla kan enas om är att oavsett vilken institution eller 
regim som råder återstår alltid en stark stigmatisering av kvinnan och 
mannen i prostitutionen. Samtidigt saknas det kunskap om vilka 
mekanismer som ligger bakom denna stigmatisering och om det är 
samma mekanismer som skapar stigmat i olika kontexter (jfr Garofalo 
2010a:70–77). 

Frågan är om det idag skulle vara möjligt att, som Delacroix gjorde 
för snart 200 år sedan, avbilda kvinnors gemensamma kamp för frihet? 

Fältens potentiella strukturerande kraft 
Den här avhandlingen baseras på ett stort empiriskt material. Det är en 
totalstudie av svenskspråkiga prostitutionsforum varför resultaten är 
empiriskt generaliserbara för den interaktion som skedde offentligt 
där. I och med att det empiriska materialet har varit så omfattande, har 
jag valt en teoretisk ram som har tydligt fokus på kollektivt handlande 
och på institutionaliseringsprocesser. En förtjänst som den teoretiska 
ramen har är att den har hjälpt till att belysa hur ”spelet” gick till, d.v.s. 
hur det fanns gemensamma och motstridiga intressen, olika 
maktförhållanden, och hur aktörer gick samman för att driva 
gemensamma frågor och för att kunna få mer resurser. Den teoretiska 
ramen ”fungerade” kanske bäst när sexsäljarna bedrev risk- och 
skadereducering, eftersom det kollektiva handlandet och de olika 
strategier som de använde sig av, var tydligast då. Detta kan förklaras 
med att sexsäljarna i dessa situationer hade ett tydligt gemensamt mål, 
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Socialarbetare som profession, är inte enbart en del av ett nationellt 
välfärdsprojekt, utan kan också ses som en del av ett större europeiskt 
fält. Det sker samarbeten över nationsgränser och utbyten mellan 
forskare, lärare, studenter och praktiker (inte minst genom Erasmus-
programmet men också genom olika projekt som finansieras av 
Europeiska socialfonden) som företräder både myndigheter och 
civilsamhällesorganisationer. Socialarbetare läser samma litteratur och 
lånar metoder av varandra. Det har därför diskuterats om professionen 
går mot en europeisk ”socialarbetarmodell” (Lorenz 2008:10–11, 14–
16) varför professionen skulle kunna analyseras som ett eget större fält, 
där det kan finnas både samarbeten och konflikter och där internet kan 
ha en viktig roll. Hur detta fält ser ut och internets roll är emellertid en 
empirisk fråga. 

EU är numera inte bara ett gemensamt ekonomiskt projekt utan har 
också blivit ett gemensamt socialpolitiskt projekt (Lorenz 2008:8). 
Genom Schengen-avtalet har gränserna mellan länderna öppnats upp 
samtidigt som gränserna runt om Europa i högre utsträckning har 
stängts. Prostitution, och i synnerhet människohandel för sexuella 
ändamål, har blivit ett gemensamt problem (Bressan 2012). Förslaget 
som röstades igenom i EU-parlamentet den 26 februari 2014, som 
rekommenderar att medlemsländerna ska införa den ”svenska 
modellen” kan betraktas som ett försök att skapa en gemensam 
dominerande tolkningsram för de europeiska länderna i 
prostitutionsfrågan (Scaramuzzino R. & Scaramuzzino G. 2014). Det är 
nu inte enbart en fråga om en ”svensk modell” eller en ”nordisk 
modell” utan en ”europeisk modell”. 

Mellan EU-länderna finns det emellertid större skillnader än mellan 
de nordiska länderna, inte minst vad gäller socialpolitik och livsvillkor. 
Samtidigt kan vi se en utveckling där länder som Sverige, sedan i 
mitten av 1990-talet allt mer har kommit att likna de andra 
medlemsländerna, utifrån en välfärdspolitisk synpunkt. Sverige har, 
liksom de andra medlemsländerna, problem med t.ex. hög arbetslöshet 
och segregation på bostadsmarknaden. Medborgare nekas ibland 
försörjningsstöd eftersom individers ansvar i allt större utsträckning 
betonas, och kontroll och krav har blivit minst lika viktiga som att ge 
stöd (Denvall m.fl. 2011:12–13). 

På det europeiska fältet är dock inte den här numera officiella 
dominerande tolkningsramen gällande prostitution lika stark som på 
det svenska nationella fältet. I samband med omröstningen växte en 
tydlig utmanarposition fram i form av en alternativ motion som delvis 
splittrade kvinnorörelsen. Konflikterna gällande hur prostitution ska 
förstås och hanteras är stora, vilket den uppslutning av forskare och 
civilsamhällesorganisationer som stödde de två motsatta positionerna 
och motionerna visar (Scaramuzzino R. & Scaramuzzino G. 2014). 
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av vissa sannolika förklaringar till hur och varför dessa diskrepanser 
uppstår och kan förekomma. Trots att sexköpslagen hade blivit 
ytterligare institutionaliserad i samband med utvärderingen av lagen 
och den efterkommande lagändringen (Erikson 2011:161) och trots att 
flera befolkningsstudier visat att det fanns ett starkt stöd för lagen 
(Kuosmanen 2008:362, Priebe & Svedin 2012:5), fanns det ingen 
konsensus gällande prostitutionsfrågan på det svenska statliga fältet. 
Det svenska statliga fältet rymde trots allt utmanarpositioner och 
alternativa minoritära tolkningsramar. Ola Florin (2012:269, 276) 
menar att det måste finnas en diskrepans mellan lagstiftningen och hur 
den implementeras eftersom förståelsen av prostitution som en del av 
mäns våld mot kvinnor har ett symboliskt värde på en policynivå, men 
kommer i konflikt med socialpolitiska principer när den ska 
implementeras lokalt. I mötet med sexsäljare, oavsett kön, behöver 
deras förståelser av sig själva och prostitution beaktas, annars strider 
det också mot prostitutionspolitiken som hade flera olika 
målsättningar, varav en var att sexsäljarna skulle få mer hjälp. 

En möjlig förklaring till att en kommunal prostitutionsenhet valde 
att gå mot regeringspolitiken är att de också var påverkad av de 
tolkningsramar som fanns institutionaliserade lokalt, där man t.ex. 
arbetade skadereducerande på andra områden som med sprututbyte 
för injektionsmissbrukare. En annan möjlig förklaring är att 
socialarbetarna påverkades av att de var aktiva på internet i en miljö 
där den dominerande tolkningsramen utmanade den rådande 
regeringspolitiken. För att arbeta uppsökande och förebyggande var 
man tvungen att vinna målgruppens förtroende och delvis anpassa sig 
till den rådande tolkningsramen på platsen. 

Även om socialarbetare i Sverige är en profession som är mer 
förknippad med det statliga fältet än i många andra länder, är det också 
en profession med en relativt hög grad av autonomi. Socialarbetare 
som företräder myndigheter måste därför hantera sitt dubbla mandat 
mellan kontroll och stöd. I utbildningen uppmuntras ofta framtida 
socionomer att inte bara företräda det offentligas intressen, utan att 
också förhålla sig kritiska till det offentliga mandatet (jfr Denvall m.fl. 
2011). Socialarbetare som arbetar inom myndigheter har som uppgift 
att tillmötesgå sina arbetsgivare genom att följa och reproducera deras 
dominerande tolkningsram. Samtidigt bär de på en egen tolkningsram, 
som är delvis förankrad i deras profession, som kan strida mot den 
dominerande förståelsen av vad som är ett etiskt försvarbart och 
rimligt agerande. Vilka individer som har rätt till stöd och vilka 
metoder som är rimliga i kontroll och myndighetsutövning är både 
etiska och politiska frågor som det sällan finns några lätta och entydiga 
svar på. Genom teorin blev denna konflikt, som är en angelägen fråga 
för socialt arbete, synlig. 
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av vissa sannolika förklaringar till hur och varför dessa diskrepanser 
uppstår och kan förekomma. Trots att sexköpslagen hade blivit 
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Det svenska statliga fältet rymde trots allt utmanarpositioner och 
alternativa minoritära tolkningsramar. Ola Florin (2012:269, 276) 
menar att det måste finnas en diskrepans mellan lagstiftningen och hur 
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mäns våld mot kvinnor har ett symboliskt värde på en policynivå, men 
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för injektionsmissbrukare. En annan möjlig förklaring är att 
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där den dominerande tolkningsramen utmanade den rådande 
regeringspolitiken. För att arbeta uppsökande och förebyggande var 
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Även om socialarbetare i Sverige är en profession som är mer 
förknippad med det statliga fältet än i många andra länder, är det också 
en profession med en relativt hög grad av autonomi. Socialarbetare 
som företräder myndigheter måste därför hantera sitt dubbla mandat 
mellan kontroll och stöd. I utbildningen uppmuntras ofta framtida 
socionomer att inte bara företräda det offentligas intressen, utan att 
också förhålla sig kritiska till det offentliga mandatet (jfr Denvall m.fl. 
2011). Socialarbetare som arbetar inom myndigheter har som uppgift 
att tillmötesgå sina arbetsgivare genom att följa och reproducera deras 
dominerande tolkningsram. Samtidigt bär de på en egen tolkningsram, 
som är delvis förankrad i deras profession, som kan strida mot den 
dominerande förståelsen av vad som är ett etiskt försvarbart och 
rimligt agerande. Vilka individer som har rätt till stöd och vilka 
metoder som är rimliga i kontroll och myndighetsutövning är både 
etiska och politiska frågor som det sällan finns några lätta och entydiga 
svar på. Genom teorin blev denna konflikt, som är en angelägen fråga 
för socialt arbete, synlig. 
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Summary 
Collective Action by Sex Service Providers and Sex Clients on the 
Internet 

 
Introduction 
In 1999 Sweden, as the first country in the world, introduced legislation 
which criminalised only the purchase but not the sale of sexual 
services. The government wished to shift the focus from the supply to 
the demand for sexual services. The purchase of sexual services was 
equated with men’s violence against women and through 
criminalisation the intention was to fight prostitution and the 
damaging effects that prostitution gave rise to more effectively (Ekberg 
2004:1189–1192, Dir. 2008:44 p. 1–2, SOU 2010:49 p. 13). This way of 
regulating prostitution is usually called the “Swedish model”. It also 
comprises social measures, the purpose of which is to get persons who 
buy and sell sexual services out of the clutches of prostitution (Florin 
2012:269, Skilbrei & Holmström 2013:7).  

Furthermore, Sweden has long been characterised by a welfare 
model where the state (locally and nationally) has taken considerable 
responsibility for the wellbeing of individuals and for organising, 
producing and delivering social services. Organisations within civil 
society have had the role of innovator, evaluator and challenger in 
respect of the public sphere and its activities. Unlike many other 
countries, Swedish voluntary organisations have therefore seldom had 
the role of producers of welfare services (Olsson L-E. et al. 2009:160–
161). The organising of women and men in prostitution has been 
relatively weak in Sweden (also from an international perspective) and 
advocacy and influence on policy in the area of prostitution has mainly 
been exercised from a violence-against-women perspective (Dodillet 
2009, Erikson 2011). 

Over the last 20 years, the growth of the Internet has led to changes 
that may possibly have challenged the boundary between formal and 
informal organisations, between organisation and organising, not least 
for groups such as sex service providers and sex clients who perceive 
that they are subject to stigmatisation by society. The Internet may 
have created new preconditions for the exercise of power and influence 
in a market whose history extends 5,000 years back in time. 

This thesis deals with the organisation on the Internet of sex clients 
and sex service providers; also how, despite it being illegal to buy 
sexual services, they made use of prostitution forums to enable 
collective action, to be able to minimise conflicts, to strengthen their 
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Den här situationen visar att vi också går mot en utveckling där allt fler 
brukargrupper organiserar sig på internet och samarbetar över 
nationsgränser. De bedriver ibland egenorganiserat frivilligt socialt 
arbete och kan även sätta press på offentliga myndigheter på olika 
nivåer (lokal, nationell, internationell). Problemet för den enskilda 
socialarbetaren är att han eller hon sällan möter brukargrupper med en 
enad röst. De har olika erfarenheter som det bör tas hänsyn till. 
Socialarbetarna går också in och ut mellan fält, kanske såväl fysiska 
som virtuella, och ingår både i små fält som det lokala socialkontoret 
och i större transnationella fält som EU. De möter olika normer och 
måste anpassa sig och ta till vara det aktörskap som de människor som 
de möter har, och samtidigt vara trogna sina uppdragsgivare. Forum på 
internet skapar nya förutsättningar för makt och inflytande, och det är 
uppenbart att det sociala arbetet står inför en utmaning att hitta sin roll 
i gränslandet mellan offentligt, privat och marknad och mellan fysiska 
och virtuella sociala ordningar. 
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often offer an alternative vision or interpretive frame for the field and 
their position in it (Fligstein & McAdam 2012a:10–13). 

As a rule, the three prostitution forums have been analysed as three 
separate fields which have a relation to, and influence, each other. 
Internal processes in one field are often also affected by what happens 
in other fields. For instance, state fields frequently possess the formal 
power to intervene in, determine the rules for, and express a view on, 
the legitimacy and viability of most fields that are not state ones. This 
means that states in general have great potential to be able to affect the 
stability of most fields through exposing them to external shocks; it is 
for this reason that the Swedish state field has also been included in the 
analysis as part of the context (Fligstein 1999:44, Fligstein & McAdam 
2011:8, 2012a:203–204).  

Even though institutions are resilient and tend to limit actors, these 
actors, nevertheless, always have a room for action. This agency may be 
used both to reproduce institutions and to create new ones. Fields may 
be stable over time, but may also undergo processes of rapid change 
(Fligstein & McAdam 2012a:11–13, 2012b:49). Social skill, strategies 
such as framing and collective identities are used, for example, to 
illustrate how fields arise, are stable and change. 

 
Methodology and material 
Over a period of two years, from the spring of 2009 up to and including 
the spring of 2011, I have carried out an ethnographic study of three 
Swedish-language prostitution forums. The empirical data emerged 
from both quantitative participant and content analysis and includes 
field notes, with extracts from threads and posts and from observation 
of the interactions. For ethical reasons, only interactions in those parts 
of the forums that could be regarded as public are included in this 
study. All sensitive information has been removed and all actors have 
had their identities removed.66 

 
The three prostitution forums 
In the thesis, the forums are termed the Lounge, the Corridor and the 
Reception. The Lounge was the largest forum where both sex clients 
and sex service providers were able to meet. The Corridor and the 
Reception were primarily for sex clients. Over a period of a month there 
were 775 active participants in the Lounge and in the Corridor and an 
average of 200 threads/posts a day. However, there was a small group 
of 30 to 40 participants who published most content. 
                                                           
66 For more information on methodological considerations, please see David Silverman’s 
(2013:99–100, 176, 225–226, 234–235, 244, 249, 292) Doing Qualitative Research where he 
uses several experiences from this thesis as examples; and also Gabriella Scaramuzzino’s 
(2012:41–54) Ethnography on the Internet – an overview. 
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position, to offer help and support to one another and, last but not 
least, in order to secure increased power and an increased influence 
over their own situation. 

 
Purpose and research questions 
This thesis aims to understand and explain the importance that 
prostitution forums have for the exercise of power and influence in the 
area of prostitution. It also seeks to clarify how these forums developed 
and were able to occur within a Swedish context. In order to achieve 
this aim, the three largest Swedish prostitution forums are analysed as 
social orders where sex clients and sex service providers, moderators 
and social workers interacted and acted on a collective basis. 

I wish to answer the five following research questions: 
1. What characterises the Swedish-language prostitution forums: 

which are the actors who interact and in relation to what? 
2. What characterises sex clients and sex service providers’ collective 

actions when seen in terms of conflicts and collaboration, power and 
influence? 

3. Which institutions are upheld, challenged and changed? 
4. How does the development of the prostitution market affect the 

prostitution forums? 
5. How can the existence and development of the prostitution forums 

be explained in a Swedish context, with focus on the state’s role and 
social work’s controlling and supporting function in the prostitution 
area? 
 

Theoretical framework 
The theoretical framework is mainly based on concepts and theoretical 
arguments obtained from A Theory of Fields by Fligstein and 
McAdams (2011, 2012a, 2012b). According to such theory social life is 
based on strategic action fields. A field is a social order with shared 
understandings which has been formed over time by its members. 
There is a shared understanding of what is at stake, a shared cultural 
understanding of the rules that apply and the fact that certain actors 
have more power than others. 

There are also different interpretive frames which actors bring to the 
field which may compete with one another. In these fields, actors 
compete for different kinds of resources and undertake collective 
action. They adopt different positions wherein the most central ones 
are the notions of incumbents and challengers. The actors that adopt 
the position of the incumbents have considerable influence and power 
in the interaction and the rules of the field tend to be to their 
advantage. Those who have adopted the position of challengers have 
less influence, on the other hand. While they recognise the rules they 
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service providers’ marketing did not coincide with reality they lost both 
time and money. It may also be interpreted in terms of a struggle for 
position. It was the sex service providers and a few sex clients who 
occupied the position as the incumbents in the Lounge. They had most 
power in the field and had to work hard to reproduce the dominant 
interpretive frames which informed how prostitution should be 
understood, and that prostitution could not be simply equated with any 
market. The providers’ services could not, therefore be reviewed with 
the aid of a standardised template as in similar forums in other 
countries.  

The group of sex clients that adopted the position of challengers was 
forced to relate to the dominant interpretive frame that was 
institutionalised in the Lounge. Through attempting to frame 
prostitution as just like any other market, and through presenting an 
oppositional interpretive frame, one group of sex clients tried to create 
a greater room for action in order to obtain more power and influence 
in relation to the sex service providers and a greater recognition in the 
fields. 

As those who adopted the position as the incumbents in the Lounge 
strongly resisted the development proposed by the challengers, the sex 
clients who wanted to share reviews about providers in a more 
international style, had to create a new forum, the Reception. The sex 
clients tried to create a new field, which would comprise a new social 
order, with a new shared understanding. The new shared 
understanding was that this forum existed so that sex clients could 
share facts on the sex service providers. This meant that this group of 
sex clients became institutional entrepreneurs (see Di Maggio 1988). 
They created new rules based on stronger market logic and made use of 
their increased room for action to be able to change “the rules of the 
game”. Through creating a new field they subjected the Lounge to an 
external shock, which led to the conflicts relating to the new 
interpretive frameworks being escalated. This action had consequences 
for the sex service providers who were publicly examined, more subject 
to control and to higher demands on themselves and their services. 
Certain sex service providers started to introduce a “money-back 
guarantee” and poor reviews and warnings were used also, as a power 
instrument against the providers.  

This also became a struggle around values, i.e. what was right and 
wrong. “Tasteless” reviews were not considered appropriate to a society 
based on the principle of gender equality. Several attempts were made 
to solve this conflict. Finally, both those who had adopted the position 
as challengers and those in the position of incumbents became active in 
trying to find a common system for reviewing which would be 
respectful. Despite protests, the oppositional interpretive framework 

278 

The Reception’s content mostly comprised an exchange of information 
about sex service providers. When the content of the Lounge and 
Corridor was categorised, six different themes emerged which 
characterised the interaction: social shims67 (62 per cent of the 
interactions), information (17 per cent), negotiations and rules (8 per 
cent), advice and support (6 per cent), viewpoints on the forum (5 per 
cent) as well as discussion about prostitution and regulation (2 per 
cent). 

Despite the fact that there were many who interacted sporadically, 
there were also actors who interacted on a daily basis with one another 
and who formed different social orders with different shared 
understandings. They organised themselves and sometimes even acted 
collectively. Some of these sex clients and sex service providers had 
been registered for over ten years ago and may be regarded as forming 
collective actors involved from the beginning and shaping the field over 
time. Despite the fact that these three fields were different and 
comprised three different social orders, there were relationships 
between them. The actors sometimes moved between the fields, and 
collective actions in one field could affect the other fields. 

 
Rights of sex clients as consumers 
A series of conflicts arose when sex clients met sex service providers for 
a physical meeting. One of the things that sex clients were most upset 
about was the fact that the sex service providers carried on recurrently 
what they perceived to be “deceptive marketing.” As in other consumer 
forums, the sex clients therefore shared information and experiences 
concerning the services they had purchased (se also Bishop & Robinson 
2002, Månsson & Söderlind 2004, Earle & Sharp 2007, Bernstein 
2007, Sanders 2008, Zaitch & Staring 2009, Hagstedt at al. 2009, 
Cauduro at al. 2009, Langanke & Ross 2009, Milrod 2010). As the 
dissatisfaction with the sex service providers’ actions increased, the sex 
clients became more and more organised and started to demand 
certain joint “consumer rights”. They made use of so-called co-
shopping68, which is familiar from other consumer forums, to force the 
sex service providers to lower their prices and those responsible for the 
advertising sites to introduce verified pictures and to guarantee that the 
adverts were genuine. 

The sex clients encouraged one another to boycott those whom they 
perceived to be “dishonest” actors in the prostitution market. From the 
sex clients’ perspective this was a struggle for resources. If the sex 

                                                           
67 Charles Tilly (2000:64–65) use the concept “social shims”, other researchers have called 
this kind of “off-topic” interaction ”pointless babble” (see e.g. Baym 2010:30).  
68 See e.g. Chan & Li (2010:1033). 
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respectful. Despite protests, the oppositional interpretive framework 
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The Reception’s content mostly comprised an exchange of information 
about sex service providers. When the content of the Lounge and 
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Rights of sex clients as consumers 
A series of conflicts arose when sex clients met sex service providers for 
a physical meeting. One of the things that sex clients were most upset 
about was the fact that the sex service providers carried on recurrently 
what they perceived to be “deceptive marketing.” As in other consumer 
forums, the sex clients therefore shared information and experiences 
concerning the services they had purchased (se also Bishop & Robinson 
2002, Månsson & Söderlind 2004, Earle & Sharp 2007, Bernstein 
2007, Sanders 2008, Zaitch & Staring 2009, Hagstedt at al. 2009, 
Cauduro at al. 2009, Langanke & Ross 2009, Milrod 2010). As the 
dissatisfaction with the sex service providers’ actions increased, the sex 
clients became more and more organised and started to demand 
certain joint “consumer rights”. They made use of so-called co-
shopping68, which is familiar from other consumer forums, to force the 
sex service providers to lower their prices and those responsible for the 
advertising sites to introduce verified pictures and to guarantee that the 
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The sex clients encouraged one another to boycott those whom they 
perceived to be “dishonest” actors in the prostitution market. From the 
sex clients’ perspective this was a struggle for resources. If the sex 

                                                           
67 Charles Tilly (2000:64–65) use the concept “social shims”, other researchers have called 
this kind of “off-topic” interaction ”pointless babble” (see e.g. Baym 2010:30).  
68 See e.g. Chan & Li (2010:1033). 
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framework in the Lounge. This framework, on the other hand, was 
based on the idea of the girlfriend experience which implicitly assumed 
that those who sold sex did it primarily for sexual pleasure. The sex 
service providers managed to have this interpretive framework revised 
so that it became more accepted that they had different boundaries. 

The modified interpretive framework attempt was not always 
successful, however.  The sex clients were not prepared to send photos 
of themselves in order to be assessed in advance by sex service 
providers. After all, it was the sex clients who paid for the sex services 
not the reverse; for this reason the providers who made this demand 
had to suspend it if they still wished to have clients.  Since sex service 
providers were competitors in a market, they had to market themselves 
and their sexual services. The sex service providers that clearly pursued 
collective interests in relation to the sex clients were sometimes 
reminded that this type of collective action was not good for business 
and that they risked losing market shares. It therefore appeared to be 
harder for sex service providers than for sex clients to both pursue their 
own individual interests and shared issues of common concern. 

 
Development of risk and harm reduction 
Prostitution was often described in the prostitution forums as a risk-
filled market and the occasions when sex service providers and sex 
clients met in person were described as being most subject to risk. The 
providers, therefore, used the virtual fields, and in particular a locked 
forum and the public spaces of the Lounge, to call for caution, to 
examine potential threats, disseminate information, provide contacts, 
offer support and to tip off young, new and inexperienced sex service 
providers. 

They made use of a number of strategies in order to be able to 
improve their “working conditions”. When it came to these processes 
the sex service providers showed a lack of trust in sex clients and tried 
therefore to keep them outside. The sex service providers also 
expressed a lack of trust in public authority representatives such as the 
police and social workers. They expressed a fear of being declared 
“legally incompetent” and of losing guardianship of their children if the 
“wrong” authority representative should find out that they sold sexual 
services. Where certain sex service providers were in need of 
professional help they could, instead, be referred to authority 
representatives that those, with established positions in the field, had 
confidence in. 

The sex service providers were consequently not merely competitors 
in a market with individual interests. Through this type of exhortations, 
certain actors could frame a story and, in this story, sex service 
providers gained by collaborating with one another. There were a few 
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became more and more institutionalised during the research period. 
What may be “unique” with these Swedish forums, in comparison with 
similar forums in other countries, is that to share reviews and 
warnings, despite everything, was and possibly still is an oppositional 
framework. 

 
Sex service providers’ rights as producers 
Conflicts when sex service providers and sex clients met in person also 
arose since the providers had a need to protect the boundaries between 
private sex and sex for money, whereas sex clients often asked for 
meetings that crossed this boundary (compare e.g. Zelizer 2005:126–
127, Sanders 2005a:142–157, Bernstein 2007:93–111, Earle & Sharp 
2007:59–64, Sanders 2008:109–111, Hulusjö 2013:239–242). To be 
able to achieve greater control over what they were selling, the sex 
service providers tried to negotiate “collective contracts” with sex 
clients concerning the rules that should apply to that part of the 
prostitution market that they were active in. These collective contracts 
were not agreements between employees and employers but between 
consumers and producers and might be regarded as “standardised 
contracts”. 

Unlike in the preceding chapter, the conflicts were less visible since 
the sex service providers had to collaborate and compromise with the 
sex clients. Collaboration and compromise were necessary in order to 
be able to create and maintain a shared approach concerning how the 
different parties should relate to one another, but also so as not to spoil 
the marketing that took place in the same space where the negotiations 
took place. 

The sex service providers mainly tried to create an interpretive 
framework for e.g. kisses and girlfriend experiences (GFE) in a new way 
in order to institutionalise new ideas and rules. The fact that it was 
possible to communicate group-to-group in the forums enabled the 
creation of collective contracts between sex service providers and sex 
clients. These collective contracts functioned as the dominant 
interpretive framework e.g. concerning which “rules of etiquette” 
should apply to meetings in person. It became important, therefore, to 
obtain control over them. To a large extent, the sex service providers 
set the framework for what should be considered as characterising 
“good sex clients”. They made use of collective contracts that had been 
negotiated in the threads and posts and referred to these, long after 
they were written. This meant that the ideas and rules set out there 
were reproduced and disseminated to the other forums that are 
included in the research. 

Through maintaining that they sold sex primarily for the sake of 
money, the sex service providers challenged the dominant interpretive 
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practice of buying or selling sexual services. Just because certain 
individuals saw themselves as “sex clients” or as “escorts” did not mean 
they were active in the prostitution market. This indicates that on these 
forums, as in many other forums, the feeling of belonging was 
important. The interpretation may be that besides obtaining more 
resources in terms of time and money, it was also the need for 
belonging and identity that made sex service providers and sex clients 
act collectively. 

“Sex workers” was a designation that the actors seldom made use of 
in the three forums. The actors made however use of a market logic in 
their posts and shifted between trying to distinguish prostitution from 
other markets, and equating it with other markets, frequently making 
use of free market terminology. They oscillated between, on the one 
hand, describing prostitution as if it was all about sex, on the other 
hand, making use of a more liberal than Marxist interpretation of the 
concept of work (see also Garofalo 2010a:62–67). 

There arose a series of conflicts in the identity-creating processes 
since these were based on the creation of a We that demanded 
demarcation and the issuance of sanctions against the Others. The 
actors appeared to be affected by being stigmatised by society, with the 
sex service providers giving more concrete expression to being 
stigmatised than the sex clients. 

 
Monitoring and collective self-regulation 
Several other sources (previous research, surveys, reports, state public 
investigations, media etc.) show how the police monitor and work 
actively on the Internet to be able to close down forums where 
prostitution is promoted and mediated and in order to prosecute 
crimes against Swedish legislation (see e.g. SOU 2010:49 p. 195, RPS 
lägesrapport 12, 2011:6, 12). In the forums, the participants felt 
themselves constantly monitored by the Swedish state. This study 
cannot show if this monitoring actually occurred at the time of the 
investigation or if it occurred in the way that the participants perceived 
it. This, however, is probable since the forums are mentioned by name 
in several of the Swedish Police’s own reports. 

The sense of being constantly monitored did affect the internal 
processes in the field, however. The actors handled this perceived 
threat by making use of both geographical boundaries (e.g. moving 
servers and only discussing prostitution abroad) and moral boundaries 
(e.g. keeping away child prostitution and the use of human trafficking 
victims for sexual purposes) so that the Swedish state would not be able 
to, or have reason to, eliminate their field. 

One interpretation is that the fear that fields could possibly be 
eliminated contributed to the actors starting to regulate themselves and 
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providers who had more power in these processes; they developed risk 
and harm reduction social measures which they themselves put in 
place. By collaborating with one another, the sex service providers in 
the Lounge could mobilise more resources i.e. be able to obtain the 
support of a group and, as an individual, have to face less dangers and 
risks. To collaborate gave greater control over the threats and also 
increased the individual’s possibilities for self-determination. 

In social work, the users’ perspective is now at the top of the agenda. 
It is of crucial importance to listen and take account of the voices of the 
target group and users; their own view of their situation and needs. The 
sex clients and sex service providers in these prostitution forums 
described themselves and their situation in another way than that the 
social workers where familiar with. Social workers, in general, were not 
visible in the forums as individual actors. One municipal prostitution 
unit, however, started to offer a “preventive package”, for the purposes 
of harm reduction, for “sex workers” which was in direct opposition to 
the Swedish prostitution policy. 

In order to benefit from the prevention package, the sex service 
providers were, nevertheless, obliged to agree to a face-to-face meeting 
with the social workers. It thereby became evident that the prostitution 
unit had a counter-claim. Despite the Swedish Sex Purchase Act there 
were, thus, social workers who were working to improve the situation 
of the persons in the prostitution market. One possible explanation for 
this is that also in the state field, as in all other fields, consensus is 
lacking and actors can adopt different positions. The Swedish state field 
comprises a series of different actors who may, in fact, not agree with 
one another. Actors enter the state field with different interpretive 
frames; to help sellers and buyers of sex services to exit prostitution 
was the dominant interpretive frame, but not the only one. The social 
workers who were active in the forums adopted the position of 
challenger in the state field, which led to them being reprimanded in 
the evaluation of the Sex Purchase Act (SOU 2010:49 p. 95). 

 
Society’s morality and creating of norms 
Both the sex service providers and sex clients felt they had been forced 
to accept a deviant identity, both from the political system and also 
from the legal system. Once in the virtual online fields, however, the 
actors could renegotiate these identities. They could renegotiate who 
they were and draw boundaries for those who could belong to these 
groups. 

Some appeared to regard the buying and selling of sexual services as 
a collective identity, whereas others appeared to view it as an activity 
and as one interest among many others. Moreover, there was not 
necessarily a link between the collective identities and the actual 
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virtual guise, which affects how actors think and act. The forums also 
appear to have a built-in community logic that influence and guide how 
actors socialise with one another, act collectively and organise 
themselves. 

Much of the interaction that took place in these forums is familiar, 
both from similar forums in other countries and from forums generally, 
despite the actors studied in this thesis operating in a specific Swedish 
context. Sex clients in Sweden appeared, for example, to be at least 
equally upset about the deceptive marketing of sex service providers as 
the sex clients in Great Britain (see e.g. Earle & Sharp 2007:38–49). 
Sex service providers in Sweden appeared to find it equally hard to 
distinguish between private sex and paid sex and to have a need to 
caution against dangerous clients as providers in the USA (see e.g. 
Bernstein 2007:102–106). As in other countries, both sex clients and 
sex service providers felt themselves to be stigmatised by society (see 
e.g. Garofalo 2010a:70-77). 

They also made use of similar strategies to influence the prostitution 
market and to influence policy that is familiar from other forums (see 
e.g. Kozinets 1999:257–258, de Valck et al. 2009:185, Chan & Li 
2010:1033). This may be interpreted as their agency not only being 
embedded in a Swedish context, but also in an “Internet context” where 
institutions extend across national borders. 

At the same time, the Swedish gender equality debate was 
constantly present. The actors obtained arguments from this debate, 
and the sex service providers demanded that the sex clients should 
define themselves in terms of gender equality, which they were happy 
to do; not least so as to be able to distinguish themselves from other sex 
clients. Moreover, the sex clients did not fill in any standardised review 
template as with forums in many other countries but wrote reviews on 
the basis of a more qualitative template. This may be interpreted as 
follows: in a Swedish context, quantitative review templates were seen 
as too commodifying in intent. 

There are also tendencies, within the empirical material, that point 
to the cuts carried out on the social insurance system, and the 
economic crisis in 2008, having led to more and more young people 
taking the step into prostitution. Furthermore, to a greater extent than 
previously, they also considered themselves to be dependent on selling 
sexual services as a form of income. This may have increase the 
competition amongst providers of sexual services and this may be an 
explanation for why providers also had a worse negotiating position 
vis-à-vis the sex clients. Changes in the national context may therefore 
have paved the way to the buyers of sex having acquired a strengthened 
position during the research period, but this link calls for further 
research (translated by Ahmet Baran). 

284 

that they tended to try to adapt their rules to how the Swedish 
legislation developed. In situations where the field’s existence was 
perceived to be threatened it was easy for both the incumbents in the 
fields and for the moderators to convince others to join them in 
collective action in order to hasten the adjustment. The actors in the 
Lounge were, on certain occasions, also prepared to report criminal 
offences and to collaborate with actors in the Swedish state field and 
with actors that represented voluntary organisations in a shared 
struggle against child prostitution and human trafficking for sexual 
purposes. 

This could be interpreted as if there was a kind of “implicit” 
agreement whereby the state field chose to look in the other direction, 
on condition that the actors refrained from prostitution that fell under 
a higher punishment scale; in other words, on condition that the actors 
themselves censured and collaborated to fight it. The Internet forums 
were consequently partly monitored and controlled by the Swedish 
state, partly tolerated, but on condition that there was no actual 
encounter of a physical nature. In this way, the fields could be tolerated 
not least on the basis of a freedom of expression perspective, as long as 
the promotion and mediation of sexual services did not occur (where 
the server was situated in Sweden) and that the forums were 
collectively self-regulated. The Internet, with its special properties 
enabling anonymity, and the fact that there could not be any physical 
encounter in exchange for payment, was a prerequisite for the existence 
of these prostitution forums in Sweden. 

 
Some concluding reflections 
Just as material needs could push sex clients and sex service providers 
to act collectively, existential needs also, such as to feel a sense of 
belonging, to be part of something larger than oneself, also impelled 
collective action. There were certain sex service providers and sex 
clients who had adopted the position of incumbents in the Lounge. 
Despite protests from the incumbents, prostitution increasingly came 
to be considered on the basis of a stronger market logic which appeared 
to offer providers more limited possibilities, an important part of which 
comprised the reviews and warnings shared between the sex clients. 

Prostitution, increasingly, became comparable with other markets 
and sex service providers to be compared with one other. The issue is 
how one should view this development and how to explain that the sex 
clients’ position was strengthened during the research period, despite 
the Swedish Sex Purchase Act, and despite the providers, through their 
position of power in the Lounge, having managed to resist it for so long. 
One explanation is that there is a built-in market logic in the forum 
structure. The Internet forum may be regarded as an institution in 
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caution against dangerous clients as providers in the USA (see e.g. 
Bernstein 2007:102–106). As in other countries, both sex clients and 
sex service providers felt themselves to be stigmatised by society (see 
e.g. Garofalo 2010a:70-77). 

They also made use of similar strategies to influence the prostitution 
market and to influence policy that is familiar from other forums (see 
e.g. Kozinets 1999:257–258, de Valck et al. 2009:185, Chan & Li 
2010:1033). This may be interpreted as their agency not only being 
embedded in a Swedish context, but also in an “Internet context” where 
institutions extend across national borders. 

At the same time, the Swedish gender equality debate was 
constantly present. The actors obtained arguments from this debate, 
and the sex service providers demanded that the sex clients should 
define themselves in terms of gender equality, which they were happy 
to do; not least so as to be able to distinguish themselves from other sex 
clients. Moreover, the sex clients did not fill in any standardised review 
template as with forums in many other countries but wrote reviews on 
the basis of a more qualitative template. This may be interpreted as 
follows: in a Swedish context, quantitative review templates were seen 
as too commodifying in intent. 

There are also tendencies, within the empirical material, that point 
to the cuts carried out on the social insurance system, and the 
economic crisis in 2008, having led to more and more young people 
taking the step into prostitution. Furthermore, to a greater extent than 
previously, they also considered themselves to be dependent on selling 
sexual services as a form of income. This may have increase the 
competition amongst providers of sexual services and this may be an 
explanation for why providers also had a worse negotiating position 
vis-à-vis the sex clients. Changes in the national context may therefore 
have paved the way to the buyers of sex having acquired a strengthened 
position during the research period, but this link calls for further 
research (translated by Ahmet Baran). 
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that they tended to try to adapt their rules to how the Swedish 
legislation developed. In situations where the field’s existence was 
perceived to be threatened it was easy for both the incumbents in the 
fields and for the moderators to convince others to join them in 
collective action in order to hasten the adjustment. The actors in the 
Lounge were, on certain occasions, also prepared to report criminal 
offences and to collaborate with actors in the Swedish state field and 
with actors that represented voluntary organisations in a shared 
struggle against child prostitution and human trafficking for sexual 
purposes. 

This could be interpreted as if there was a kind of “implicit” 
agreement whereby the state field chose to look in the other direction, 
on condition that the actors refrained from prostitution that fell under 
a higher punishment scale; in other words, on condition that the actors 
themselves censured and collaborated to fight it. The Internet forums 
were consequently partly monitored and controlled by the Swedish 
state, partly tolerated, but on condition that there was no actual 
encounter of a physical nature. In this way, the fields could be tolerated 
not least on the basis of a freedom of expression perspective, as long as 
the promotion and mediation of sexual services did not occur (where 
the server was situated in Sweden) and that the forums were 
collectively self-regulated. The Internet, with its special properties 
enabling anonymity, and the fact that there could not be any physical 
encounter in exchange for payment, was a prerequisite for the existence 
of these prostitution forums in Sweden. 

 
Some concluding reflections 
Just as material needs could push sex clients and sex service providers 
to act collectively, existential needs also, such as to feel a sense of 
belonging, to be part of something larger than oneself, also impelled 
collective action. There were certain sex service providers and sex 
clients who had adopted the position of incumbents in the Lounge. 
Despite protests from the incumbents, prostitution increasingly came 
to be considered on the basis of a stronger market logic which appeared 
to offer providers more limited possibilities, an important part of which 
comprised the reviews and warnings shared between the sex clients. 

Prostitution, increasingly, became comparable with other markets 
and sex service providers to be compared with one other. The issue is 
how one should view this development and how to explain that the sex 
clients’ position was strengthened during the research period, despite 
the Swedish Sex Purchase Act, and despite the providers, through their 
position of power in the Lounge, having managed to resist it for so long. 
One explanation is that there is a built-in market logic in the forum 
structure. The Internet forum may be regarded as an institution in 
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