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The purpose of this paper is to gain a closer understanding of how security and vulnerability are 

experienced online when sexual services are conveyed and if the sex worker finds it unpleasant to 

be monitored online. The issues relating to safety, vulnerability and monitoring have been analyzed 

using theories like Foucault's "Panopticism" (1991), which is a social theory of monitoring and 

Amanda Lagerqvist's theory of "digital throwness" (2017) in which she touches the vulnerability the 

network puts us in. Previous research such as Oulasvirta's (2012) study of the ten Finnish families 

whose online use was monitored and the effects of this have become a contributing factor to my 

investigation to get more insight into how a sex worker feels online. 

The method chosen for the study is a qualitative analysis study. The emperic material is collected 

by means of an interview guide consisting of semistructured questions and these have been 

distributed using asynchronous email interviews. The results found indicate that the sex workers 

that have participated in this study generally feel safe online, and in some cases it is because they 

are at their computer or mobile phone and not in a vulnerable location or in close proximity with 

their purchaser. It is also possible to draw certain conclusions that the concern of monitoring makes 

the respondents conceal their identity online. These factors reinforce the feeling of not feeling so 

exposed and monitored. 
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råd längs vägen. 
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1.+Inledning++
I artikeln Prostitution 2,0 skriver Cunningham (2010) att prostitution var en av de första 

marknaderna som utvecklades online och detta skedde så tidigt som på 1980- talet. Redan under 

denna tid var det möjligt att etablera kontakt via nätet mellan klienter och säljare. (s.1). I vårt nutida 

samhälle är detta en arena som tyckts växt explotionsartat och en stor mängd av det kommersiella 

sexet visas inte i samma utsträckning i våra tv apparater eller ses ute på våra gator utan har flyttats 

online. Internet har blivit ett stort drivhjul för olika aktiviteter däribland försäljning av sex. Inom 

branschen sexförsäljning har alltså internet ändrat spelreglerna, den har delvis flyttats från gatan 

och existerar nu i stor skala på webben. Det går att se på detta ur olika synvinklar, det kan 

exempelvis ses via ett bekvämlighetsperspektiv då en köpare av sexuella tjänster har tillgång till en 

vid online marknad som innefattar olika annons sidor samt sexarbetares egna hemsidor. Via dessa 

portaler går det väldigt enkelt beställa en eskort som att det vore vilken vara som helst över nätet 

från hemmets lugna vrå. Säljare och köpare behöver eventuellt inte känna sig lika exponerade 

genom att man konverserar online och ingen information så som utseende eller identitet är 

nödvändigt att avslöja om man önskar det så. Som säljare av sex är det också möjligt att 

marknadsföra sig och nå ut till en stor publik samt etablera en personlig kontakt inför ett möte och 

dessa är bara några av det egenskaper webben erbjuder denna industri. Det jag ämnar undersöka 

närmare är just den tidigare nämnda anonymiteten, känner sig en person som förmedlar sexuella 

tjänster online sig verkligen anonym när man vet eller åtminstonde misstänker att det vi gör online 

genererar information om oss som sedan sparas och lagra någonstans på nätet.  

 

Efter att ha sökt information i ämnet har jag funnit många historier som visar att internet öppnat 

nya dörrar, och att det är relativt lätt att etablera kontakt mellan köpare och säljare av sex. Nätet ses 

även som en positiv aspekt i och med att det går att undvika att inte vara exponerad ute i det 

verkliga livet. Men frågan kvarstår dock om man tänker på den information som generas av oss 

användare faktiskt sparas och lagras online samt att det finns hinder i att permanent radera denna 

information om man så önskar. Online riskerar en sexarbetare att bli väldigt exponerad, de riskerar 

att dyka upp i olika online annonser eller annat spam. Vid sökningar på olika sidor där eskorter 

annonserar sina tjänster är det möjligt att se att de flesta annonser är väldigt utmanande och 

avklädda, ofta syns personens privata delar och det förklaras i detalj vilka tjänster som individen är 

villig att utföra. En förklaring till detta kan vara att det finns så otroligt många annonser ute på nätet 

och det råder stor konkurens, baksidan av detta blir då att denna information lagras på nätet.  
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1.1+Syfte+och+frågeställningar+
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur säkerhet och utsatthet upplevs online när sexuella 

tjänster förmedlas. För att närma mig svaren på min problemformulering har jag valt att intervjua 

sju stycken respondenter som säljer sex online genom en email intervju. Frågorna vidrör säkerhet, 

utsatthet och online lagring samt att se om internet kan verka som ett skydd för en sexarbetare 

genom den kontakt man för mellan varandra innan man träffas. 

 

Mina frågeställningar är:  
 

• Hur säkra känner sig de sexarbetare som ingår i studien när de säljer sex på nätet?  

• Hur förhåller de sig till online lagring? 

 

1.2+Bakgrund+
Kriminaliseringen av sexköp är inte heltäckande, men det sänder ett viktigt budskap om att 

samhället ser mycket allvarligt på exploateringen av människor. Sexköpslagen antogs av riksdagen 

1998 och bestämmelsen innebär att köp av sexuella tjänster är en kriminell handling, att förmedla 

tjänsten är inte straffbelagt (SFS 1998:408)   

Tanken bakom det är att om det inte finns någon efterfrågan så finns det ingen prostitution och 

genom detta ställningstagande går det att urskilja ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga att köpa 

tillgång till en annan människas kropp handlar om makt, oftast mäns makt över kvinnor. 

I en utredning utförd av regeringen 2016 sammanställdes en rapport och enligt Polismyndigheten 

hade förbudet mot sexköp förhindrat etableringen av organiserad brottslighet i Sverige. Det visade 

sig att lagen hade verkat som en barriär mot människohandel och hallickar i Sverige, och att slå mot 

köparna har varit väsentligt i arbetet med att upptäcka och lagföra fall av människohandel. 

(http://www.regeringen.se). Det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster har lett till ett stort 

internationellt intresse och modellen och dess tillämpning har lett till att många delegationer besökt 

Sverige för att lära sig mer om förbudet. Ett flertal länder så som Sydkorea, Sydafrika, Island, 

Norge, England, Wales, Nordirland, Kanada och Frankrike har infört den svenska modellen 

(http://www.regeringen.se) 

 

I debatten om sexköp i Sverige framkommer det att en avkriminalisering av den svenska 

sexköpslagen skulle leda till att samhället blev mer inkluderande för utsatta grupper och man menar 

om sexköpslagen avskaffas bli det mer accepterat och ses som ett vanligt arbete att sälja sex. Detta 

leder till att stigmatiseringen av att utföra en olaglig handling samt att det tabubelagda skiktet 
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försvinner. Detta motargumenteras med att lagen ett skydd mot de som är mest utsatta det vill säga 

de som säljer sexuella tjänster och på så sätt minskar efterfrågan av sexköp.  

Det debatteras även om prostitution och åsikter som framförs är att det bör vara upp till var och en 

om man vill prostituera sig och att det finns de som gör det frivilligt och trivs med det. Då internet 

är en knytpunkt för många kommersiella arenor och är en del av vår vardag har nätet gett oss en 

viss anonymitet som erbjuder en möjlighet för människor ur stigmatiserade grupper att finna 

varandra och skapa gemensamma åsikter som har möjlighet att yttras i samhället. Termen 

prostutution har kommit att ändrats till sex worker eller på svenska sex arbetare och detta har man 

gjort för att förstärka individens arbetsuppgift i samhället och ett försök att ta bort stigmatiseringen 

som ordet prostutution ofta medför (Jefferys 2015:2). Benämningen eskort står för en rad olika 

innebörder, dels är en eskort en person eller personer som följer med annan betydelsefull person 

som skydd. I det område studien undersöker som är förmedling av sexuella tjänster ses det som 

prostitution men det är inte förutsatt, det kan även handla om sällskap under en middag eller 

liknande. 

1.3+Avgränsning+
Syftet med denna studie är att undersöka hur säkerhet och utsatthet upplevs online när man 

förmedlar sexuella tjänster. Studien är avgränsad till nutid då intervjuerna och eftersökningarna 

gjordes i nutid. Jag valde att titta närmare på svenska hemsidor där temat på webbsidan är att 

annonsera ut olika tjänster som exempelvis sex mot betalning. Sex som säljs exempelvis på gatan 

eller via tidningsannonser är inte inkluderat då mitt syfte är avgränsat till sexuella tjänster via 

internet. Genom att jag inte avgränsade mig till enbart ett kön så inkluderades både män och 

kvinnor i studien. Detta för att studien hade en åtta veckors period, och att inkludera båda könen 

gjorde att studien fick fler respondenter. En ytterligare avgränsning är att webbsidor som krävde 

medlemskap inte är inkluderade i studien. 

1.4+Disposition+
Denna uppsats inleds med att kort presentera mitt ämne. Därefter övergår den till en genomgång av 

mitt syfte med uppsatsen samt de frågeställningar jag har, ett kapitel om avgränsning tillkommer 

därefter. I det kapitel två redogörs vilken tidigare forskning som inkluderas i uppsatsen, denna 

forskning behandlar områden så som: överblick av sexvanor, internets roll för sexuella tjänster, vart 

sexköp äger rum samt forskning om övervakning. Kapitel tre inleds med en genomgång av de 

teoretiska parametrarna undersökningen utgår ifrån och i dessa diskuteras övervakning, utsatthet 

och den delade syn det finns om medierat sex. Kapitel fyra beskriver utformningen av metod, 

begrepp och utvärdering av metoden som består av en kvalitativ studie där en semistrukturerad 
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intervjuguide ingår. Denna har därefter skickats ut till respondenterna som asynkrona email där de 

har svarat på mina frågor och skickat frågorna tillbaka till mig. Kapitel fem innehåller en kort 

presentation av studiens respondenter därefter följer analys av uppsatsens insamlade empiri. I det 

avslutande kapitlet diskuteras och utvärderas resultatet där mina frågeställningar besvaras, det 

tillkommer även förslag på hur fortsatta studier kan se ut. 

2.++Tidigare+forskning++
I fältet medierat sex finner man en stor mängd publikationer allteftersom internets framfart växt till 

att bli ett etablerat verksamhetsområde och detta har medfört att sexmarknaden fått en ny arena att 

verka inom. Jag kommer nedan dela upp den tidigare forskningen i olika avsnitt som kan ha 

betydelse för min studie.  

2.2+Överblick+av+sexvanor++
För att få en bredare överblick över svenskarnas sexvanor på nätet finns en studie att tillgå. 

Kärlek och sex på Internet (Månsson 2003) är en studie som utforskar svenskarnas sex- och 

kärleksvanor på Internet och omfattar 1800 personer. Studien tar upp aspekter så som skillnaden i 

mäns och kvinnors olika sexvanor på nätet. Det visar sig i studien att män i större utsträckning 

ägnar sin tid online med att titta på medierat sex medan kvinnor chattar på dejtingsidor. Resultaten 

som baseras på en enkätundersökning visar att två procent av männen har köpt sex via internet 

medan siffran hamnar på noll för kvinnorna, detta menar författarna motsvarar medelsnittet hos 

befolkningen. En negativ aspekt med dessa resultat är att det troligtvis inte visar exakta resultat då 

det finns ett mörkertal på grund av att det är olagligt att köpa sex i Sverige idag. Studien belyser 

även ur en positiv vinkel, nämligen att det blivit enklare för vissa individer som av olika 

anledningar inte kommer ut får det avsevärt enklare att knyta sexuella kontakter via nätet. 

2.3+Internets+roll+för+sexuella+tjänster+
För att se till aspekten att sälja sex online och få en bredare förståelse inom ämnet finns studien: 

Prostitution i Sverige. Huvudrapport: Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas 

insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen (Svedin, Jonsson, Kjellgren, Priebe & 

Åkerman 2012). Studien är delvis baserad på kvalitativ forskning där dem intervjuar elva unga 

flickor om deras erfarenheter av att sälja sexuella tjänster via nätet. Studiens huvudsakliga mål är att 

kartlägga svenskars attityder till prostitution samt att utvärdera effekterna av det arbete som de 

kommunala prostitutionsgrupperna i Sveriges storstäder genomför. Även om min undersökning inte 

belyser en kartläggning av svenskarnas attityder till prostitution samt det arbete som dessa 

prostitutions grupper utför ger denna studie mig inspiration genom att informanternas erfarenheter 
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belyses. I studiens delrapport nummer åtta tar de upp internet och mobiltelefonins betydelse för 

köpare och säljare av sexuella tjänster upp. Studien undersöker även de ungas livssituation samt 

orsaken till varför de börjat förmedla sexuella tjänster. 

Efter att materialet bearbetas utifrån semistrukurerade intervjuer med de unga flickorna kommer 

man i studien kommer fram till att internet och mobiltelefoner har spelat en stor roll till att flickorna 

bestämt sig för att börja sälja sexuella tjänster, flera av respondenterna hade genom dessa 

plattformar fått kontakt med sina köpare genom internet. Teman som betalning, spridning av 

material samt självförakt undersöks även. Respondenterna uttryckte att betalningen inte var den 

mest viktiga faktorn utan de fann att det orsakade bekymmer, man ville inte bli påkommen av 

föräldrar med kontanter. Flera av respondenterna hade med eller utan medgivande blivit filmade 

och detta skapade oro hos dem. Även material som flickorna själv spelat in och lagt ut på internet 

upplevdes oroande. 

Det framkom i intervjuerna att de sålde sexuella tjänster för att bli sedda och få bekräftelse. 

Samtliga beskrev också ett stort självförakt och flera beskrev försäljningen av sex som ett sätt att 

hantera ångest eller som ett självskadebeteende. 

2.4+Var+sexköp+äger+rum+
 I artikeln Prostitution 2.0 (Cunningham 2010) fokuserar Cunningham på internet som ett nytt och 

modernare sätt att sälja sex på om man jämför med ”vanlig” gatuprostitution. 

I studien utförs en survey via email från personer som säljer sex samt samlar in material från 

NIBRS som är en databas som FBI använder sig av.  

Detta material är en dokumentation över platser där polisen har arresterat prostituerade och den 

visade att ”vanliga” gator var det ställe där flest arresteringar tog plats. 

Detta säger man i artikeln kan bero på att det är svårare att se den prostitution som sker via internet 

då det ofta sker bakom stängda dörrar på exempelvis ett hotell eller en liknande plats. 

Att sexhandeln sker på ”gömda” platser rör min undersökning i stor utsträckning, branschen har 

flyttats från gatan och in i vår digitala värld. Personerna i fråga stämmer via nätet träff hemma hos 

varandra eller i ett hotellrum, gatan blir inte en mötesplats för förmedling av sexuella tjänster. 

2.5+Forskning+om+övervakning+
Forskare i Helsingfors har utfört en longitudinell studie hemma hos tio familjer, studiens syfte var 

att ta reda på hur övervakning påverkar människor (Oulasvirta 2012). 

Hemma hos dessa tio familjer installerades övervakningskameror, mikrofoner samt programvaror 

som loggade användning av digitala medier så som mobiler, datorer, tv och dvd- spelare. Denna 

övervakning väckte hos försökspersonerna känslor av oro, ilska, obehag och irritation. Det som 
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visade sig vara intressant för studien var att övervakningen av datorkommunikationen skapade lika 

starkt obehag hos försökspersonerna som att vara naken eller intim framför kamerorna.  

Det tog hela tre månader innan försökspersonernas obehagskänslor avtog. Denna studie känns 

relevant för min undersökning då den berör övervakning på internet, en övervakning som upplevs 

så intim att den kan jämföras med att vara naken framför en kamera. Resultatet från denna studie 

går att diskutera kring internet och den stora roll den antagit i vår vardag idag. Övervakningen blir 

bara mer utbredd och utvecklingen av denna övervakning drivs till viss del av institutioner som inte 

avslöjar vad som händer med all information som sparas. Att undersöka övervakning är något 

viktigt för att förstå hur vi medborgare i vårt moderna samhälle idag mår, hur tänker vi då allt blir 

mer övervakat och kontrollerat och blir detta en viktig fråga hos en person som säljer sexuella 

tjänster via internet? 

3.++Teoretisk+ram!!

3.1+The+Liberal,+The+Radical+&+The+Moral+Perspective++
I boken Mediated Sex, Pornography & Postmodern Culture går McNair igenom några teoretiska 

perspektiv vilka är: ”The Liberal Perspective, The Radical Feminist Perspective och the Moral 

Conservative Perspective”.  

Författaren tar först upp ”The Liberal Perspective” detta perspektiv uttrycker att det inte är 

kvinnoförnedrande med kvinnor i sexindustrin utan kvinnan borde få göra det hon känner för.  

Inom denna gren finns en feministisk anda som förespråkar friheten av att inte vara 

mansdominerad. Perspektivet har ett friare synsätt på sex i medier och man är intresserad av den 

konnotativa meningen med bilder på sex och hur dessa definieras som pornografiska eller inte 

(McNair 1996:45). Vidare diskuteras om innehållet i filmer och bilder definieras som hårt eller 

mjukt beroende på det land och kultur man tillhör, jämförelser görs mellan både Amerika och 

Storbritannien och kommer fram till att mjukt pornografiskt material i Amerika anses vara hårt i 

Storbritannien. (McNair 1996:46).   

 

”The Radical Feminist Perspective” menar att kvinnor nedvärderas inom sex och porrindustrin och 

detta är något som bör förhindras och perspektivet anser att objektifieringen av kvinnan i mycket av 

det material som visas ges i ett sken av mansdominans (McNair 1996:47).  

Inom denna gren av feminism avfärdas det som det liberala synsättet säger och fokuserar istället på 

det våldsamma och förtryckande innehållet av det pornografiska materialet (McNair 1996:49).  
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Det tredje perspektivet som McNair tar upp är ”The Moral Conservative Perspective” detta synsätt 

tycker att sex ska vara traditionellt man ska inte engagera sig i varken homo eller fetish sex eller 

andra icke traditionsenliga aktiviteter. Man har en kärnfamilj och starka familjevärderingar man 

följer bibeln och anser att sex innan giftermål bör undvikas. (McNair 1996:49). 

Dessa tre olika perspektiv är lämpliga att använda då de kan ställas mot varandra vilket är en fördel 

precis som McNair gjort i sin bok om man vill göra en studie kring media och sex. 

3.2+Panopticism+
Panopticism är en social teori som presenteras i Foucaults bok ”Övervakning och straff”. Han talar 

om två föreställningar av straff. Den ena är ”Monarkiskt straff” och denna hänvisar till de offentliga 

och våldsamma bestraffningsmetoder som fanns under och före 1800- talet. Den andra är 

”Disciplinärt straff” och hänvisar till personer som är intagna i fängelse och deras utsättande av 

fängelsemyndighetens makt. Foucault kommer fram till att det är rädslan hos individerna som styr 

deras beteende, en form av disciplinstyrka leder till att fångarna följer reglerna och försöker 

undvika att bli ertappade (Foucault 1991:197).  

 

I en nutida tappning av denna teori drar Foucault paralleller mellan hans idéer och Jeremy 

Benthams idé om panoptikonet som visar att denna övervakning som sker i ett fängelse även sker i 

vårt samhälle. Benthams modell består av en cylindrisk byggnad där alla fångar är osynliga för 

varandra men alla är synliga för fängelsevakterna som befinner sig i mitten av byggnaden. Fångarna 

vet att vakterna inte alltid observerar dem men de förhåller sig ändå till reglerna då rädslan att bli 

ertappat styr. På detta sätt har panoptikonpunkten nåtts som är en kontroll vilket uppnås genom vad 

Foucault kallar disciplinär kraft. Denna kraft är en form av kraft som är konstant, osynlig och 

internaliserad (Foucault:1991:200). Ett panoptiskt sätt att disciplinera någon är att genom straff 

förhåller sig individerna till reglerna, detta är något som även utspelas i vårt samhälle där man 

genom sociala normer och förväntningar blir internationaliserad. Vi övervakas hela tiden genom 

bland annat övervakningskameror och data användning, när detta beteende blir normaliserat utövas 

social kontroll likt Foucaults teori om panopticism (Foucault 1991). 

 

I samband med online-försäljning av sex kan vi titta noga på Panopticon-teorins jämförelse och hur 

en individ som förmedlar sexuella tjänsters identitet och integritet kan bestå (Jewkes 2004:173). 

Panopticon teorin föreslår att en person, plats eller ting kan styras eller domineras av en extremt hög 

form av övervakningsteknologi där utsedda eller icke-utsedda individer har möjlighet att se, 

övervaka och samla andras beteendemönster om det befinner sig i en allmän miljö eller online  
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(Jewkes 2004:174). Det blir till ett faktum att varje enskild person som säljer sex på nätet 

ackumulerar någon form av historia och spår för användning av olika uppgifter och detta kan 

hämtas och ses vilket resulterar i att individernas potentiella tro om att agera privat och vad som 

tros vara säker online identitet utsätts (Jewkes 2004:176). När det gäller online övervakning från 

tidigare till nuvarande tider kan man se var det har förekommit en gradvis märkbar förändring av 

hur övervakningen fungerar. Det finns inte längre behov av att övervaka eller skydda någon via 

fysisk närvaro utan används istället genom specifika tekniska anordningar som tillåter individer, 

platser eller föremål att övervakas för olika ändamål. Återigen vill jag återkomma till att en person 

som säljer sex online riskerar sin privata identitet, personliga uppgifter samt den historia som 

genererats online att ses av en tredje part (Jewkes 2004:178). 

3.3+Web+Beacons++
Web beacons även kallat för web bugs är ett svårupptäckt fenomen som existerar i våra webbläsare. 

Dessa programmeringskoder eller även kallade automatiska data agenter ligger inbäddad under 

ytan, och deras uppgift är att samla in data och information om oss användare (Berry 2013:37). Låt 

oss säga att du öppnar din webbläsare och letar efter en eskort på en hemsida, denna sida har då 

möjligheten att ”logga” ditt besök och sända datainformationen vidare till andra företag som 

Microsoft och dotterbolag inom Google som är specialiserade på att kartlägga användar-trafik. 

Dessa lagrar information om dig för ändamål som till exempelvis annonsering (Berry2013:37). När 

vi i vår enskildhet tror att vi surfar helt anonymt på nätet blir vi lurade. Via våra IP adresser är man 

mer eller mindre övervakad och detta sker i olika syften som exempelvis de fenomen denna uppsats 

rör, då jag är intresserad av bland annat säkerhet och övervaknings aspekter. 

3.4+Vulnerbulity+
Det finns olika sätt att se på termen sårbarhet den mänskliga aspekten kan spegla den utsatthet en 

sexarbetare kan känna genom att man ger sin kropp till sin köpare för pengar. Kvinnor är även mer 

utsatta för våldshandlingar eftersom det i vissa fall inte kan försvara sig som sina manliga 

motsvarigheter. Att känna sig sårbar i det digitala landskapet för en sexarbetare innebär att 

information som publiceras online lagras eller att någon man känner ser det man lagt ut. Den 

digitala eran har medfört att det ibland kan kännas som att man blir kastad in i något som man inte 

fullt innehar vetskap om (Lagerqvist 2017:97). För detta finns en term kallad ”digital throwness”. 

Amanda Lagerqvist tar i sin artikel ”Existential media: Toward a theorization of digital thrownness” 

upp några viktiga punkter, däribland den digitala världen som idag tillhör vår vardag. Denna online 

existens förespråkas av den så kallade ”Silicon Valley” ideologin som menar att internet ger 

oändliga möjligheter, öppenhet och gränslöshet (Lagerqvist:2017:98). Denna ideologi bör 
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ifrågasättas då internet styrs av algoritmer eftersom mycket av vår information delas online och blir 

sårbar då vi navigerar vår digitala existens genom ibland okänt vatten (Lagerqvist 2017:98).  

Digitala medier är i hög grad existentiella medier, medier som handlar om vår verklighet. Sociala 

medier formar i hög grad vårt kommunikativa tillvägagångssätt och vi tillskriver oss även en 

identitet online, på så sätt kan de kraftfulla algoritmerna utveckla ett mikrosystem som samverkar 

med vårt användarmönster (Lagerqvist 2017:98). Det pågår en vardaglig kamp där vi försöker 

återfå kontrollen i vårt datastyrda liv (Lagerqvist 2017:102). Det vill säga existentiell säkerhet i det 

digitala samhälle vi lever i, med allt vad det innebär.  

 

Online utförs övervakning, det existerar mobbning ibland i form av att känsliga bilder eller 

information publiceras. Detta är en sårbarhet och blir ett brott mot privatlivet. Detta är något 

Charles Ess (2014) kallar för ”dynamisk tvetydighet” och är riktat mot företag och regeringar i ett 

försök att återta kontrollen över våra liv online med andra ord etablera existentiell trygghet och 

säkerhet (Lagerqvist 2017:102). 

Detta är något jag vill relatera till i min undersökning som vidrör denna utsatthet i hög grad då 

risker och sårbarhet i online sexhandel existerar på grund av ”digital throwness”. 

4.++Metod+och+material+
Till denna uppats har jag valt att utföra en kvalitativ studie, i kvalitativ forskning vill man se eller 

uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerande personernas eget 

perspektiv (Bryman 2011:77).  Den valda metoden för mina intervjuer är kvalitativ intervju med 

semistrukurerade frågor. Detta tillvägagångssätt känns rätt då jag är intresserad av att försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera samt att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster (Trost 2010:32). Kvalitativa intervjuer genererar även komplexa och 

innehållsrika svar utifrån enkla och raka frågor (Trost 2010:25) så denna metod lämpade sig väl för 

mitt tilltänkta ämne. Denna metod applicerar jag på mitt tilltänkta ämne som rör medierad 

försäljning av sex över internet samt säkerhetsfrågor.  

 

Intervjuguidens frågor är utformade enligt en semistrukturerad mall som oftast består av olika 

ämnes områden (Flick 2014:218). Syftet med intervjun består dels att generera kunskap om ämnet 

och förståelse för hur individen i fråga ser på frågan medierat sex och säkerhet. Då min 

frågeställning försöker hitta eller förstå mönster menar Trost att en kvalitativ studie är lämplig att 

göra (Trost 2010:32). Insamlingen av empirin har gjorts via email intervjuer inspirerade av så 



! 14!

kallade asynkrona intervjuer (Kvale & Brinkmann:2009:165). Detta innebär att jag har utformat 

min intervjuguide och skickat den till mina respondenter som i sin tur svarat på mina frågor och 

skickat frågorna tillbaka till mig. 

4.1+Fördelar+och+nackdelar+

Fördelar med asynkrona email intervjuer är att intervjuare och informant inte behöver anpassa sig till 

varandra och om det uppstår någon form av bristande överenstämmelse mellan informant och 

intervjuare blir dessa inte lika märkbara då man som informant har valmöjligheten att enklare 

ignorera frågor som man inte känner sig bekväm med att besvara (Kaijser, Öhlander 2011:225). Då 

ämnet för studien kan ses som känsligt och de medverkande eventuellt inte känner sig bekväma med 

att öppet sitta och diskutera frågor som rör sexuella tjänster på ett Café eller likartad plats eller att 

respondenterna inte vill tillkännage sin identitet till mig inkluderad kändes email intervjuer rätt att 

göra. Mitt förhållningssätt var att få ihop så många svar som möjligt för att på så sätt kunna generera 

material till min analys. I min intervju guide strävade jag efter att ha med öppna frågor för att på så 

sätt ge analysen ett så saftigt material som möjligt. Hade denna intervju utförts genom ett personligt 

möte hade denna intervju eventuellt blivit mer innehållsrik då man haft möjligheten att ställa 

följdfrågor. 

 

När det kommer till att verbalt uttrycka sig finns det också olikheter, i en email intervju är det möjligt 

att använda sig av så kallade ”emojis” medan respondenten i en ”vanlig” intervju kan uttrycka sig 

med exempelvis sitt kroppsspråk eller sitt val av tonfall (Kaijser, Öhlander 2011:225). Det är också 

lättare att tolka ”emojis” då det finns en risk för att man inte noterar en informants kroppsspråk 

förutsätt att man inte filmar intervjun förstås.  

Syftet med intervjuerna var att generera material till studien, intervjuguiden bestod av 20 frågor 

som jag delade in i olika teman (Flick 2014:218). Den börjar med öppna frågor sedan smalnar den 

in på det område som undersöks. De valda områdena berör: övervakning, säkerhet och utsatthet. 

Tillvägagångssättet att hitta informanter googlade jag ordet eskort och flertalet webbsidor fanns till 

förfogande, en av dessa är rosasidorna.net. På vissa av dessa sidor krävdes medlemskap så de valde 

jag att inte använda. I dessa annonser listades inte alltid individens email utan de hade valt att bli 

kontaktad via ett mobilnummer vilket ledde till att det inte fanns ett så stort utbud av personer att 

närma sig som jag önskat, detta resulterande i att det skickades ut 43 email. 

4.2+Urval+och+genomförande+av+metod+
Denna uppsats problemformulering vänder sig till en specifik grupp nämligen personer som via 

nätet säljer sexuella tjänster. Det urval som bäst lämpar sig till denna studie är ett typ urval vilket 
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innebär att det är personerna som intervjuas som representerar det ämne som undersöks (Ekström & 

Larsson 2010:61). Genom sökande på olika webbsidor där man som eskort har möjlighet att 

annonsera var det möjligt att via deras kontaktinformation få möjligheten att komma i kontakt med 

mina respondenter. Då det är de intervjuade personernas erfarenheter som utgör mitt material för 

min analys föll det sig naturligt att kontakta personer vars kriterier utgörs av att denne individ är 

någon som har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. 

I intervjuformuläret som gavs informationen till respondenten att studien tillämpar vetenskapliga 

rådets forskningsetiska principer och med det menas att uppgifter, insamlade för 

forskningsändamål, inte får användas eller utlånas i kommersiellt bruk eller till tredje part för icke-

vetenskapliga syften samt att enkäten besvaras frivilligt och anonymt och man är fri att hoppa över 

frågor man inte vill besvara (bilaga 8.1). Detta uppgavs i syfte att ge respondenterna insikt i hur 

materialet kommer att vidare behandlas och att inget känsligt material så som personuppgifter 

publiceras. 

Frågan om anonymitet diskuteras vidare och mer utförligt i avsnittet om etiska utgångspunkter, det 

är viktigt för detta arbete då det berör frågor som eventuellt försätter medverkande respondenter i 

studien i en obekväm situation. 

 

Det framgick under arbetets gång att ordet ”prostutution” hade en negativ klang hos respondenter 

Det var lämpligare att använda termen sexarbetare som är direkt översatt från det engelska ordet 

”sex worker” och används i bred grad internationellt. Genom detta bidrar det till att förstärka 

individens arbetsuppgift ”att sälja sex” till att bli ett jobb som alla andra (Jefferys 2015:2). Det 

naturliga valet blev då att endast använda termen sexarbetare då det kändes etiskt korrekt. 

Mellan tidsperioden 19/4-28/4- 2017 skickade jag ut fyrtiotre stycken email med tillhörande 

intervjuer, innehållande tjugo utformade frågor. Email adresserna återfanns på olika eskorthemsidor 

där annonsören listat en email adress i sina kontaktuppgifter, utav dessa fyrtiotre email fick jag sju 

svar. Respondenterna består av fem kvinnor och två män i åldrar mellan tjugiofem och fyrtio år. 

Efter förfrågan om att medverka i studien framkom det att tre stycken av respondenterna föredrog 

att besvara frågorna på engelska vilket visar att dessa respondenter eventuellt inte kommer från 

Sverige även fast jag endast höll mig till svenska hemsidor för eskorter. I analys avsnittet i nästa 

kapitel presenteras respondenterna mer utförligt för att på så sätt få en bättre bild av de 

medverkande personerna i studien. 
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4.3+Tematisk+analys+
Det insamlade materialet analyseras med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är en metod där 

man identifierar, analysera och redogör olika teman i materialet. Man organiserar och nischar sitt 

objekt i ett minimalt perspektiv samt beskriver sitt insamlade material på ett djupgående 

tillvägagångssätt (Flick 2014:421). För att skapa teman har jag sett till mina frågeställningar och 

använt mig av induktivt tematisk analysiskt angreppssätt och utformat mina teman efter att jag 

granskat de svar jag fått av mina respondenter. Braun och Clarke har utformat en modell som har 

varit till hjälp när jag tematiserat mitt material. Denna modell följer sex steg och ser ut på följande 

vis: 1. Bekanta sig med materialet 2. Generera initialkoder 3. Söka efter teman 4. Granska teman 5. 

Definiera och namnge teman 6. Starta rapporten (Flick 2014:422). 

4.4+Hermeneutik+
När materialet och dess text samt innehåll undersöks görs detta med hjälp av ett hermeneutiskt 

synsätt vilket även är en del av min analysmetod. Det hermeneutiska synsättet lämpar sig bra för 

kvalitativa undersökningar då det handlar om att förstå, tolka, undersöka och förklara. Inom den 

hermeneutiska grenen brukar man säga att forskningen syftar till att uppnå förståelse av det 

studerade fenomenet (Johansson 2011:96). Detta betyder att vetskapen och kunskaperna subjektet 

innehar är en betydande informationskälla för denna studie. Inom hermeneutiken vill man utforska 

sociala fenomen samt tolka individens egna upplevelser och detta kan göras på olika sätt. I denna 

studie kommer därför detta synsätt användas vid analys av det insamlade intervjumaterialet. 

 

Som hermeneutiker börjar ingen tolkningsprocess utan en viss förförståelse en så kallad 

förförståelsehorisont som består av ett antal eller mindre omedvetna antaganden (Johansson 

2011:96). Inom ämnet försäljning av sex online är det möjligt att ha en viss förförståelse och lätt 

placera personer i ett visst fack men detta är något som i största utsträckning kommer försökas 

undvikas. Det är individernas uppfattningar och erfarenheter som ämnas att undersökas och dessa 

kommer således stå i centrum. I ett försök att göra en så korrekt analys som möjligt kommer jag 

växla mellan olika perspektiv och se både till saker som utmärker sig i deras berättelser men även 

till helheten då detta är något man inom hermeneutiken försöker göra (Johansson 2011:96). 

4.5+Etiska+utgångspunkter++
Som forskare måste man garantera medverkande individer total anonymitet (Flick 2014:54). Mina 

respondenter blir inte tillfrågade att uppge personliga uppgifter så som namn, ort eller annan 

avslöjande information. Jag har även bytt ut deras alias om de angett ett detta för att på bästa sätt 

styrka konfidentialiteten för mina respondenter. Inom forskningen är det mycket viktigt att tänka på 
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konfidintialitet, det är något man som forskare bör ha i beaktning. Man bör informera att 

intervjupersonernas identitet inte kommer att röjas och detta görs genom att man försäkrar 

konfidintialitet (Kvale & Brinkmann 2009:88). Det jag bett respondenterna göra är att uppge sin 

ålder samt om de arbetar/studerar, eftersom frågorna besvaras frivilligt informerades det att 

möjligheten att lämna frågorna obesvarade fanns. Då studiens fokus inte ligger på respondenternas 

sociala situation utan fokuserar på internets roll för försäljning av sexuella tjänster skapades inga 

frågor som rörde ytterligare personlig information. Jag har använt mitt fulla namn samt i vilket 

universitet mina studier bedrivs, detta för att ge mina respondenter trovärdighet till mig och att de 

på så sätt får veta att informationen kommer att behandlas anonymt.!Anonymiteten hos 

respondenterna är något som bör understrykas och ses som extra viktig. I mina email utskick har jag 

informerat om nyttjandekravet det vill säga att den insamlade informationen är till för 

forskningsändamål och inte får användas eller utlånas i kommersiellt bruk eller till tredje part för 

icke-vetenskapliga syften. 

 

Jag har valt att utföra kvalitativa email intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Detta tillvägagångssätt känns rätt då fokus i studien ligger på att försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera samt att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Kvalitativa 

intervjuer genererar även komplexa och innehållsrika svar utifrån enkla och raka frågor (Trost 

2010:25)  

Denna metod appliceras på det tilltänkta ämnet som rör medierad försäljning av sex över internet 

samt säkerhetsfrågor. Mina frågor följde intervju guiden i en semi strukturerad intervju som oftast 

består av olika ämnes områden (Flick 2014:218). För mig är syftet med intervjuerna att dels 

generera kunskap om ämnet och förståelse för hur individen i fråga ser på frågan säkerhet och 

övervakning. Då min frågeställning försöker hitta eller förstå mönster, menar Trost att en kvalitativ 

studie är lämpar sig väl (Trost 2010:32). Mitt intervjuval föll på asynkrona email intervjuer då det 

kändes som ett fördelaktigare sätt att komma i kontakt med mina respondenter.  

4.6+Förförståelse+
Min förförståelse var vid uppsatsens början begränsad. Jag visste att det var lagligt att sälja sex men 

inte att köpa och att detta beror på att myndigheterna vill skydda de individer som säljer sexuella 

tjänster då de redan befinner sig i en utsatt situation. Jag hade ingen bestämd uppfattning om hur 

samhället handskas med prostutionsfrågor när det kommer till säkerhet och övervakning, detta är 

för mig ett helt outforskat område. Under studiens gång har jag valt att fokusera på individerna som 

förmedlar sexuella tjänster och deras erfarenheter av sina egna liv. Jag var helt medveten om att det 
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är jag som har makten att belysa den information som jag anser besvarar uppsatsens syfte och att 

viss förförståelseeventuellt influerar min analys och slutsatser i denna uppsats. Jag är medveten om 

att det angreppssätt jag valt att använda har påverkat resultatet av min studie. Hade jag valt andra 

teorier och metoder hade min undersökning ofrånkomligen sett annorlunda ut. 

5.+Analys+av+material+

5.1+Presentation+av+respondenter+
Här följer en presentation av respondenter, jag har valt att benämna dem som Respondent med ett 

efterföljande nummer. Har ett alias uppgetts är detta figurerat till ett annat då högsta mån om 

anonymitet är prioriterat i min studie. 

 

Respondent 1 

Hennes Alias är Anastasia och hon är 25 år. Hon uppger att hon kommer ifrån ett muslimskt land 

men är inte troende. Hon håller hennes identitet hemlig då det annars kan utgöra en fara för hennes 

liv på grund av hennes ursprung. Anastasia studerar och frilansar som web utvecklare. Hon började 

förmedla sexuella tjänster då hon känt sig sexuellt upphetsad och i behov av pengar eftersom 

immigrations- myndigheterna genomfört en del förändringar. Anastasia säljer sexuella tjänster 

temporärt och gör det inte regelbundet för tillfället. 

 

Respondent 2 

Uppger inte sitt alias men berättar att hon använder sig av ett. Officiellt är hon 30 år men berättar att 

hon i verkligheten är 37 år. Vid sidan av att sälja sexuella tjänster jobbar/studerar hon och bestämde 

sig för att börja sälja sex då hon fantiserat om upplevelsen och ville tjäna snabba pengar. Hon säljer 

sex i perioder beroende på vad som övrigt händer i livet. 

 

Respondent 3 

Uppger inte sitt alias men online använder hon sig av ett. På nätet framställer hon sig mer erotisk 

och försöker lyfta fram det som säljer bäst. Hon berättar att hon framställer sig som ung, kåt och lite 

exotisk. Hon studerar till mäklare och är 28 år. Anledningen till att hon bestämde sig för att börja 

förmedla sexuella tjänster beror på att hon var i behov av att tjäna extra pengar eftersom hon 

studerar. Hon tog inspiration av en film som handlade om en kvinna som jobbade som eskort. I 

början tänkte hon att det bara skulle handla om att vara någons sällskap för en kväll, men fick tidigt 

förfrågan om att gå hela vägen och bestämde sig för att göra det eftersom det betalade bättre. 
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Respondent 4 

Hennes alias är Esmeralda och hon studerar samt jobbar som bartender. Hon är 32 år och började 

sälja sex då hon viste att hennes vän gjorde det. Att hennes vän körde dyra bilar och bar designer 

plagg var något hon blev imponerad av. Esmeraldas skolavgift gjorde så att hon hade det svårt 

ekonomiskt, detta blev en bidragande orsak till att hon började förmedla sexuella tjänster. 

Esmeralda uppger att hon kommer fortsätta med detta tills hon tar sin examen. 

 

Respondent 5 

Hans alias är Mr Big och han berättar att han använder sig av en exotisk typ av framställning av sig 

själv eftersom det är många kvinnor som letar efter den typen av man. Mr Big är 40 år och har ett 

annat jobb, i en helt annan bransch. Han började förmedla sina tjänster efter att ha börjat med att 

experimentera en period inom fältet. Med tiden blev han skickligare och planerar att lägga mer tid 

på att sälja sex. 

 

Respondent 6  

Är en man, men online förvandlas han till ”Marianne”. Hen är 37 år och arbetar med administrativa 

uppgifter på ett företag. Att sälja sex är en hobby som gör att hen tjänar extra pengar. Marianne har 

även en stor sexualdrift. Personan ”Marianne” används för att få uttrycka sin kvinnliga sida och hon 

porträtterar olika yrkesroller så som polis, städerska eller ibland snickare. Marianne planerar att 

förmedla sexuella tjänster tills hon tröttnar på det, Hen ser det som ett väldigt enkelt sätt att få in en 

extra inkomst samt att spara pengarna till pensionen. 

 

Respondent 7 

Är en kvinna på 39 år och förutom att förmedla sexuella tjänster arbetar hon. Hon använder sig av 

ett annat namn online och intar en annan identitetsroll, ungefär som man gör på en arbetsplats. Hon 

beskriver sig själv som en kvinna med fötterna på jorden, hon är sensuell men väldigt bestämd, rak 

och tydlig. Anledningen till varför hon började sälja sex var spänningen och för att hon tycker om 

sex. Hon gillar även att kunna ge njutning till en man för det gör även att hon njuter. 

Hon planerar att förmedla sexuella tjänster så länge det inte går ut över hennes välmående. 

5.2+Analys+
Svaren som getts i intervjumaterialet tolkas ur ett hermeneutiskt synsätt där jag vill försöka förstå 

och tolka deras upplevda erfarenheter samt finna olika teman vilket är ett tillvägagångssätt inom 
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både hermeneutiken och tematisk analys metod. På så vis besvaras mina frågeställningar på bästa 

sätt. Eftersom studien har två frågeställningar har analysen delats in i två teman för att på så sätt ge 

mer struktur till undersökningen.   

5.3+Säkerhet/utsatthet+
På fråga 5 ”Använder du en annan identitet/alias på nätet? Om ja, kan du beskriva din identitet/alias” 

svarade samtliga respondenter att de av olika anledningar inte porträtterade sig själva. I följdfrågan 

fick respondenterna förklara varför de använde sig av en annan identitet/alias, och då svarade en av 

respondenterna: ”Because my origin is from Islamic state and I'm not regilious so it can be a threat of 

my life” (Respondent 1) En annan respondent (respondent 4) svarade: 

 
Jag vill inte att alla ska veta vem jag är, jag vill inte känna att någon dömer mig för det jag gör. Det är min kropp 
och om jag vill gå ut med en man för att sedan ha sex med honom så är det mitt beslut. Men känns som att man 
ska skämmas för att man vill jobba med sex.  

 

Dessa två svar är intressanta att titta närmare på då de är av olika karaktärer och kan kopplas samman 

till ämnet säkerhet och utsatthet. Respondent 1 nämner i svaret att hennes ursprung är från ett 

muslimskt land och om någon får reda på att hon förmedlar sex så är det ett hot för hennes liv, därför 

är det nödvändigt för respondent 1 att använda sig av ett alias. Man kan dra paralleller mellan hennes 

religion och den situation hon befinner sig i till ”The Moral Conservative Perspective” där sex ska 

vara traditionellt utfört (McNair 1996:49) och inte vara något som förmedlas mot betalning eller via 

internet. Om respondenten blir avslöjad sätts hon i en utsatt situation. Då hennes arbetsplattform är 

internet finns det alltid en risk att bli avslöjad och i och med att vi lever våra liv till stor del via 

internet och att internet styrs av algoritmer (Lagerqvist 2017:98). Vår information på nätet blir sårbart 

och den digitala existensen navigeras genom okänt vatten (Lagerqvist:2017:98). Låt säga att 

respondent 1:s online-annons blir viral och sprids bland många människor, ett alias är då nödvändigt 

för respondent 1 ska känna sig säker istället för utsatt.  

 

Respondent 4 anser att hon gör vad hon vill med sin kropp. Hon berättar att det är hennes eget beslut 

att sälja sex. Det liberala perspektivet som McNair skriver om har samma synsätt på kvinnans kropp, 

kvinnan är fri att göra som hon vill och kvinnan är inte mansdominerad på något sätt genom sex 

(McNair 1996:45). Respondent 4 säger även att hon använder sig av ett alias för att undvika att bli 

dömd. När man känner sig dömd uppstår en känsla av utsatthet. En kvinna i denna bransch är redan 

utsatt genom risken för våldshandlingar från män till exempel, utöver det tillkommer risken att bli 

exponerad då internet i vissa aspekter anses vara oberäkneligt och kan föra vidare individens 

information till okänt vatten (Lagerqvist 2017:98). Spridning av känslig information har en oroande 
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effekt, detta diskuteras även i rapporten av (Svedin, Jonsson, Kjellgren, Priebe & Åkerman 2012) där 

de elva intervjuade flickorna uttrycker oro över att de med eller utan medgivande blivit filmade samt 

att själv producerat material riskerar att spridas. Internet spårar även våra användarvanor genom 

automatiska data agenter som ligger inbäddade under ytan utan att vi märker dem (Berry 2013:37). 

Det syns i respondenternas svar att de känner samma sak som flickorna i Svedins rapport, internet 

sparar och lagrar det vi gör vilket leder till en känsla av utsatthet.  

 

På fråga 11 ”Känns det tryggt att erbjuda dina tjänster via internet eller är det någon gång du känt dig 

otrygg eller osäker?” svarar majoriteten av respondenterna att de känner sig relativt trygga med att 

förmedla sex online, i vissa fall har det uppstått en dispyt angående betalningen och i andra fall har 

motparten blivit för ivrig, denna fråga är ur ett säkerhetsperspektiv väldigt intressant. Respondent 2 

förklarar: “Nej, det är rätt enkelt att se vilka som är vettiga att träffa på bara ett par meddelanden, har 

som värst råkat ut för nån som kommit och inte har haft pengar utan försökt tigga sig till sex gratis. 

Det gick dåligt för dem (4st)”.  

Frågan kan även kopplas ihop med fråga nr 8 där respondenterna får beskriva hur länge online 

kommunikationen pågår och många av respondenterna svarade att de bekantade sig med sin köpare 

innan en eventuell träff bestämdes. Respondent 7 svarar följande:  
Oj detta är en intressant fråga, allt från flera dagar till en kortare period. Kunden i fråga kontaktar ju mig och 
jag ber dom berätta lite om sig själva och så har jag ett första möte en kort träff. Efter det bestämmer jag om 
jag om jag vill träffa kunden igen och om kunden vill träffa mig, och det sker via mail. Och sen blir det en träff 
blir det en till träff. Jag har en stark intrigitet om mig själv, så om jag inte känner att jag inte vill gå vidare med 
en person så är det nej. Precis om kunden känner nej så blir det nej. 

 
Här ser man att internet ger individen som förmedlar sexuella tjänster en chans att få en känsla om 

vem kunden är för att på så sätt till viss del känna sig säkrare innan en eventuell träff. Får 

respondenten en dålig känsla och bestämmer sig för att inte ses är detta något respondenten gör i sitt 

hem eller liknande, där han eller hon är trygg och inte på en plats där man befinner sig i kundens 

närvaro. Internet kan genom detta sätt ge skydd mot otrevliga upplevelser och hotfulla situationer för 

individer som förmedlar sex online. 
 

På fråga18: ”Upplever du att det är skillnad på att sälja sexuella tjänster via internet mot för andra 

typer av tjänster eller anser du att det är en tjänst som alla andra? Exempelvis massage, hårklippning 

etc” Menar respondenterna att de generellt inte känner någon skillnad och inga tecken på utsatthet 

identifieras. Det är en tjänst som alla andra, respondenterna utför ett jobb och får betalt för det. Ett 

svar löd: ”Haha, jämför det ofta med just frisör när folk tror att de kan ringa bara för att snacka sex, 

inte ringer man sin frisör för att snacka hår, man bokar tid och köper tjänsten” (respondent 7) 
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En av mina sju respondenter (respondent 4) menar dock att det är skillnad på tjänsterna, hon påpekar 

att man offrar mycket samt att det inte är accepterat av samhället. 

Respondent fyra har nämnt i sin intervju att hon härstammar från USA vilket gör det intressant i 

aspekten skillnader i olika kulturer. Skillnaden beror möjligtvis på hur samhället definierar vad som 

är accepterat eller inte. I McNairs olika perspektiv diskuteras det hur man ser på medierat sex och 

kommer fram till att detta varierar i olika länder och kulturer, vad som anses accepterat i ett land kan 

i ett annat land ha en helt annan vision om det. En förklaring till detta menar McNair är att historia 

och traditioner sätter normerna på vad som är accepterat (McNair 1996:46). USA tillhör det 

västerländska samhället vilket anses liberalt, i vissa delar av USA lever man dock väldigt 

konservativt vilket möjliggör att det präglar synen på hur förmedling av sexuella tjänster accepteras 

av samhället. I ”The Moral Conservative Perspective” anser man till exempel att sex ska vara 

traditionellt man ska inte engagera sig i varken homo eller fetish sex eller andra icke traditionsenliga 

aktiviteter. En förklaring till de delade svaren beror eventuellt på hur man i ett liberalt samhälle 

känner sig mindre utsatt och i ett konservativt samhälle mer utsatt samt att de eventuellt tillkommer 

ökade påföljder. 

 

På fråga 7 ”Var sker oftast den digitala kontakten? Vilken webbsida använder du dig främst av?” 

svarar många av respondenterna att rosa sidorna är den sida de ofta använder sig av. Respondent 6 

menar: ”Rosasidorna är en säker och väldigt organiserad sida, man får många intressenter”. 

Det framgår även att vissa av respondenterna använder sig av en egen hemsida, respondent 5 till 

exempel. Han berättar: ”I have my own website which I maintain but i am also listed on a couple 

other very private and high quality sites where a fee is paid to be listed.” Detta svar visar att 

respondenten väljer att även ha en egen hemsida för att öka exponeringen samt att han vill att det 

olika sajterna ska vara professionella hemsidor som har ett bra rykte och är välbesökta. 

 

Under mina sökningar efter eskorter besökte jag rosa sidorna där är det möjligt att se ”dagsfärska 

annonser” vilket en respondent (respondent 2) menar är väldigt viktigt. Att ständigt vara uppdaterad 

ger fördelar för en sexarbetare online. Under studien har jag iakttagit att olika eskorters hemsidor ofta 

innehåller information om pris och de olika tjänster som erbjuds. I detta fall visar det att individen 

som driver denna hemsida inte känner sig utsatt eller sårbar eftersom tjänsten behandlas som vilken 

tjänst som helst, vilket jag tidigare nämnt i min analys vilket leder vidare till fråga 19. ”Skulle du 

fortfarande sälja sex ifall internet inte fanns?” där svarade respondent 7: ”Förmodligen hade jag 

besökt klubbar, letat upp tidningar och annonserat i porrtidningar. Det är ett område som man kanske 

inte slänger upp en affisch i hihi”. I detta svar kan man se att det är fullt möjligt att exempelvis skapa 



! 23!

en egen hemsida med all nödvändig information som behövs till en köpare på nätet. Respondenten 

uttrycker i frågan att det inte känns bekvämt att annonsera i till exempel en affär eller på gatan, så 

internet verkar i detta fall som en fristad där det är mer tillåtet att annonsera ut sina sexuella tjänster. 

Här visar även svaret till viss del att det blir svårare att upptäcka förmedlandet av sexuella tjänster 

vilket även diskuteras i Cunninghams (2010) studie där han menar att sex försäljningen online sker 

bakom stängda dörrar branschen har flyttats från gatan och in i vår digitala värld. 

5.4+Övervakning+
På fråga 16 “Känner du att din identitet är skyddad på internet eller har du upplevt att du kan bli 

avslöjad eller har du någon gång känt dig övervakad?” har flera av respondenterna uttryckt att de 

känner sig trygga bakom deras alias, det är rädslan av att någon ska få reda på att man säljer sex 

online som gör att respondenterna känner sig övervakade. Respondent 3 menar: “Jag känner mig inte 

skyddad men har inte blivit avslöjad, men klart man är lite rädd för det ibland, vill ju inte att någon 

ska veta”. I denna fråga blir det relevant att återkoppla till Foucaults teori om panopticism där rädslan 

att bli straffad hos fångarna styr deras beteende. Straffet i fråga för respondenten är att bli utpekad 

därför förhåller man sig till vissa aspekter som att vara försiktig med att visa ansiktet eller använda 

sitt riktiga namn.  

Jeremy Benthams föreställning om panoptikonet (Foucolt 1991:200) och dess modell kan jämföras 

med internet. Låt säga att man byter ut fångarna till användare av internet i detta fall de som 

förmedlar sex. När de vistas online är alla osynliga för varandra precis som i Benthams modell där 

fångarna inte är exponerade för varandra men synliga för fängelsevakterna. Fängelsevakterna blir i 

detta fall de instutioner och myndigheter som utför övervakning online genom gömda 

programmeringskoder eller även kallade automatiska data-agenter som har i uppgift att samla in data 

och information om oss användare (Berry 2013:37).   

Genom att man förhåller sig till regler i en sexarbetares fall behöver det inte vara lagliga regler utan 

det kan vara oskrivna regler inom branschen som att inte visa ansiktet eller att använda sig av ett 

konantkort i mobilen. Detta visar att panoptikonpunkten enligt Benthams idé uppnåtts och vad!
Foucault kallar för disciplinär kraft existerar online (Foucault:1991:200). Respondent 6 svarar: ”Det 

finns ju en anledning till att jag har ett telefon nummer till detta, detta är ett kontant kort som inte går 

att söka på”. 

 

På fråga 17 “Upplever du något obehag av att saker sparas på internet?” svarar respondent 6 “Visst 

känns det tråkigt att saker lagras och sparas på nätet men det är en risk jag är villig att ta” även 

respondent 7 uttrycker att det känns obehagligt att information sparas online: 
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Ja ibland kan man tänka på det, att det kan sparas det gäller inte enbart detta utan alla saker man 
lägger ut på nätet, eftersom jag har ett helt vanligt liv förutom detta (hihi). Tanken finns med mig att allt 
kan ligga kvar på nätet, detta finns i bakhuvudet, det som man tror inte finns kvar kan ligga kvar efter 
ett år nånstans. 
 
Dessa två svar är intressanta då det framgår att lagring på internet skapar obehag hos 

respondenterna och det tyder på att de tänker på att finns någon instans eller myndighet som 

förvarar och genererar respondenternas datainformation online. Den potentiella tron om vad som 

tros vara säker online identitet underkastas (Jewkes:2004:176). I Lagerqvists artikel (2017) beskrivs 

det att det existerar mobbning online i form av att känslig information riskerar att publiceras och att 

denna sårbarhet är ett brott mot privatlivet. Detta är något en sexarbetare får brottas med i sin 

vardag då vetskapen om att information lagras och sparas på nätet finns men är något som är 

accepterat samt att det i vissa fall är en risk somliga är villiga att ta. I ett försök att lyfta upp frågan 

till en högre instans i Lagerqvists artikel där hon resonerar kring Charles Ess “dynamiska 

tvetydighet” där kritik riktas mot företag och regeringar med syfte att återta kontrollen över våra liv 

online och på så sätt etablera säkerhet och existentiell trygghet (Lagerqvist 2017:102). För en 

sexarbetare skulle en form av existentiell trygghet online säkerligen uppskattas och det skulle leda 

till att de skulle känna sig mindre utsatt och övervakad. 

6.+++Slutsatser+och+diskussion++
Syftet med denna uppsats är som tidigare nämt att undersöka hur säkerhet och utsatthet upplevs 

online samt om respondenterna känner sig övervakade när sexuella tjänster förmedlas. Jag förklarar 

mina resultat nedan i följande två kapitel, de delas in på samma sätt som analysen indelades för att 

få en tydligare struktur i det presenterade materialet. 

6.1+Säkerhet/utsatthet+
På frågan “Hur säkra känner sig de sexarbetare som ingår i studien när de säljer sex på nätet?  

visar resultaten att respondenterna generellt känner sig säkra med att förmedla sex online, då det är 

möjligt att lära känna sin kund lite närmare genom en online konversation. En individ som 

förmedlar sex online befinner sig bakom sin dator eller mobiltelefon och på så sätt verkar till viss 

mån internet som en sköld för en sexarbetare utifrån att man inte befinner sig i direkt närhet med sin 

köpare. 

 

Det framkom även av resultaten att det är nödvändigt för respondenterna att använda sig av ett alias 

för att på så sätt etablera en säkerhet som gör att man känner sig mindre utsatt. Svaren visar även att 

respondenterna använder sig av ett alias för att skydda sin identitet, undvika att bli dömd samt att 
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inte vänner eller familj ska få reda på att man säljer sex online. För en av respondenterna är det 

absolut nödvändigt att använda sig av ett alias då hon på grund av sin ursprungliga religion försätter 

sig i fara hon säger ”It could be a treath for my life”. Frågan är dock ger nätet oss hundra procent 

anonymitet? Här vill jag återknyta till Lagerqvists forskning, i hennes artikel diskuteras de 

motstridigheter som råder online. Det finns den så kallade ”Silicon Valley” ideologin där man 

menar att internet ger oss oändliga möjligheter, öppenhet och gränslöshet (Lagerqvist:2017:98). 

Samtidigt är internet ett medium som styrs av kraftfulla algoritmer med syftet att sätta våra 

användarmönster i mikrosystem för att på så sätt gör oss sårbara online (Lagerqvist:2017:98). 

 

Respondenterna känner sig i olika grader utsatta, och detta är något som kopplas till de kulturella 

teorier McNair diskuterar. Samhället skapar våra föreställningar om vad som anses vara accepterat. 

Att sälja sex är ett omdebatterat ämne runt om i världen och ser väldigt olika ut i olika kulturer och 

religioner. McNairs teorier om de olika synsätten på medierat sex är intressanta i denna fråga. Hans 

synsätt är det moraliska det liberala och det radikala sätten att se på medierat sex (McNair 1996:45). 

Om respondent 3 menar ”Not at all, you sacrifice a lot. Not only that, it is not accepted by society” 

Tyder hennes svar på att förmedla sexuella tjänster är influerat av en konservativ syn som i sin tur 

eventuellt är påverkad av det samhälle hon befinner sig i. Respondent 5:s svar visar att hon har ett 

liberalistiskt sätt att se på sex och det kanske beror på att hon även lever i ett liberalistiskt samhälle 

där synen på att sälja sex är mer accepterat. Respondent 5 menar det är ”min kropp och jag gör vad 

jag vill med den” hon tycker även att det är tråkigt att man ska behöva skämmas över att förmedla 

sex. 

 

Att sprida material på internet är väldigt enkelt därför menar många av respondenterna att de känner 

sig utsatta det leder till att de väljer hemsidor med omsorg. Det är önskvärt att hemsidan är 

välbesökt och anses vara professionellt skött. Vissa av respondenterna bedriver även en egen 

hemsida och detta leder mina tankar till att förmedla sexuella tjänster kan jämföras med massage 

eller hårklippning. Man utför en tjänst och får betalt för den, för vissa av respondenterna är själva 

sexet även ett plus då det tillför njutning. I ett sådant svar normaliseras försäljningen av sex online 

och det tyder på minskad känsla av utsatthet genom att det går att jämföra att sälja sex med att 

klippa någons hår. Utifrån denna information bildas tankar om marknadsföringen på eskort-sidorna 

som i de flesta fall ger en väldigt informativ beskrivning på vilka tjänster som finns att tillgå samt 

priser, detta är även något som beskrivs i annonser om hårklippning. Utifrån den rådande 

sexköpslag som finns i Sverige där köpare av sexuella tjänster riskerar att få påföljder om man blir 

påkommen vilket inte en person i behov av en hårklippning gör blir frågan: varför är det så 
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självklart att annonsera sexuella tjänster online när det inte alls är möjligt i verkliga livet i 

exempelvis en affär? Nätet verkar som en gråzon där olika ting är tillåtna att existera, annonserar 

man ut sin kropp på nätet är det ingen som skapar motstånd eftersom annonsen befinner sig online 

och inte i vår lokala ICA butik. Detta är en synvinkel som även en av mina respondenter tog upp i 

fråga nummer 19. ”Skulle du fortfarande sälja sex ifall internet inte fanns?” där respondent 7 

svarade: ”Förmodligen hade jag besökt klubbar, letat upp tidningar och annonserat i porrtidningar. 

Det är ett område som man kanske inte slänger upp en affisch i hihi”. Vilket även styrker min poäng 

i att det finns olika arenor för annonsering av sex försäljning som formats av samhällets normer och 

värderingar. 

6.2+Övervakning+
I frågan “hur förhåller sig de till online lagring” visar resultaten att det är något respondenterna 

tänker på, de flesta respondenterna vet att deras information lagras online och det skapar ett obehag. 

Återigen kommer frågan om att försöka dölja vem man är upp, då åtar respondenterna vissa 

åtgärder som att använda sig av kontantkort till mobilen eller att vara försiktig med att visa upp för 

många avslöjande detaljer om sitt utseende. Det är möjligt att dra vissa slutsatser till att oron av 

övervakning gör att respondenterna döljer sin identitet online. Frågan är om det är för högre 

instanser eller om det är för otrevliga kunder? I studien med de övervakade familjerna i Finland 

(Oulasvirta 2012) kom författaren fram till ett spännande resultat som visar hur sårbar en människa 

känner sig när man övervakas. Denna studie vidrör den frågeställning min undersökning har då det 

kommer till övervakning och det är möjligt att dra paralleller mellan dem. Resultatet av Oulasvirtas 

studie visar att flera av de försökspersoner i studien menade att det var möjligt att jämföra internet 

och mobiltelefon övervakning med att stå naken framför kameran när de bytte om eller hade sex. 

Detta resultat visar den sårbarhet som uppstår kring övervakning över internet och med tanke på att 

mina respondenter rör sig kring en verksamhet som handlar om förmedling av sex online vilket 

försätter mina respondenter i en även mer känslig situation. Detta leder eventuellt till en starkare 

oroskänsla än vad de tio familjerna i Finland upplevde, en oroskänsla som de berättar inte avtog så 

fort övervaknings utrustningen togs bort, utan det tog hela tre månader till normaltillstånd infann sig 

hos dem.  

 

Om vi medborgare av ett övervakat samhälle skulle få notiser skickade till oss varje gång vi blev 

övervakad genom internet eller olika övervakningskameror skulle vår mentala hälsa troligtvis 

påverkas genom stress eller andra psykiska åkommor. Känslan av att leva privat skulle nästintill 

uteslutas eftersom det i vårt moderna samhälle idag finns en avancerad form av övervakning både 
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online och ute i det verkliga livet. Det är också upp till online företagen att informera om vad deras 

agenda är med övervakningen, det finner jag sällan är något som diskuteras. Ett ansvar borde ligga 

på dessa internetföretag och även våra politiker att informera oss medborgare om vart 

dokumentationen av den online trafik varje användare genererar hamnar. Det är då intressant att se 

hur den rådande ovissheten angående övervakning resulterar i respondenternas svar där resultaten 

tyder på att de vet att det är någon som övervakar internetanvändningen. Detta leder möjligtvis till 

en disciplinär kraft hos respondenterna precis på samma sätt som i modellen om övervakning i ett 

fängelse enligt!Foucaults teori om panopticism (Foucault 1991:197). Fångarna i denna teori visste 

precis som mina respondenter i min undersökning att man är övervakad och därför förhåller sig till 

nödvändiga åtgärder så som att använda sig av ett alibi eller dölja ansiktet. Den känsliga 

exponeringen en sexarbetare utsätter sig för online kan leda till en förnimmelse av att vara 

övervakad och det behöver inte betyda att de nödvändigtvis har något att dölja, utan internet är så 

öppet och oändligt. Men precis som när man drar ner persiennerna borde även internet vara en plats 

där de är möjligt att vistas anonymt och att användare inte övervakas. 

6.3+Problematik+under+studiens+gång 
Under min studie upptäckte jag att det var en utmaning att generera många intervjuer från 

potentiella respondenter. Detta hade dels med att göra att de flesta som förmedlar sexuella tjänster 

online uppger mobil nummer istället för en email adress. Detta ledde till att jag fick in sju svar. En 

möjlighet hade varit att ringa upp de personer som annonserade på eskortsidorna, men de svar jag 

fick gav mig väldigt informationsrikt material att arbeta med och studien kunde slutföras. Det hade 

även varit intressant om jag lyckats ordna ett personligt möte med en eller flera respondenter för att 

på så sätt berika studien ytterligare. I mina försök att hitta respondenter sökte jag på många 

eskortsidor och tittade igenom många annonser på jakt efter respondenters email adresser. I dessa 

annonser såg jag något som motstrider mitt resultat nämligen att många av individer som 

annonserade på eskort sidorna var öppen med vem de var, deras ansikten var helt synliga. En trolig 

förklaring till detta är möjligtvis att man är helt öppen med vad man gör och att alla i ens närhet vet 

att man förmedlar sexuella tjänster, hade jag lyckats fått till flera intervjuer med dessa eskorter hade 

min undersökning eventuellt sett annorlunda ut. Hade mer tid funnits till förfogande skulle en 

djupare undersökning inom den tekniska delen om övervakning online varit mycket intressant att 

göra. Även här hade det varit intressant att intervjua någon som jobbade på en sådan instans. 
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+

6.4+Förslag+till+vidare+forskning+
Under studiens gång upptäckte jag några intressanta frågor att undersöka vidare. De män jag 

intervjuade svarade att de inte kände sig hotade vilket är intressant att undersöka vidare i en genus 

studie. Syftet med den undersökningen ser förslagsvis ut som följande “Känner sig män tryggare än 

kvinnor som förmedlar sex online?”  I min undersökning fann jag även en annan intressant fråga 

som vidare kan undersökas inom området stigma. Det framkom att många av respondenterna ansåg 

att förmedla sexuella tjänster online kunde jämföras med “normala” tjänster som hårklippning, detta 

blir väldigt intressant att jämföra. Respondenterna normaliserar tjänsten samtidigt som man på 

andra frågor stigmatiserar tjänsten, detta ser man i exempelvis frågan om det är någon som vet att 

säljer sex online, och att man då höll det hemligt eller inom sin närmsta krets.  

Vad övervakningen gör med vårt välbefinnande är något jag finner väldigt väsentligt och bör läggas 

stor vikt vid då det moderna samhällets övervakning är så pass utvecklad och avancerad idag. Vi 

tillbringar stor del av vår tid online och jag finner att det inte informeras tillräckligt mycket från 

ansvariga myndigheter i samhället om hur övervakningen går till och var all vår information 

hamnar. 
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+

+8.+Bilagor+

8.1+Brev+till+respondenter+
Hej mitt namn är Elinor Westerstråhle och skriver för närvarande min c-uppsats i Media och 

Kommunikation vid Stockholms Universitet. Ämnet jag skriver om handlar om medierat sex på 

nätet och jag skulle vara jätte tacksam om du vill besvara dessa frågor då jag tycker att detta område 

är ett viktigt och intressant fält att utforska. 

Den här studien tillämpar vetenskapliga rådets forskningsetiska principer. Med det menas att 

uppgifter, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas i kommersiellt bruk eller 

till tredje part för icke-vetenskapliga syften. Frågorna besvaras frivilligt och anonymt, vill du hoppa 

över vissa frågor är det helt okej. 

För frågor eller kommentarer, kontakta: 
Elinor Westerstråhle 
elwe3076@student.su.se 
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+
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8.2+Intervjuguide+

+
 

1. Är du man/kvinna/annat/både man och kvinna?  
 

 
2. Ålder?  

 
 

3. Förutom att arbeta som sexarbetare jobbar du med något annat eller studerar du? 
 

 
4. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att börja sälja sex? 

  
 

5. Använder du en annan identitet/alias på nätet? Om ja, kan du beskriva din identitet/alias. 
 

 
6. Varför använder du dig av ett alias? 

 
 

7. Var sker oftast den digitala kontakten? Vilken webbsida använder du dig främst av?   
 

 
8. Om du träffar en kund i verkligheten hur länge brukar online kommunikationen pågå innan ni träffas? 

 
 

9. Hur görs dealen/betalningen för tjänsten upp? Kan den förändras när man väl är där?  Görs den kontant eller 
digitalt? 

 
 
   10. Tycker du att det är enkelt att sälja sex genom nätet?  
 

 
 11. Känns det tryggt att erbjuda dina tjänster via internet eller är det någon gång du känt dig otrygg eller osäker?        

 
 

12. Har du någon gång haft eller i dagsläget har någon som tjänar pengar på det du gör mer än du själv? (exempelvis 
ägare av webbsidan)  

 
 

13. Ser du detta som en tillfällig verksamhet eller något du tänker fortsätta med under en längre tid?  
 

14. Finns det människor i din omgivning som vet att du säljer sex eller håller du det hemligt? 
 

 
15. Känner du till någon annan som säljer sex som någon gång farit illa eller råkat illa ut?  
 

 
16. Känner du att din identitet är skyddad på internet eller har du upplevt att du kan bli avslöjad eller har du någon 
gång känt dig övervakad? 

 
 
17. Upplever du något obehag av att saker sparas på internet? 
 
 
18. Upplever du att det är skillnad på att sälja sexuella tjänster via internet mot för andra typer av tjänster eller anser 

du att det är en tjänst som alla andra? Exempelvis massage, hårklippning etc. 
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19. Skulle du fortfarande sälja sex om internet inte fanns? Hur skulle du gå 
      tillväga då? 

 
 

20. Är det något mer du tycker att man borde känna till om när det kommer till försäljning av sex      via nätet? Skriv 
gärna fritt om detta. 
!
!
 

 

 

 
 
 
 


