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Abstract 

Denna studie undersöker hur aktörer inom den svenska sexhandeln upplever 
maktförhållandet mellan säljare, köpare och samhälle. Syftet är att ur ett 

diskursivt perspektiv problematisera stereotyperna i den offentliga debatten sett 
till maktbeskrivningar i lagtext, politisk debatt och forskning. Frågeställningen 

lyder: Hur kan diskursordningen avseende upplevd makt bland aktörer i 
sexhandeln förstås utifrån diskussioner på forum online? Genom kritisk 

diskursanalys studeras fyra trådar från diskussionsforumet Sexwork som särskilt 
representerar upplevd makt bland aktörerna. Analys har gjorts med stöd av 

teorier om hegemoni, interdiskursivitet och diskursordning i en modell 
inspirerad av Faircloughs teorier och Van Dijks struktur. Resultatet visar att tio 

diskurser kan urskiljas varav en fungerar som en övergripande diskurs som 
samtliga subdiskurser ingår i. Diskurserna visar på skilda idéer där köpare och 

säljare växlar i uppfattningen om den egna maktposition samt utövandet av makt 
gentemot sin motpart. Flera diskurser är förenliga eller överlappande medan det 
finns de som är oförenliga på vissa punkter. Samtliga ingår dock i en gemensam 

diskurs om att gruppen som sådan är en stigmatiserad och utanför 
majoritetssamhället stående grupp. Aktörerna på forumet skapar en egen diskurs 

som antagonistisk till den upplevt dominerande samhällsdiskursen. Den 
dominerande diskursen i samhället är samtidigt en implicit närvarande diskurs 
som aktörerna förhåller sig till genom ett valt eller påtvingat utanförskap eller 

motstånd till den. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

I viljan att förstå vår kulturs välmående är ett sätt att undersöka hur vi inom samhället 

behandlar de som bryter mot informella regler vi satt upp för vår samvaro. De som blir socialt 

marginaliserade har möjlighet att bilda alternativa kulturer. Inom sådana alternativa kulturer 

kan nya normer växa fram. Vem har makten över dem och vilka hegemoniska strider pågår 

bland de som redan funnit sig skyldiga till normbrott mot en dominerande diskurs? 

  

Frågan om makt bland aktörerna inom sexhandeln debatteras ofta utifrån empatiska känslor 

och etiska värderingar inom samhällsdiskursen (Dodillet 2009) vilket påverkar den politiska 

diskursen och ytterst den lagstiftande nivån, och omvänt (Mathiesen 2005). I fråga om varu- 

eller tjänstehandel i vårt samhälle placeras i normalfallet empatin hos den köpande. Sett till 

marknadsdiskursen ur ett empatiskt perspektiv råder idéer om den säljande parten som en 

iskall kapitalist som ”lurar på” kunder tjänster och fakturor och som bör begränsas via 

reglering till stöd för kunden (se exempelvis Konsumentköplagen1990:932). Om vi istället 

studerar sexköpslagen syns en snarast motsatt diskurs som stämmer överens med de politiska 

och rättsliga texter som leder debatten om sexhandel i det svenska samhället och därmed 

diskursen (Dodillet 2009:19-25). Frågan är emellertid om samma diskursordning är rådande 

mellan de faktiska aktörerna? Kan vi genom deras kommunikation online utröna subdiskurser 

eller alternativa hegemonier inom kulturen och i synen på den egna makten samt 

medaktörernas makt?  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 
I statens utredning Könshandeln som legat till grund för införandet av brottsrubriceringen köp 

av sexuell tjänst i den svenska lagstiftningen, refereras den säljande partner till som offret och 

den köpande refereras till som förövare. De båda refereras i samma text även till som 

”kvinnan” och ”mannen” (SOU 1995:15). Detta skulle kunna tolkas i linje med den 

genusdiskurs i vårt samhälle som påtalar samma maktobalans mellan könen. Men, hur 

upplever aktörerna själva denna maktfördelning? Hur ser föreställningarna ut om 

affärspartnern på andra sidan förhandlingsbordet, deras ställning och förutsättningar? Vilka 

emotionella orsaker och konsekvenser tillåts dominera diskursen? Vilka övriga diskurser och 

texter tillåts vidimera de antagna förhållandena och vilka förkastas? 
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Syftet med denna kandidatuppsats är att studera upplevd makt hos aktörer inom sexhandeln 

och dess påverkan på diskursen dem emellan, via diskussioner på forum online. Studiens 

övergripande frågeställning är: 

 

- Hur kan diskursordningen avseende upplevd makt bland aktörer i sexhandeln förstås utifrån 

diskussioner på forum online? 

 

1.2 Bakgrund 
Sexhandeln online sker inom vissa juridiska och teknologiska ramar som också har vissa 

politiska kopplingar. Dessa redogörs för kort nedan. 

 1.2.1 Prostitutionslagstiftningen   

På uppdrag av regeringen tillkallade Socialdepartementet 1993 utredningen Kvinnofrid som 

lade grunden för världens första kriminalisering av endast köp, inte försäljning, av sexuella 

tjänster (Scaramuzzino 2014:14). Prostitution förklarades via denna vara en icke önskvärd 

företeelse som tveklöst orsakade allvarliga skador för den enskilda (säljande parten) och 

samhället i stort (Prop. 1997/98:55). Härmed konstaterades också att den då utvecklade 

teknologin användes för nya kontaktvägar och organisering av sexhandeln samt att antalet 

annonser som öppet visades hade en oroväckande ökning (SOU 1995:15). Parallellt med detta 

ökade uppmuntran av kvinnlig exponering (McNair 1996:2). Idag har vi en än mer utvecklad 

teknologi och krypteringsmöjligheterna för sexhandel på internet ökar (Hughes 2008:1). 

1.2.2 Sexualitet i forum på internet 

Brian McNair (1996) menar att sexualitet alltid varit ett närvarande tema i vår kultur men ofta 

förskjutet till marginalen av respektabla diskurser. Efter den sexuella revolutionen har det 

dock kommit att bli en central del av masskulturen och mellan 1965 till 1985 ökade tillgången 

och kommersialiseringen av pornografi drastiskt. Nordeuropa och Italien har varit ledande i 

utvecklingen mot en sexualisering av kulturen som uppmuntrar till exponering och 

exploatering av framförallt kvinnlig sexualitet. Detta har skett inom en postmodern 

kulturmiljö som i detta fall kan beskrivas som en återupptäckt och omdefiniering, där 

pornografi och erotik får nya platser i diskursen. Olika ideologiska agendor för kvinnors 

frigörelse eller mot den antagna maktfördelningen skapar konflikt i synen på sexualiteten som 

en vara (McNair 1996:1-3).  
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Ett forum är en digital mötesplats för människor som delar ett intresse för att utbyta råd, 

information och för att diskutera. Dessa är ofta uppbyggda kring en marknad och beskrivs 

idag vara en del av vardagen för många svenskar. Samlade kring intresset för en specifik vara 

eller tjänst får konsumenter makt i förhållande till producenter eller leverantörer. Att 

konsumentinformation delas via sociala nätverk är inget nytt, det är hastigheten med vilken ett 

budskap kan nå en massa som kan ha effekt på marknaden och som gör dessa forum till något 

utvecklat och kraftfullt (Scramuzzino 2014:50-52). Dessutom råder en anonymitet som 

erbjuder en möjlighet för människor ur stigmatiserade grupper att hitta varandra och skapa 

gemensamma diskurser samt få dessa att höras, ibland som alternativ till de dominerande 

diskurserna i samhället. I en upplevt fientlig och oförstående värld blir forumet bli en ”frizon” 

där framväxande diskurser återger gruppen makten över sin egen identitet, som kanske känns 

felrepresenterad i media eller samhället i stort (ibid.). Sedda som konsumenter med ett 

gemensamt intresse i en specifik vara och utifrån vinsten av anonymitet som stigmatiserad 

grupp kan sexköpare alltså få makt via forumen att dels påverka sexhandeln i sig, jämte de 

säljande parterna men också makt över sina egna berättelser och därmed diskursen.  

 

Louis Festinger utvecklade en diskurspsykologisk teori om att människan strävar efter att 

minska den obehagliga spänningen som uppstår vid inkonsistens mellan två eller fler 

kognitioner genom att justera sina attityder. Teorin om kognitiv dissonans visar att vi kan 

förklara variation i attityd och handlande och Michael Billig menar att detta är en förklaring 

till varför människor kan motsäga sig själva i sina utsagor (Winther Jørgensen och Phillips 

2000:99-100). Detta kan vara intressant i studier av diskussionsforum och analysen bör 

referera till denna teori som ett av många medel i att förhindra att tolka det skribenten uppger 

sig känna, göra och tänka som en direkt och sann reflektion av faktiska förhållanden. Oavsett 

om texten kan härledas från läsare till skribent finns alltså en spänning mellan skribentens text 

och representationen av den egna identiteten och jaget, skribentens egna tolkningar av sitt 

eget handlande och en kognitiv motivation att, inför sin egen person, omskriva sitt handlande 

eller sina tolkningar av det.  

 

1.3 Disposition 

Ovan har redogjorts för bakgrund samt juridiska och tekniska förutsättningar för fältet. Här 

följer en redogörelse för fältets vara inom politiken, samhället men framförallt inom 

vetenskapen. Forskningsläget kopplas sedan samman med en redovisning av 
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begreppsanvändningen inom forskningen och avslutas med ett klargörande av val av begrepp 

för denna studie samt diskussion kring forskningslandskapet. I följande avsnitt presenteras 

den valda teoriramen, där kritisk diskursanalys är central. Teoriavsnittet avslutas med en 

presentation av valda teoretiska begrepp. Efter detta följer en beskrivning av metod. Under 

resultat- och analysavsnittet redovisas funna diskurser och avslutas med en analys av 

ordningen diskurserna emellan. Slutdiskussionen blir ett avsnitt där slutsatserna diskuteras 

tillsammans med möjligheten till ytterligare sociokulturella kontextualiseringar och 

avslutningsvis reflektioner kring forskningsprocessen. Studien avslutas med förslag på vidare 

forskning. 
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2. Begrepp och forskningsläge 
 

Många forskare uttrycker konsensus i att det finns en skral förståelse och insikt i sexhandeln i 

västländer som Tyskland (Dodillet 2009), Sverige (Scaramuzzino 2014, Svanström 2000), 

Storbritannien (Soothill och Sanders 2005) eller USA (Cunningham och Kendall 2009, 

Hughes 2008). Krypteringsutvecklingen hjälper till att dölja olaglig men även moraliskt 

komplicerad, prekär och intim aktivitet online. Det är så långt som konsensus håller. Många 

vetenskapliga påståenden tar sig tidvis aggressiva uttryck i detta ämne som ibland liknar mer 

en debatt än ett forskningsområde. Det är viktigt att ha i åtanke att transparensen, ofta 

beroende på jurisdiktionen, såväl som kulturen och attityden bör antas skifta beroende på stat 

där teorier hämtas ifrån, liksom vilka länder dessa teorier applicerats på eller var studierna 

bedrivits (se ovan nämnda studier). Sexualitet har en nära koppling till religion såväl som 

ideologi, kultur och tidsepok (Dodillet 2009:20). Detta kan inverka på hur sexhandeln formas, 

uppfattas och diskuteras mellan olika parter, samt på olika platser online såväl som att dessa 

aspekter tordes reflekteras i forskningslandskapet. 
 

2.1 Tidigare forskning och begreppsanvändning 
Det är tydligt att detta är ett kontroversiellt ämne fyllt av åsiktstunga inlägg och det är en 

utmaning att försöka bena ut en ideologisk karta för att särskilja de som, uttalat eller ej; är 

kritiska mot en legalisering av prostitution; de som vill verka för en liberal inställning till 

kvinnans kropp och sexualitet; de som yrkar på en avkriminalisering för att trygga 

arbetsförhållanden för sexsäljare m.m. för att nämna några mer framträdande utgångspunkter i 

debatten, som inte alltid bör uppfattas som dikotoma. 

2.1.1 Aktörer och aktivitet 

I denna studie behandlas inte debatten som sådan, men i referering till teorier och forskning 

blir det viktigt att särskilja om författaren med sexhandel avser prostitution, människohandel 

eller pornografi, eller vad som egentligen åsyftas vara våld, hot, frihetsberövande och förtryck 

som samtliga ofta hamnar under paraplybegreppet sexhandel. Den första anhalten i 

utredningen av dessa mångtydiga begrepp och den tidigare forskningen blir därför att 

redogöra för de val av definitioner som finns samt vilken forskning och perspektiv som 

utformat dessa. 
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Susanne Dodillet ställer sig kritisk till hur avsaknaden av insikt i samhällets subjektiva bild 

fått inflytande över hur vi i Sverige behandlar ämnet prostitution i såväl vetenskap som politik 

(2009:26-27). Två forskare exemplifierar detta tydligt i hur de väljer att beskriva den digitala 

utvecklingen inom sexhandeln redan i de allra första meningarna i sina studier: 

 

The global communications forums have increased the visability and exposure 

of women and children being exploited and abused, while conversly, increasing 

the privacy and communication of the men who exploit and abuse them. These 

forums normalize men’s exploitive and abusive beahavior (Huges 2008:1). 

 

Att jämföra med: 

 

Technological change in the prostitution industry has provided a wealth of data 

that supply a clearer picture of the poorly-understood activity. The use of internet 

technology solicitation by sex workers has also raised important for legal and 

regulatory questions (Cunningham och Kendall 2009:1). 

 

Dodillet har jämfört begreppsanvändningen i politiskt och juridiskt språkbruk i Tyskland och 

Sverige. Juridiska ramar, kulturella attityder och feministiska agendor har varit särskilt 

framträdande som påverkansfaktorer. Dodillet problematiserar den binära bild som 

ekonomiehistorikern Yvonne Svanström ger av debatten som antingen pro eller anti 

prostitution. Detta bör kompletteras med förståelse för de religiösa och moraliska skäl 

människor kan ha för att vilja se en kriminalisering av sexköp, samt att önskan om att se en 

avkriminalisering inte är densamma som önskan om att se ett kvinnoförtryck. En 

avkriminalisering kan lika gärna argumenteras för utifrån feministiska teorier (Dodillet 

2009:19-22). Dodillet menar att ordval i debattklimatet tyder på och påverkar ståndpunkter. 

Den tyska lagtexten kallar köparen friare vilket konnoterar till en romantisk kärleksrelation 

som tillskriver kvinnan makt (Dodillet 2009:298-299), att jämföra med epitetet torsk i 

svenska språket med mer maktlösa konnotationer som förlorad, lurad (SAOB 2015). Sådana 

språkskillnader är intressanta även om det inte är rättvist att rakt av jämföra lagtext med 

vardagsspråk. Ur den svenska diskursen väljer hon att lyfta ordet könshandel, som fått 

rubricera aktiviteten att byta sexuella tjänster mot ersättning i förarbeten till lagen om förbud 

mot köp av sexuell tjänst. Argumenten för detta var att alternativet sexhandel kan misstolkas 

som andra typer av sexuell handel (som pornografi) samt att det ger sken av en sexuell 



	 10	

upplevelse för båda parter, vilket inte alltid är fallet. Könshandel, till skillnad från 

prostitution, lägger ett mindre fokus på den säljande parten enligt den motivering som gavs i 

SOU 1995:15 (Dodillet 2009:374-377). När det kommer till vetenskaplig text benämns 

sexköparen ibland som predator (rovdjur, angripare) (Hughes 2008), ibland som torsk 

(Dodilliet 2009) och ibland som klient (Soothill och Sanders 2005), tre identiteter som 

konnoteras till mycket olika maktbilder. Soothill och Sanders har studerar sexköparna, en 

grupp som enligt dem ofta negligeras vid sexhandelsstudier. De visar på att den köpande 

parten ofta är en ensam man med relationsproblem som söker illusionen av intimitet, eller 

någon som uppfattar sexhandeln som någonting emotionellt och sexuellt njutbart för båda 

parter (Soothill och Sanders 2005:2). Denna beskrivning står i stark kontrast till den 

aggressiva våldtäktsman som bland andra Hughes (2008) illustrerar. 

 

2.1.2 Digital förflyttning 

Ovan togs två citat upp som behandlade sexhandelns förflyttning till digitala plattformar 

(Huges 2008 och Cunningham och Kendall 2009). Konsensus råder mellan dessa forskare om 

ett tvåvägsutbyte mellan teknologin och sexhandeln. I sin linda var internet en anslagstavla 

för sexannonser och sexturism som med tiden innefattade allt mer direkta tips och 

diskussioner. Nästa skede var video-streaming som öppnade upp för sex-shower och video-

chattar. Webbsiter det som idag används flitigast i aktiviteter kring sexhandel (Hughes 

2008:115-119). Huges menar att nätverken mellan köparna online normaliserar och stärker 

köparnas sexualiserande, våldsamma och förnedrande attityder mot kvinnor (ibid.). Klientelet 

sträcker sig från ensamma män som rättfärdigar att någon gång köpa en kvinna mot betalning, 

till rena serievåldtäktsmän (ibid:123-125). Hon poängterar att dessa män visserligen inte är en 

homogen grupp gällande tillvägagångssättet av deras utnyttjande av kvinnorna men beskriver 

dock genomgående att alla handlingar och köp endast är varianter av utnyttjanden av den 

säljande parten (ibid.). Cunningham och Kendall har en mer ljus syn på förflyttningen online 

och menar att riskerna för den säljande parten avtar samt att exploatering från tredje part, så 

kallade hallickar, minskar där kvinnorna bättre själva kan sköta sina affärer (Cunningham och 

Kendall 2009:3-5). De använder sig av termer från marknadsdiskursen som rykte, klienter, 

varureklam, marknadssegment samt diskuterar kostnader för annonsering och tjänsternas 

utformning, medan Huges använder sig av begrepp som förtryck, förbrytare, empatiavsaknad 

och beteenden som utgår från en strukturalistisk och feministisk diskurs.  
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Aktiviteten, handeln och möjligheterna att ta kontakt inom sexhandeln har ökat men det har 

också uppstått forum där aktörerna kan dela sina erfarenheter och tankar samt ge råd och 

skapa sociala band. Hur detta gått till beskrivs i en svensk studie av Gabriella nmuzzino 

(2014) där just sexköpsforum i Sverige undersöks. Aldrig tidigare har köpare kunnat dela sina 

upplevelser så kollektivt, organiserat och öppet. Köpare och säljare kan skapa normativa 

ordningar där handeln accepteras och är legitim, trots eventuell strid med de samhälleliga 

normerna. Här har egna normer vuxit fram utifrån det Scaramuzzino menar är sexköpares 

önskan att få ökad makt över sexhandeln (2014:15). 

 

2.3 Egen positionering  
Det finns ett brett utbud av forskning inom en mängd discipliner som undersöker sexhandeln 

och dess kommunikation online. Närmast denna studie, inte bara i ämne och intresseområde 

utan även i tid, empirisk källa och plattform ligger Scaramuzzinos (2014) avhandling om 

sexköparnas kollektiva handlande som syftar till att undersöka organiserings- och 

institutionaliseringsprocesser. Visserligen är hon intresserad av makten sexhandelsaktörerna 

får genom möjligheten att organisera sig via forum online, men detta gäller alltså den reella 

makten, som inte behöver överensstämma med den upplevda makten som är i fokus för denna 

studie. Scaramuzzino undersöker hur aktörerna kan bilda en egen informell institution samt 

den aktiva och medvetna ideologin som kan påverka utformningen av sexhandeln i samhället. 

Detta är inte det fokus på de egna omedvetna idéer och känsloupplevelserna av makt hos 

individen som studeras här. Dessutom särskiljer sig denna studie med sitt intresse för 

diskurser, ordningen dem emellan och kopplingen till uttryck av känslor. Förhoppningen är att 

denna undersökning ska problematisera föreställningen om maktupplevelserna inom 

sexhandeln som reflekterar de diskurser som dominerar i samhället i stort samt ifrågasätta 

stereotyperna i den offentliga debatten. Scaramuzzino fastställer att konsensus i politiken och 

samhället står i stark kontrast till de tolkningar som är dominerande på olika online-forum 

(2014:16-17). Denna studie utgår från denna slutsats som en språngbräda för att undersöka 

hur kontraster utformar sig och om det finns fler än en kontrasterande tolkning. 

 

2.3.2 Handel och aktörer 

För att undvika teorier som appliceras på fenomen som trafficking, våld, hot och droghandel 

begränsas detta arbete till det som härmed kommer att kallas frivillig försäljning av sexuella 
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tjänster, i en medvetenhet om att frivillighet i denna kontext är både komplicerad och i vissa 

meningar (till exempel SOU:1995:15), inte existerar. Syftningen är på icke uppenbara yttre 

påtryckningar, även om strukturella sådana kommer att vara något analysen kontinuerligt 

måste ta hänsyn till. För en teknisk definition är idéhistorikern Dodilets fokus på yrket 

prostitution (2009:26-27) intressant samt hur hon ser kopplingen mellan samhällets 

föreställningar och bemötande som påverkar det konkreta fenomenet, samtidigt som påverkan 

går åt andra hållet. Här anammas också hennes beskrivning av att bilden byggs upp av 

komplexa kulturella relationer mellan institutioner, ekonomiska, sociala och historiska 

processer (ibid.).  

 

Även om förståelse finns för de konnotationer benämningen prostitution samt sexhandel ger 

enligt SOU 1995:15 är den i utredningen använda termen könshandel svåraccepterad då den 

avslöjar stora antaganden om denna företeelse som utredningsgruppen själva tillstår är mycket 

okänd. Antingen åsyftas det biologiska könet, i vilket alltså antagandet görs att en person som 

köper ett kön, köper en del av det motsatta könet. Inte nog med att detta avslöjar en 

hetronormativitet i synen på prostitution, det nedgraderar också den prostituerade till en 

produkt av sitt biologiska kön. Möjligt är att åsyftning på kön tar avstamp i begreppet 

könsorgan i vilket fall säljaren även här blir reducerad till en kroppsdel. Det finns köpare (och 

säljare) som ser denna transaktion i sexhandeln som mer än att bara få tillgång till en annan 

människas organ (Cunningham och Kendall 2009:1). Könshandel leder också till en 

reducering av den sexuella akten till en fråga om mötet mellan två könsorgan. I realiteten kan 

den sexuella akten oavsett inom vilka ramar den sker i vissa fall uppfattas vara ett möte 

mellan hela kroppar, hela identiteter där även andra organ ingår eller andra delar av 

identiteten. Ordvalet könshandel tyder på dålig insikt i bredden av drivkrafter inom denna 

handel eller hur den skiftar i utformning samt tyder på en problematisk syn på säljare (och 

köpare) och vad som kan ingå i transaktionen. Det heteronormativa antagandet blir även 

tydligt när Kvinnofridsbetänkandet genomgående kallar sexköparna för männen och säljarna 

för kvinnorna (SOU:1995:15), en problematisk beskrivning som delas av många forskare (t ex 

Huges 2008). 

 

Det finns därför en poäng med att noga välja de begrepp som används. Genomgående 

refereras således till aktörer och aktioner utifrån begreppen eskortertjänster och sexhandel, 

inte för att dessa begrepp täcker allt relevant och utesluter icke-relevant eller att de endast 

lyfter de tekniska aspekterna och är rena från moralisk eller strukturell problematik utanför att 
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de är de minst problematiska. Vidare ska klargöras att i referering till specifika texter kommer 

återanvändning av samma begrepp som används i ursprungstexten att ske, för att lyfta just de 

variabler i diskursens reproduktion som denna text bör studera kritiskt. När referering görs till 

särskilda pronomen (män och kvinnor) ska detta förstås som en reflektion av den bild 

diskursen uppvisar, alltså ett resultat av analys och inte en slentrianmässig genusuppdelning. 

Motpunkten till köpt sex kommer att kallas naturlig relation/sex detta är alltså relationer där 

ekonomiska incitament inte finns med explicit. Det finns självklart anledning att 

problematisera sexuella relationers implicita ekonomiska incitament i ett kapitalistiskt 

samhälle men för syftet i denna studie blir denna förenklade binära uppdelning användbar. 

 

2.3.3 Begrepp för online-forum 

Inom empirin finns ett antal kontextspecifika begrepp som kan vara värda att klargöra. Ett 

forum är i denna studie en digital plattform kopplad till en site tillägnad diskussion om det 

siten i övrigt kretsar kring. Inom forumet finns ett antal trådar där en trådstartare skriver ett 

första inlägg med en rubrik och en brödtext där hen redogör för sitt problem, ställer en fråga 

eller lyfter en tanke. Personer som registrerat sig med ett egenvalt användarnamn kan sedan 

kommentera med egna inlägg (alternativ kommentarer) för att bygga på tråden. Dessa 

personer refereras här till som skribenter.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie ämnar belysa ett samhällsfenomen ur ett diskursivt perspektiv. Nedan 

presenteras de teoretiska grunderna i kritisk diskursanalys följt av de analytiska verktygen. 

3.1 Kritisk diskursanalys 
För att kritiskt studera samhällsfenomen genom meningsskapande i text är kritisk 

diskursanalys passande, särskilt med utgångspunkt från ett maktintresse. Att se en text som 

del av en diskurs innebär att kontextualisera den och försöka få en förståelse för vilka 

situationer, institutioner och strukturer i samhället som påverkar och påverkas av texten. 

Därför måste en kritisk diskursanalys även ta hänsyn till de kognitiva, kulturella, sociala, 

politiska och ekonomiska betingelser som kan ha påverkat och påverkas av texten, samt 

reproduktion och intertextualitet (Berglez 2010:266-268). Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) beskriver diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå hela, eller en del av 

världen. De motsäger uppfattningen om att vårt språk neutralt reflekterar vår omvärld, våra 

identiteter och sociala liv och menar att kritisk diskursanalys ska studera det aktiva skapandet 

och förändringen av vår värld. Eftersom detta blir ett sätt att se på omvärlden blir det svårt att 

separera teori och metod i kritisk diskursanalys som kräver att metoden används med 

utgångspunkt från ett antal filosofiska premisser, vilande på en socialkonstruktionistisk grund. 

De premisser som är centrala är att språket har en aktiv funktion i vår sociala konstruktion av 

världen och att forskaren bör ha en kritisk inställning till självklar kunskap med hänsyn till 

kulturell och historisk specificitet samt förståelse för samband mellan kunskap och sociala 

processer såväl som mellan kunskap och social handling (Winther, Jørgensen och Phillips 

2000:7-10). 

3.1.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Fairclough (1995) har gett ett avgörande bidrag till den kritiska diskursanalysen och han 

lägger stor vikt vid diskursen som en social praktik (Winther Jørgensen och Phillips 2000:70). 

Hans teorier kommer att vara vägledande i analysen, även om här vald modell är en annan än 

hans tredimensionella modell. För studiens syfte blir vissa av Faircloughs teoretiska begrepp 

avgörande och kommer återfinnas i denna studies modell i modifierad form för att fånga hans 

teorier (se nedan).  
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3.2 Teoretiska begrepp och analytiska verktyg 
Ett antal analytiska verktyg och teoretiska begrepp från flera forskare blir bärande i analysen. 

Samtliga verktyg är hämtade ur en socialkonstruktivistisk vetenskapssyn och överlappar eller 

växelverkar ofta med varandra. 

3.2.1 Interpellation, subjekt, ideologi och makt 

Michael Focoults teorier är svåra att undgå i frågor om makt och hans teorier kommer att 

återkomma senare. Först blir nödvändigt att redogöra för den inspiration han hämtade från sin 

lärare Louis Althusser i synen på subjektet som decentraliserat och subjektets täta koppling 

till ideologin via interpellationsprocessen. Denna process handlar om hur språket positionerar 

subjektet via diskurser. Därmed blir människan ett ideologiskt subjekt. Ideologi beskriver 

Althusser som ett representationssystem som ger människor imaginära relationer till varandra 

och samhällsformationen. Ideologin döljer på så sätt våra sanna relationer och ersätter dessa 

med en förvrängd kunskap om realiteten. På detta synsätt bygger Focoult sin teori om hur 

subjekt skapas i diskurser som bildar diskursanalysens grundanspråk. Språket talar genom 

personen, inte tvärtom, subjektet blir ett medium för kulturen och dess språk (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:21-22). I denna studie ersätts dock den monolitiska synen på 

kunskapsregimer med en mer pluralistisk idé om att flera diskurser konkurrerar samtidigt. 

Detta avfärdar därmed den Alhusslerska idén om en enväldig ideologi, vilket gör att subjektet 

interpelleras olika ur olika diskurser och får på så sätt olika, ibland motstridiga, diskurser att 

tala från (ibid:23).  

 

Även om subjektet agerar i rollen av ett medium betyder det inte att subjektet är passivt och 

endast mottar och transfererar makt. Till skillnad från Van Dijk som ser makt i form av 

maktmissbruk där subjektet är oförmöget att bjuda motstånd talar Focoult om en förhandlad 

makt, hämtat från Gramscis teori om hegemoni. Focoult tilldelar subjektet makt över makten 

och gör denne till en agent, medan Van Dijk ser texternas ideologiska verkningar som givna 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:95). Med Focoult och Gramscis teorier om hegemoni 

kommer denna studie behandla maktbegreppet utifrån Laclau och Mouffes 

poststrukturalistiska teori om diskursiv kamp för att uppnå hegemoni. Denna bygger på en 

pluralistisk idé om att diskurser ständigt omformas i kontakt med andra diskurser och att 

betydelse således inte är stabil eller återfinns i en fastlåst ordning (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000). Denna förståelse av makt kan handlar bland annat om den reella makten över 

diskursen, vem som får höras och vem eller vilka argument som tillåts dra slutsatserna. I 
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denna studie blir detta också användbart vid studiet av den upplevda makten som här 

uppfattas som någonting rörligt och förhandlat. 

 

3.2.3 Diskursordning, interdiskursivitet och intertextualitet 

Definitionen av begreppet diskursordning hämtas från Fairclough (1995) som menar att detta 

begrepp omfattar samtliga diskurstyper som används inom en social domän (Fairclough 

1995:66). Diskursordning ska separeras från en genre som är ett språkbruk i en bestämd 

social praktik som inte förhåller sig till domänen (Winther Jørgensen och Phillips 2000:73). 

Diskursordningen är den mer abstrakta och strukturella nivån av nätverk av sociala praktiker 

som utgörs av specifika texter (Faircloguh 2003:3). Diskursordningen är de diskurstyper 

(genrer och diskurser) som råder i tal om sexhandel i den specifika domänen. Makten i och 

över olika diskurser skiftar och förhandlas liksom gränserna inom och kring 

diskursordningarna är rörliga utifrån sociokulturella förändringar. Synen på denna rörelse 

kallas interdiskursivitet och är en form av intertextualitet. Det sistnämnda begreppet bygger 

på idén om att varje text ingår i en kedja av andra texter och påverkar och påverkas av dessa 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:73). Dessa teorier betraktar alltså varken diskurs, 

diskursordning, text eller makt som fixerade utan som fenomen utsatta för prövning i olika 

sociokulturella kontexter i en strävan efter hegemonisk stabilitet. Som analytiska verktyg kan 

begreppen användas för att undersöka hur relationen ser ut mellan den diskursiva praktiken 

och den diskursordning den ingår i, dvs. hur nätet av diskurser är uppbyggt. En förståelse för 

detta underlättar också möjligheterna att se de icke-diskursiva sociala och kulturella 

relationerna som skapar ramen för den diskursiva praktiken.  
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4. Metod 
 

En bekantskap har skapats med fältet för sexhandelsforum, rådande normer samt en 

sociokulturell förståelse. Sexwork bestämdes bli fältet för studien och fyra trådar valdes ut för 

närmare undersökning utifrån forskningsfrågan med hjälp av kritisk diskursanalys. Dessa 

trådar har haft särskilt tydliga skildringar av känslor och uppfattningar kopplade till makt hos 

den egna skribenten, hos samtalspartnern eller synen på makt i förhållande till den egna, eller 

partnerns position i sexhandeln. I dessa trådar finns 40 skribenter representerade i sammanlagt 

86 inlägg. Dessa utvalda trådar har sedan förts in i nedan beskriven modell (se även bilaga för 

hela modellen) där de analyserats på en detaljerad nivå i fråga om konstruktion, teman, lexikal 

stil, grammatiska element, koherens etc. Efter dessa steg gåtts igenom för samtliga trådar har 

resultaten sammanförts som en helhet för att analysera maktdiskurser, diskursordning och 

eventuella kopplingar till sociokulturell kontext utifrån studiens empiri. 

 

4.1 Data och materialhantering 
En stor mängd data har behandlats för att åstadkomma en noggrann bekantskap med texter, 

idéer och normer på forumet på Sexwork.net. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och 

frågeställning har därefter ett kvalitativt urval av texter gjorts. Den utvalda empirin består av 

naturlig text, i detta fall redan befintlig data i form av trådar på diskussionsforum. 

Undersökningen har skett från en passiv position för att på intet sätt påverka materialet samt 

att uppnå ett inifrånperspektiv då deltagare omedvetna om denna studies existens 

förhoppningsvis agerar på ett, för dem, naturligt sätt. Sexwork ligger på en site som finns på 

ett stort antal av de europeiska språken. Här finns både annonser och möjligheter att 

interagera med medlemmar men framförallt sker aktiviteten på forumet genom att aktörer 

aktörer inom sexhandeln kan diskutera under en mängd rubriker. De flesta rubriker är direkt 

kopplade till sexhandel, så som tips och råd, säkerhet, sexuella intressen och ortsspecifika 

diskussioner. Men här finns också ämnen som inte alls berör sexhandel vilket kan göra 

forumet till en större del av vardagen och inte bara en plats för utövande av ett begränsat 

intresse. På forumet verkar ett okänt antal moderatorer som har mandat att flytta och radera 

poster om de inte följer forumets uppsatta regler. Detta kan generera variationer och 

felaktigheter varför materialet för djupare analys sparades ned så för att säkerställa att de hölls 

intakt och konsekvent genom arbetets gång. Hänvisning till trådar och inläggsnummer i 

empirin görs som följer: T1:5 = Tråd 1, inlägg 5. När genusparalleller görs (säljare = kvinna, 
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köpare = man) ska detta förstås som en reflektion av diskursen.  

 

4.2 Urval och avgränsning  
Syftet att undersöka människor som verkar i den faktiska sexhandeln bådade för en studie av 

online-diskussioner förda av personer som kan uppfattas och agerar som aktörer i denna 

handel. Renodlade politiska inlägg i dessa frågor och forskning har fått fungera som bakgrund 

och diskursiv insikt. I den första grovmaskiga sållningen uppställdes vissa krav för det 

material som valdes ut för att skapa en bild av fältet som sådant, vilket begränsats till de 

definitioner som redogjorts för i begreppsavsnittet. På grund av den ur rättsliga kopplingen, 

låg fokus på trådar som diskuterade sexhandel som sker i Sverige, även om kommentarer om 

så kallad sexturism var svåra att undvika genom en hel tråd. Av samma (rättsliga) skäl 

behandlas endast trådar som startats närliggande i tid, efter att lagstiftningen vunnit laga kraft 

samt stabiliserat sig och formats både i rättslig praxis och diskursivt i samhället.  

 

4.3 Analysmodellen  
Som tidigare nämnts är Faircloughs teorier den största inspirationen till analysmodellen, även 

om själva strukturen är ny (se bilaga 1). Medan Fairclough lägger stor vikt vid de ideologiska 

och sociokulturella kopplingarna har här valts ett tillvägagångsätt som också belyser aspekter 

i texten på mikronivån, inspirerat av Van Dijks modell för nyhetsdiskurs så som Berglez 

presenterar den i Metoder i kommunikationsvetenskap (2012). I den modell som valts 

konstruerats här har dock många av Van Dijks ursprungliga analysmoment uteblivit då en 

nyhetsartikelartikel på många sätt skiljer sig från de naturliga och mångfacetterade texter som 

analyseras i denna studie, framförallt i produktion. Det som saknades i Van Dijks modell var 

också variabler som behandlade sådant som är ovanligt i professionellt producerade texter, 

men utgör desto större differens i texter utformade av privatpersoner i diskussionsforum, som 

ton, grammatik och form. En mening i versaler och med slarvig stavning kan anas vara 

producerad i affekt eller som ett uttryck att förstärka något som en skribent har svårt att 

verbalt understryka. Sådana uttryck kan också säga något om den upplevda makten hos 

skribenten.  

 

I modellen undersöks först bakgrund och produktion, vad vi känner till om hur, vem och på 

vilket sätt texten uppkommit. Därefter analyseras makronivån med utgångspunkt i teman, 
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hierarkisk karaktär, schematisk struktur och orsak/verkan. Nästa nivå utgörs av en 

mikroanalys av koherens, implicit och explicit information, metaforer, idiomatiska uttryck 

och den lexikala stilen. De grammatiska elementen studeras samt den interaktionella 

kontrollen, förhållanden och agenter. De sista tre momenten behandlar etos, transitivitet samt 

modalitet. Modellen i sin helhet finns som bilaga. 

 

Efter att samtliga trådar förts genom modellen har de analyseras som en enhet med hjälp av de 

analytiska verktygen beskrivna i teoriavsnittet. Här har syftet varit att utröna de diskursiva 

element med hjälp av de delar och resultat som lyfts på den enskilda och detaljerade nivån. 

Det är här de diskursiva mönstren kan framträder och kopplas till sociokulturella 

kontextualiseringar och ideologiska processer som kan tänkas påverka förståelsen av 

diskursordningen. I detta sista steg analyseras teman, social utveckling, ordningens politiska, 

ideologiska och sociala konsekvenser. Det kopplas slutligen till den globala koherensen och 

intertextualiteten samt det diskursiva nätet som den diskursiva ordningen ingår i.  

 

 4.4 Forskarens roll och förförståelse 
En kritisk studie av diskurser riskerar att bli abstrakt, godtycklig och påverkad av personlig 

erfarenhet. En hermeneutisk studie som behandlar sexualitet och lagbrott riskerar att bli 

värderande och påverkad av intima känslor. Med anledning av detta gjordes en kartläggning 

av de kulturella och individuella parametrar jag kunde urskilja som eventuella 

påverkansfaktorer på min förståelse, som ett allra första steg i detta arbete. Detta har sedan 

varit den bakgrund mot vilken jag ständigt vägt mina urval, tolkningar och teorier för att så 

gott som möjligt analysera mitt eget analyserande. En kort sammanfattning av denna 

förförståelse följer här tillsammans med en inbjudan till läsaren att göra detsamma. 

 

Den betydande delen av mitt liv har prostitution varit en delvis kriminell handling i Sverige i 

form av den svenska modellen. Denna utformning beror på att den är skapad ur en feministisk 

agenda med motiveringen att skydda utsatta kvinnor. Jag har växt upp i Sverige men har 

också växt upp i en tid där globalisering och fragmentarisering verkat, vilket jag bör ta hänsyn 

till som påverkansfaktorer tillsammans med epoktypiska strömningar, kulturellt och 

ideologiskt. Jag har relationer till människor som ingår i de olika grupper av stereotyper som 

kan ses i samhällsdebatten. Min problematisering av deras maktpositioner kan därför tänkas 

påverkas av privata band. Många år har jag intresserat mig för sexualitet som maktutövning i 
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frågan om frigörelse kontra kontroll och gärna i förhållande till rättsliga ramar. Detta är 

kanske inte så utmärkande då jag är kvinna i en tid där postoderfruar, sexturism och 

hedersrelaterat våld varit omdebatterade frågor, särskilt i samband med en framträdande 

feministisk agenda inom politiken. Detta parallellt med en alltmer liberal diskurs där frågor 

om avkriminalisering av olika slag diskuteras med hänvisning till modern forskning och en 

sekularisering i samhället och en problematisering av moralnormer. Jag vill dock påstå att 

mitt intresse för detta är ingående och min täta relation till dessa diskurser kan ge mig en 

position som riskerar att upplevas för inbäddad för ett helikopterperspektiv. Jag lever också i 

en tid då begrepp framhävs som maktmedel och val av epitet och pronomen skapar debatt. 

Samtidigt har jag tidvis levt i länder där dessa frågor inte diskuteras med samma hetta och där 

synen på liberalism är en annan. Där har min vardag utspelats i sammanhang som legat nära 

sexhandeln och alternativa perspektiv än de som kommer från min svenska förförståelse trätt 

fram. Ett antal olika perspektiv garanterar tyvärr inte ett heltäckande. Att ha god kännedom 

om diskursen kan inte påstås vara en obestridd förutsättning för den kritiska forskningen av 

densamma. Istället är syftet att ta sig bakom diskursen i analysen (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000:28). Där hävdar jag att god förståelse för diskursen och materialet kan öppna 

dörrar till fenomen bakom fenomenet, även om det är mina analytiska verktyg som hjälper 

mig tolka det jag finner där. 

4.5 Etiska utgångspunkter och källhantering 
Med insikten om detta ämnes intima karaktär samt risken för rättslig påföljd för vissa parter 

då avslöjandet av detaljer kan fungera som bevis i en rättsprocess, tydliggörs här hantering av 

källorna och de etiska överväganden som fått påverka arbetets utformning. Hermerén (1996) 
har omformulerat de fyra kriterierna från Humanistisk-och samhällsforskningsrådet för etiskt 

bedriven vetenskap. Utifrån detta har Ågren diskuterat dem ytterligare med hänvisning till 

forskning i den digitala miljön i artikeln ”Forskningsetik i cyberrymden” (2000). Vanligen 

finns det dikotomt två typer av studier, offentliga eller privata vilket blir en tolkningsfråga när 

det appliceras på ett diskussionsforum online, som är ett ofta privat samtal på en offentlig 

plattform. I tolkning av forumets plats inom en privat sfär bör informationskravet och 

samtyckeskravet uppfyllas. Utifrån denna tolkning bör alltså studieobjekten i denna 

undersökning informeras om och samtycka till genomförandet av studien innan den kan 

utföras. Tolkningen som väljs här är dock den senare utifrån föreställningen om att 

studieobjekten är medvetna om att det som skrivs på forumet publiceras offentligt. Inga 

kriterier finns för medlemskap på forumet och heller inte för att, utan medlemskap, kunna gå 
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in och ta del av det som publicerats. De två resterande kraven, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Ågren 2000) tas hänsyn till och hanteras som följer. Studieobjekten kan inte 

identifieras eftersom de verkar under figurerade namn, som inte skrivs ut och i de fall 

personerna själva avslöjar detaljer som inverkar på avidentifieringen i sina egna inlägg, skrivs 

inte heller detta ut. När så passar kommer citering förekomma för att belysa särskilda 

formuleringar och representation av idéer som är svåra att beskriva utan citat. Avidentifiering 

och hinder mot sökbara element kommer emellertid genomgående att vägleda arbetet. 

Bedömningen görs att risken för exploatering av studieobjekten är liten och därför kan 

möjligheten att bedriva en etisk försvarbar studie utifrån ett inifrånperspektiv och passiv 

position höja den analytiska kvalitén. Insamlad data kommer endast användas i 

forskningsändamål. 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Det råder viss oenighet vad gäller transfereringen av de typiskt kvantitativa kraven på 

vetenskaplig framställning till de kvalitativa metoderna. Samtidigt är det ur avsaknaden av ett 

förhållande till dessa kriterier som mycket av kritiken mot kvalitativ forskning gror. Bryman 

tar avstånd från idén om att bedöma kvalitativ forskning utifrån kriterier skapade utifrån 

kvantitativ forskning (1997:134). Ekström och Larsson (2010) å andra sidan beskriver dessa 

kriterier som krav för forskningens möjlighet att kallas vetenskaplig. Här följer en ansats att 

applicera dessa kriterier på denna kvalitativa studie i strävan efter att ge tillräckligt goda skäl 

för att visa på riktigheten i slutsatser och påståenden. Ekström och Larsson menar alltså att för 

att argumentera för slutsatser krävs att de är giltiga och tillförlitliga. Giltigheten, eller 

validiteten, bygger på studiens relevans medan tillförlitligheten, reliabiliteten, avgörs utifrån 

huruvida de är riktiga. Båda kriterierna är viktiga i sig men också viktiga att särskilja. I denna 

studie byggs slutsatserna på tolkning av empirisk data som alltså utformar argumenten för de 

vetenskapliga påståendena (Ekström och Larsson 2012:14-15). Eftersom den upplevda 

makten är det som undersöks är det svårt att mäta forskningsfrågan via en kvantitativ metod. 

Hade metoden varit intervjuer eller enkäter hade det blivit tvunget att antingen ställa direkta 

frågor om makt, i vilket fall det funnits incitament att svara i linje med diskursens i närmast 

vedertagna idé om maktförhållanden. Detta hade alltså inte visat en reflektion av 

respondentens egna emotioner skulle riskerats, vilket i sin tur riskerar reliabiliteten. 

Alternativet vore att ställa ett enormt antal frågor i förhoppning om att få med något som 

kunde indikera en viss maktuppfattning hos objektet. Bryman ser en problematik i forskares 
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tendens att bagatellisera den inverkan deras närvaro har på studieobjekten (1997:135). Detta 

blir ytterligare ett argument för vald metod då den kan utföras från en position där objekten 

inte känner till studien, vilket kan ta studien ett steg närmare ett tillförlitligt inifrånperspektiv. 

Det kan emellertid ändå finnas incitament att framställa den egna (upplevda) makten som 

både större eller mindre i förhållande till den faktiska upplevelsen och detta blir svårt att 

genomskåda även om försök kommer att göras via till exempel teorin om kognitiv dissonans. 

Ytterligare strävan mot reliabilitet sker via den transparens som förhoppningsvis uppnås 

genom en tydligt strukturerad modell och redogörelse för de teorier som styr tolkningsarbetet. 

Ekström och Larsson frågar sig vidare om tolkningar alls kan vara vetenskapliga. Deras 

slutsatser är att hermeneutiska och fenomenologiska studier av mening kan försvaras med att 

den sociala verkligheten inte i första hand består av mätbara objekt. Mening måste tolkas, 

vilket är en aktiv process utifrån forskarens förförståelse som också lett till kritiken mot de 

tolkande metoderna (Ekström och Larsson 2012:15-16).  

Risken för godtycklighet och subjektivitet hanteras i denna studie genom beaktandet av ett 

antal kriterier hämtade från Ekström och Larsson (1) Koherens: samstämmigheten mellan 

delarna vilket finns som ett moment i analysmodellen. (2) Omfattning: tolkningen bör ta 

hänsyn till föreliggande uppgifter. Detta görs i denna studie via en grundlig förundersökning 

av sexhandeln både inom politiken och samhället men också på de digitala plattformar där 

aktörerna verkar. (3) Intersubjektivitet: flera oberoende forskare ska kunna göra samma 

tolkning. För detta krävs att forskaren förstår sin egen subjektivitet, vilket förhoppningen är 

att komma nära genom en kartläggning av förförståelsen (se ovan). (4) Öppenhet: inför 

alternativa tolkningar. Att använda de egna kritiska perspektiven på den egna praktiken blir 

ett sätt att hantera detta. (5) Djup: tolkningen bör tränga sig bakom det manifesta. 

Förhoppningen är att detta kan påbörjas genom modellen som särskådar detaljer ned på nivån 

av grammatik och ordval för att få förståelse för aspekter som inte framkommer på en ytligare 

överskådande nivå. (6) Kontextualitet: förståelse för det enskilda i sitt sammanhang (2012:16-

17). Här spelar bakgrundsavsnittet en avgörande roll tillsammans med den inledande 

översikten av fältet som sådant. 

Kvalitativa studier medför alltid vissa risker då de jämförs, orättvist så, med kvantitativ 

forsknings möjligheter att uppnå generaliserbarhet. Det blir därför viktigt att hålla i minnet att 

det är olika syften som styr arbetet. Även om ovan är ett ambitiöst försök att få en kvalitativ 

studie att uppfylla i grunden positivistiska kriterier finns det filosofiska skillnader mellan de 
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två metoderna som bör vidröras. Den kvalitativa forskningen skiljer sig från den 

objektivistiska vetenskapssynen på kunskap som en passiv och sann reflektion av 

verkligheten. Kvalitativ forskning, och i detta fall socialkonstruktivistisk kritisk diskursanalys 

ser kunskap som produktiv (Winther Jørgensen och Phillips 2000:111). Samtidigt har all 

vetenskap generaliserande anspråk enligt Ekström och Larsson (2012:17-18). De syftar alla 

till att resultaten från en enskild studie ska kunna ge en kunskap om förhållanden generellt. 

Generaliserbarhetskravet handlar i denna studie om och i så fall på vilket sätt den kan påstå att 

fyra trådar på ett urval av sexhandelsforum ger en representativ bild av diskursordningen som 

råder bland hela gruppen sexhandelsaktörer i Sverige? Det finns två typer av generaliseringar 

där den första utgår från induktiva slutledningar och statistiska resultat. Den andra, som 

används i denna studie, erbjuder generell kunskap om teorier och strukturer. En ofta använd 

metod är att jämföra ett antal olika fall (i denna studie trådar) för att utröna de grundläggande 

likheterna och på så sätt nå en mer generell kunskap om system och egenskaper (ibid.). Den 

analysmodell som används är byggd så att en annan forskare skulle kunna applicera den på 

andra trådar på sexhandelsforum och förhoppningsvis skulle samma diskursmönster framträda 

förutsatt att samma avgränsnings- och urvalsprocess skulle ligga till grund för insamlingen av 

empiri samt att samma teorier skulle användas för tolkning av den.  
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5. Resultat och analys 
 

Den indelning som här görs är en redovisning och analys av empirins diskurser utifrån 

upplevelsen av och synen på maktförhållanden inom sexhandeln utan inbördes ordning. 

Viktigt att klargöra här är att även om detta ska ses som separata diskurser visar resultatet att 

en diskurs inte kan uppfattas som en dikotom i förhållande till en annan. En rubrik står för en 

specifik diskurs som kan ingå i, förutsätta, överlappa eller stå i konstrast till annan diskurs, 

hur detta sammanhang ser ut behandlas i slutet av avsnittet.  

 

5.1 Den 40-åriga oskulden 
Denna diskurs representerar en bild av den köpande parten med ett sexuellt behov som inte 

blir tillgodosett (utanför handeln). Anledningar till detta kan vara ett hektiskt vardagsliv eller 

ett asexuellt äktenskap men oftast handlar det om en oförmåga att attrahera önskade partners. 

Det sexuella behovet beskrivs som grundläggande för en människa och den person som i 

forumet beskriver sig som fast i denna situation får ofta medlidande och uppmuntrande 

kommentarer. En uppgiven trådstartare som söker råd om hur han kan ta sig in i sexhandeln 

trots nervositet beskriver detta såhär: 

 
”Kommer förmodligen att dö som oskuld om jag inte betalar för sex och jag vill verkligen inte en dag sitta 

gammal och bitter och ångra att jag inte tog de chanser till sex jag trots allt hade.” (T3:1) 
 

Responsen i följande inlägg visar att detta är något många köpare känner igen sig i och många 

säljare sett hos sina kunder. Köpare berättar utelämnande och ibland humoristiska historier 

om sina erfarenheter som nya inom sexhandeln och samtliga aktörer ger tips om hur en kan 

närma sig den stegvis. Säljare förklarar att de är vana att hantera nervösa kunder. Inom denna 

diskurs uppstår sällan diskussioner om att avstå sexköp eller råd om hur personen kan skapa 

naturliga relationer. Däremot kan det förekomma antaganden om att tidigare kvinnors 

nekande härleds ur deras alldeles för höga krav eller så avfärdas de helt enkelt som dumma. 

Genomgående i denna diskurs antas köparen vara en man och säljaren en kvinna, något som 

varken ifrågasätts eller belyses. Maktfördelningen uppfattas här bestå av en köpande man som 

är utelämnad (underordnad) till den säljande kvinnans välvillighet eller ekonomiska 

incitament att tillgodose hans grundläggande mänskliga behov. 
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5.2 Win-win 
I denna diskurs är köpare och säljare lika framträdande i hävdandet av sin egen och 

motpartens högst frivilliga medverkan i affären. Säljande parter hävdar sina särskilt sexuella 

personlighetsdrag som orsak till yrkesvalet och sina möjligheter att avbryta, sluta och välja 

något annat förvärv om de så önskar. Den köpande hävdar detsamma, ofta refererande till att 

de haft samtal med säljare som beskrivit förhållandena på så vis. Att köpa sex beskrivs som 

att unna sig en lyx och att sälja sex beskrivs som ett mer förmånligt yrke än de slitsammare 

och mer tidskrävande alternativen. Ett starkt element i diskursen är en förhoppning om en 

avkriminalisering av sexhandeln, vilken ofta hävdas uppkommit ur en moraliserande och 

kontrollerande samhällsdiskurs. Här finns ofta tydliga tecken på liberal argumentation och 

idén om varje individs ansvar för sitt agerande och sin egen upplevelse. På frågan om en 

ångrat sitt första sexköp svarar en skribent att skam, ånger eller negativa känslor inte är något 

hen ”låter förpesta livet” (T3:10). En annan svarar att det enda som hen ångrar är att hen 

började köpa sex så sent i livet (T3:7). En säljande kvinna förklarar att många säljare ser sig 

som sexuella personer som njuter av utbytet och att det därför inte finns någon anledning att 

skämmas (T3:15). Här identifierar sig köparna ofta stolt med begreppet Supertorsk som är en 

regelbunden köpare av sex som inte känner skam inför denna ”hobby”. Makten upplevs jämt 

fördelad eller åtminstone förhandlad så att samtliga deltagare vinner något för dem värdefullt. 

Ideologin blir ett sätt att förhålla sig till de andra aktörerna. Kvinnan ömmar inte för mannens 

avsaknad av naturliga relationer och mannen har inga betänkligheter vad gäller 

konsekvenserna för kvinnan. Ideologin döljer idéer om de reella förhållandena via 

interpellation där språket positionerar subjektet och möjliggör en försvarbar relation. Ett 

språk, eller reproduktion, av en diskurs av empati för objektet skulle kunna innebära ett hinder 

för aktiviteten och skapa en moralisk tröskel. Ett uppvisande av subjektets maktlöshet skulle 

kunna innebära bekräftelse av eventuellt upplevt förtryck och kräver därför ett diskursivt 

deltagande i ideologin som visar på alla parters vinst, avsett den faktiska upplevelsen.  

 

5.3 Den myndiga yrkeskvinnan 
I denna diskurs behandlas den säljande kvinnan som fri och i kontroll över sin egen kropp, 

framtid och sitt emotionella liv. Denna diskurs representeras främst av kvinnor som själva 

säljer sexuella tjänster. De motsätter sig ofta feminismen och den offerroll som enligt dem 

målas upp där. Här representeras en avsky mot förmynderi av kvinnan, och istället ses positivt 

på det egna yrket och den egna positionen. Den säljande kvinnan är en professionell 
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egenföretagare som gör smarta affärer utifrån sin speciella begåvning. Ofta beskriver både 

köpare och säljare hur en professionell ”konsult” hanterar avtalen. Inom denna diskurs görs en 

tydlig markering av att eskorter säljer sina tjänster, inte sina kroppar. Begrepp som kundvård, 

service, uppgörelse är vanligt förekommande. I en tråd där en köpare ställer frågan om vilken 

part som utnyttjar den andra mest, i fråga om sex respektive pengar, svarar en eskort:  

 
Det är inget utnyttjande – möjligen nyttjande. En överenskommelse mellan två jämbördiga 

vuxna (T2:5). 

 

En annan eskort svarar att: 

 
den dagen man anser sig utnyttjad eller utnyttjar någon, är det dags att lägga ner! (T2:5). 

 

Skribenten får medhåll från andra skribenter. En köpare skriver vidare i tråden att:  

 
Mannen vill ha kvinnan!!! Kvinnan vill ha/behöver/ser en vinst. Vill ha mannen. Vem som utnyttjar varandra 

pga detta kan vi diskutera. 

 

Skribenten avslutar sitt inlägg med att förklara att frågan är komplex eftersom kvinnan kan 

utnyttja sin överlägsenhet mot den svagare mannen. Denna diskurs överlappar nästa diskurs.  

 
5.4 Skogsrået 
Både inom mytologi och religion finns berättelser om den förtrollande och farliga kvinnan, 

för att varna mannen för hennes oemotståndliga attraktionskraft. Hon vars skönhet förblindar 

och fördummar mannen så pass att han inte längre kan hållas ansvarig för sina handlingar och 

följer hennes varje vink ned i ett ofta syndigt fördärv. Mannen är maktlös inför kvinnans 

dragningskraft och sitt eget begär. Denna diskurs blir ytterligare kopplad till mytologi via ett 

ofta gammaldags och prosaliknande språkbruk. Ibland beskrivs förhållandet i en humoristisk 

ton men även mer ångestladdade inslag av män som beskriver sig som fast i ett beroende av 

betalt sex. Epitetet torsk för mannen är vanligt förekommande i denna diskurs, medan 

damerna beskrivs som vackra och drömlika varelser som förtrollar. Det är också i denna 

diskurs vi kan placera de många inlägg som hanterar mannens rädsla för att kvinnan ska ställa 

in eller på annat sätt lura honom. Besvikelsen efter att ett välplanerat och uppladdat besök 

ställs in beskrivs som svårhanterlig och långa diskussioner förs om hur detta kan undvikas. En 
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skribent beskriver besvär med ett ohanterligt missbruk av betalsex med att dessa ”skönheter” 

bjuder in:  

 
”oss hugande intressenter till världens mest spektakulära och frestande middagsbord” (T2:1). 

 

Varpå en skribent svarar: 

 
”I din beskrivning är du torsk” (T2:2). 

 

Senare i tråden förklarar trådstartaren mer ingående att:  

 
”sex och skönhet i kombination är ett vapen och därför känner jag mig utnyttjad av eskorter. Oftast i en guldsits 

men ibland bara för mycket…” (T2:13). 

 

I en annan tråd beskriver trådstartaren en oro inför sexköp då skam och ångest kan infinna sig 

efteråt och att idén framstår som god innan akten, då: 

 
”kåtheten fördunklar omdömet” (T3:1). 

 

I denna diskurs har kvinnan makten över sexualaktens vara eller icke-vara och mannen kan 

endast påverka det med tillräckliga ekonomiska medel. Detta kan visserligen kan vara en 

tillräckligt stor maktfaktor för att få till en affär som vi ser i nästa, ibland med denna, 

förenliga diskurs. 

 

5.5 Den medvetna konsumenten 
Detta är en diskurs som beskriver en stor andel av säljarna som mindre ekonomiskt 

bemedlade, dock sällan ur ett empatiskt perspektiv utan mer som en form av krass realism. 

Det kan vara studenter, invandrare eller ensamstående mödrar som är i ekonomiskt, ofta akut, 

behov. Här finns en idé om den köpandes monetära makt samtidigt som en köpare med sämre 

ekonomiska möjligheter att uppfylla sitt behov med förbises, varför det inte bör beskrivas som 

en självklar genusrelaterad maktpositionering. Denna diskurs behandlar den köpande i linje 

med konsumentköplagen, som någon som bör vara noga med sina avtal och som kan 

attraheras av god marknadsföring. Inom denna diskurs kategoriseras också ofta säljare likt 

varor där uppfattningen råder om att kvalitét är dyrare och att det finns billigare och ofta 
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sämre alternativ. Kategoriseringen sker ofta utifrån etnicitet, ålder och utseende, samt vilken 

typ av tjänster som erbjuds.  

 
”Visst det kostar! Men jag har råd, tom. med det bästa!” (T3:25). 

 

Denna diskurs ger alltså den köpande en ekonomisk makt där hen kan välja bland ett utbud av 

leverantörer och tjänster efter behag. 

 

5.6 VD och portvakt 
Detta är en diskurs där kvinnan har makten att välja vem hon säljer till och är på så sätt 

varken ekonomiskt eller fysiskt tvingad att ingå några avtal hon är obekväm med. Idén om att 

kvinnan inte har lika stort sexuellt behov som mannen förklarar att hon inte är driven av 

ologisk lust och kan bibehålla en kräsenhet när det gäller vem hon bjuder in. Hon uppfattas 

inte heller som lika beroende av mötet som mannen, vilket gör att diskussioner förs om 

eskorter som ställer in möten i sista stund. I tråd 1 diskuteras eskorters syn på sin yrkesroll 

och en köpare beklagar sig över det ibland kalla affärsmässiga bemötandet i denna intima 

kontakt. En kvinna förklarar att hon inte känner sig skyldig kunden en pratstund efter avslutad 

affär: 
”trevlighet ingår nämligen inte i mina tjänster” (T1:5). 

 

En man beskriver hur han försöker göra ett gott intryck som kund vilket tyder på en känsla av 

underordning: 
 

”ger lite massage försöker ge ett bra intryck om att jag blivit nöjd. Om det blir fler träffar så ger det säkert bättre 

utdelning” (T1:7). 

 

Detta speglas också i de trådar där köpare beskriver förhoppningar om att upprätthålla en 

långsiktig kontakt med en eskort, vilket tyder på att detta inte är en självklarhet, alltså inte i 

deras makt. 

 

5.7 Lagen på sin sida  
Den säljande riskerar inga rättsliga konsekvenser i en affär, tillskillnad från den köpande 

parten. Den säljande har således rätten på sin sida och är inte alls utsatt för samma risker som 
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den köpande. Ett stort antal trådar finns som hanterar hur köpare kan undvika rättsliga 

påföljder och ämnet är också ständigt närvarande inom diskussioner i andra frågor. Även i de 

djupstuderade trådarna förekommer exempel på män som tar upp sin osäkerhet. Framförallt 

verkar det inte vara risken för böter eller fängelsestraff som avskräcker utan oro inför att 

omgivningen, arbetsgivare eller partner ska se den dömdes namn registrerat som 

sexförbrytare. Säljare går ibland in och assisterar med råd samt försäkrar att de som kår är 

noga med riskhantering. Detta blir ytterligare ett uttryck för den säljandes makt då det 

uppfattas som att denne är i position att välja att underlätta för köparen, men också avstå och 

därmed skapa negativa konsekvenser för köparen och hens framtid.  

5.8 Offer för psykiska ärr 
Inom denna diskurs ges varningar för den som överväger att ge sig in i sexhandeln som 

beskrivs som emotionellt påfrestande. Ett starkt psyke rekommenderas för denna yrkesbana. 

Inställning och förberedelse kan hjälpa till viss del, men ytterst är den säljande parten maktlös 

inför de psykiska och emotionella besvär som kan komma att påverka hen långt efter att 

försäljningen upphört. I tråd fyra diskuterar säljare och köpare reaktioner på om deras barn 

hypotetiskt skulle ge sig in i sexhandeln. En köpare säger:  

 
”Skulle vara väldigt stolt över min dotter om hon klarade av det valet men samtidigt skulle jag alltid vara orolig” 

(T4:12). 

 

Detta är en diskurs som också finns särskilt implicit representerad då empatin lutar mer åt 

kvinnors situation än åt männens. Det blir starkare negativa reaktioner mot de som kallar en 

säljare hora än det blir mot de som kallar en man torsk. Vilket skulle kunna betyda att det 

anses vara mer nedvärderande att vara en säljare än en köpare. Antingen kan det uppfattas 

som att det är mer skamligt att vara i den dålig situation ekonomiskt än att det är att ha svårt 

med naturliga relationer, vilket kan tolkas i linje med en kapitalistisk ideologi. De kan också 

tolkas som ett resultat av att epiteten är kopplade till genus och således är en kvinnlig aktör 

inom sexhandeln ett lättare mål för hån än en manlig. Kanske kan detta tolkas som att det är 

mer ok att håna en kvinna. Vilket också skulle kunna kopplas till en patriarkal diskurs. Eller 

att motverkan mot förtrycken åtminstone bevisar diskursens erkännande av den dominerande 

patriarkala diskursen genom det mer empatiska förhållningsättet till kvinnan.  
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5.9 Moralsamhället: Den dominerande diskursen i samhället 
Forumet på Sexwork bjuder på flera diskurser, vissa motstridiga och vissa förenliga med 

inbördes variationer. Den diskurs som dominerar dem alla, den som aldrig riktigt ifrågasätts 

utan tas förgiven är den om en moraliserande och dömande omvärld. Ingen frågar varför det 

är viktigt med diskreta möten, varför kvinnorna inte visar ansikten på bilderna, varför männen 

bör ta kontakt från icke-sökbara eller personligt kopplade telefonnummer etc. Detta stärks av 

de uppenbart påhittade användarnamnen, oidentifierbara kropparna på bilderna och 

avsaknaden av detaljer kring privatlivet (hur det definieras i denna kontext kan ju skiljas från 

vad som menas med privatliv i den dominerande diskursen). Idén om omvärldens diskurs som 

den dominerande blir tydlig i gruppens försöka att finna sin egen väg som en utmanare till 

denna via diskussioner om språkbruk, epitet och hantering av utomstående människor. 

Kommentarer om känslor av skam förklaras ofta med en för stark påverkan av den 

dominerande diskursen. Diskursen styrs också mer av de implicita meningarna vilket stärker 

dess dominans:  

 
”Jag skulle inte ha några bekymmer med att gifta mig med en eskort även om många bekanta skulle känna till att 

hon arbetat som det” (T4:10). 

 

Trots att vännerna kände till att den potentiella frun varit eskort skulle skribenten stå emot att 

påverkas av de antagna negativa åsikterna. Den upplevt dominerande diskursen i samhället 

påtvingar makt på samtliga aktörer inom sexhandeln. Oavsett vilka epitet som gruppen själva 

väljer att återupprätta, ta tillbaka och omdefiniera kommer en hora, ett luder eller en torsk i 

samhället fortsätta vara benämningar på personer som medverkar i moraliska, sociala och 

rättsliga brott.  

 

Moraldiskursen innehåller vissa krav som aktörerna upplevt sig oförmögna att uppfylla och de 

har därför sökt sig till likasinnade. Detta kan gälla mannen som inte uppfyller de typiska 

kraven om att erbjuda en partner ett attraktivt liv och kvinnan som inte uppfattas kunna leva 

ut sin sexualitet på ett anständigt vis. I en tråd råder skribenter en debuterande sexköpare: 

 
”bortsett från omvärldens syn på detta så är jag säker på att du kan få en trevlig debut i denna moraliserande tid” 

(T3:18). 
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Här beskrivs inte vad omvärldens syn är utan blir något underförstått. När trådstartaren i 

denna tråd berättar att debuten nu gjorts och säger att det nog inte var det mest sedvanliga 

sättet att förlora oskulden på får hen till svar:  
 

”Man är väl inte riktigt PK i detta land o säga grattis till en trevlig upplevelse. Tjejen var nog nöjd också. 

Alldeles riktigt att inte överdramatisera detta. Och du, du förlorade oskulden med en kvinna. För oss vanliga är 

det just det som gäller sen hur eller var eller med vem spelar mindre roll” (T3:23). 

 

Gemenskapen i att kalla gruppen ”vi vanliga” kan tolkas som ett försök att skapa en subkultur 

under det som uppfattas som den avskärmande, dominerande diskursen. Det blir ett sätt att 

normalisera den egna aktiviteten. Vi som inte kan uppfylla kraven, vi som inte har sex så som 

en bör, vi vanliga. ”Vi” blir grunden till nästa diskurs. 

 

5.10 Antagonistdiskursen: Sexhandeln som antitesen till moraldiskursen 
Diskursen om den egna sexhandeln utifrån aktörerna själva ger skenet av en diskurs i sin 

linda, en knoppande ideologi med inre strider i bildandet av de gemensamma ramarna som 

språkbruk, roller och uppfattningar. Detta ska inte missuppfattas som att sexhandeln ses som 

ett nytt fenomen, utan att det är ett fenomen som agerar i strid med den rådande diskursen och 

därför tvingas utmana och omformulera sin identitet till följd av vändningar i den 

dominerande diskursen, såväl som politiska, sociokulturella och även teknologiska 

förändringar som påverkar utformningen av handeln. Denna diskurs tydliggörs via 

refererenser till den dominerande diskursen i samhället i form av avståndstaganden från den 

uppfattningen, men sällan genom att specificera vad den representerar eller vart den finns 

annat än som de andra eller samhället. Ofta syns diskurser som uppstått ur konsensus om att 

det som uppfattas som den dominerande diskursen i samhället är en missvisande reflektion av 

de faktiska maktförhållandena. Även om de inte är överens inom det som här kallas 

antagonistdiskursen, är denna ändå paraplyet under vilket andra, mer detaljerade diskussioner 

förs. Uppfattningen om vad som bör ersätta den dominerande diskursen skapar subdiskurser 

som ständigt förhandlar med varandra i denna instabila hegemoni.  

 

5.11 Diskursordning, inderdiskursivitet och hegemoni 
Enligt Fairclough förhåller sig diskurser till varandra på en stukturell nivå (2003:3). 

Diskurserna i detta resultat förhåller sig till varandra inom den övergripande 
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antagonistdiskursen, samt strider och förhandlar med varandra. Nedan följer en modell som 

visar en förenkling av hur detta sker. Samtliga diskurser agerar inom och förhåller sig därför 

på något sätt till en patriarkal struktur. Antagonistdiskursen har visat sig vara en konsekvens 

av motstånd alternativ utanförskap av den uppfattat dominerande diskursen i samhället, 

moralsamhället. Denna diskurs står vid sidan om men förutsätts av samtliga diskurser av 

upplevd makt som också samtliga är del av antagonistdiskursen. Placeringen av en diskurs är 

ungefärlig i förhållande till hur nära den ligger moralsamhället samt hur nära den förhåller sig 

till de övriga diskurserna.  

 

 

 
Figur 1. Resultat och modell av diskursordning samt förhållande till kringliggande och 

förutsatta strukturer. 

 

I diskursen om den medvetna konsumenten tillskrivs en köpare makt i så mån att hen har 

kapitalet och kan välja kvalitét och kategori av önskad tjänst. Det är den diskurs som stämmer 

bäst överens med hur sexhandeln beskrivs inom moraldiskursen. Där har just behandlingen av 

den säljande som en icke-mänsklig vara, varit grunden till försök att motverka handeln med 

det som bildat premisserna för diskursen om den säljaren med lagen på sin sida. Premisserna 

kan också tolkas hämtade från samma element som återfinns i diskursen om säljaren som 

offer för psykiska ärr, där ärren är ett resultat av maktutövning. Inom samtliga av dessa tre 
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diskurser finns en representation av Supertorsken, som en nöjd man som kan välja och vraka 

bland kvinnor som lösgodis, utan reflektion över konsekvenser för kvinnan, däremot med 

vissa betänkligheter vad gäller rättsliga påföljder. Det är diskurser som på vissa punkter är 

förenliga med det liberala tänket i win-win-diskursen - alla ansvarar vi för vårt eget. Inom 

diskursen av win-win läggs ingen värdering i varför den säljande parten agerar som den gör 

utan intresset är fokuserat på utkomsten. Denna diskurs utgår från antagandet att prissättning 

är marknadsmässig och den som ger sig in i leken kan hantera dess konsekvenser i egenskap 

av vuxen, självständig individ. Det intressanta är att win-win är förenlig med vissa premisser 

från diskurser som beskriver en maktfullkomlig man samtidigt som den är förenlig med 

diskurser som är helt i strid med dessa, nämligen de som tillskriver kvinnan ett övertag. Vi 

skulle kunna se det som att win-win är en diskurs som kan innehålla både en kvinna och en 

man i maktposition då den inte lägger vikt vid hur makten är fördelad utan antagandena gäller 

en förhandlad fördelning vid varje enskild uppgörelse. 

 

I diskurserna som behandlar den säljande parten som någon i maktposition är diskursen 

Skogsrået och VD:n inte bara tydliga utan också på vissa punkter förenliga. Den senare kan 

ses bygga på den tidigare då säljaren i VD:n anses vara en självständig och stark person som 

har vissa särskilda egenskaper på vilka hen bygger sitt företag. Är denna person en kvinna kan 

alltså dessa egenskaper vara de som representeras i Skogsrået. Idén om VD:n kan också bygga 

på diskursen om den säljande som offer för psykiska påfrestningar men där en iskall 

affärskvinna blir just den starka person som antas krävas för att kunna klara yrkets 

konsekvenser. Denna diskurs är dock svårare att förena med den mystiska och anonyma 

kvinna som Skogsrået illustrerar. Det är en diskurs som saknar de ekonomiska betingelser vi 

finner i VD:n. Kvinnan som målas upp i Skogsrået förenas bättre med diskursen om säljaren 

lagen på sin sida, med makten över köparens framtid vilket stärker föreställningen om den 

otillförlitliga motparten. Den säljande parten tillskrivs stor makt och kan skapa stora negativa 

konsekvenser, helt efter eget bevåg, för köparen. I kombination med diskursen om kvinnan 

som portvakt, där hon inte är ekonomiskt eller driftmässigt styrd, blir hennes makt stor inför 

mannen som kan be om hennes nåd att inte avslöja honom, och hennes inbjudan att få ta del 

av hennes ”dignande middagsbord”. Han blir friaren och hon blir ödesförkunnaren. Hon 

tilldelas också makten över det vilket hela handeln bygger på, sexualiteten. Hon uppfattas ha 

makt över sin egen sexualitet, kontrollera den, utnyttja den och skulle inte lida av behovskris 

om ett möte inte blev av (så som mannen skulle). Hon uppfattas också ha makten över 

mannens sexualitet. Hon kan styra och hantera honom och detta svänger också tillbaka in i 
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diskursen den medvetna konsumenten då det finns ett flertal köpare som pratar om allt de 

spenderat på betalsex genom åren. Det kan uppfattas som ett beroende, ett sätt att 

tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov för basalt välmående. Det kan också 

uppfattas som en maktutövning och en konsument som väljer, köper och utnyttjar.  

 

Det finns en mängd maktuppfattningar inom sexhandeln och varje diskurs har representanter 

för båda könen och båda grupperna. Konsensus och debatter i mer böljande ton uppstår vid 

tecken på förhållandet till världen utanför forumet, där de alla anser sig ingå i en stigmatiserad 

grupp som de uppfattar som utsatt för moraliska, politiska och juridiska påtryckningar. Utan 

att använda sig av de epitet som finns i lagtext och forskning kan ändå flera diskurser 

konnotera till samma idéer. Köparen kan i vissa diskurser (offer för psykiska ärr, lagen på sin 

sida) ses som den förövare som det amerikanska begreppet kan översättas till, ett hänsynslöst 

och maktfullkomligt rovdjur som tillgodoser sitt behov oavsett kostnaden för offret. Samtidigt 

finns diskurser som beskriver den friande mannen i likhet med begreppet i tysk lagtext, han 

som skulle göra vad som helst för att vinna en vacker kvinnas uppmärksamhet och som i brist 

på attraktiva egenskaper erbjuder pengar, men ändå riskerar att nekas (skogsrået, den 40-

åriga oskulden, den myndiga yrkeskvinnan). Där finns även konnotationer till det svenska 

begreppet torsk, en symbol för en besatt eller förlorad man, beroende av kvinnans välvilja att 

tillgodose hans basala sexuella utlopp (skogsrået, den 40-åriga oskulden, VD och portvakt). 

Köparen som klient eller kund återfinns i de mer marknadsmässigt präglade diskurserna som 

den medvetna konsumenten och win-win. Överordnad samtliga här nämnda åtta diskurser är 

antagonistdiskursen som verkar utanför och till och med som ett motstånd till den upplevt 

dominerande moraldiskursen i samhället. Aktörerna deltar inte i moraldiskursen men den är 

närvarande genom ett konstant avståndstagande.  
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6. Slutdiskussion  
 

Resultatet har tydliggjort vilka diskurser som blir synliga i det studerade materialet både 

direkt och mer implicit. Dock kan det vara intressant att också diskutera de diskurser som inte 

representeras. För att göra så måste jag koppla på min egen förförståelse för fenomenet i 

samhället och de sociokulturella kontextualiseringar jag kan tänka mig skulle påverka detta.  

 

6.1 Icke-närvarande diskurser 
Jag ser tecken på en diskurs i samhället om en tydlig uppdelning mellan säljaren och köparen. 

Lagtext gör skillnad på dem då endast den ena uppges begå ett brott vid en affär. Politiken 

agerar för att skydda endast den ena parten och en mängd texter använder epitet och ordval 

som separerar sexhandelsaktörerna åt, som offer-förövare etc. Denna diskurs är inte lika 

tydlig i materialet. Diskurserna är inte uppdelade mellan de två grupperna av aktörer utan 

både kvinnor och män, säljare och köpare deltar i varje diskurs. När ”vi-och-dom”-

refereringar görs är det istället ofta utifrån en uppfattning om ”vi inom sexhandeln” och ”de 

som är emot vårt agerande”. De kan vara polisen, politiker, moraliserande bekanta etc. Att 

identifiera sig som sexhandlesaktör och”vi” tolkar jag som grundläggande eftersom gruppens 

vara sällan ifrågasätts. Bara det faktum att forumet finns skulle kunna tolkas som ett bevis på 

att en marginaliserad grupp hittat en gemensam mötesplats som är viktig för att leva ut deras 

identitet. Samtal om många andra, socialt accepterade aktiviteter kan föras i mer öppna och 

vardagliga domäner och kräver därför inte en egen institution.  

 

 6.1 Ensamvargen 
Det faktum att de identifierar sig med gruppen problematiserar också en annan 

stereotypisering jag tycker mig se i samhället. Detta är en idé om en grupp bestående av 

individualister som har starkt bekräftelsebehov eller starkt sexuellt behov som de anser står 

över andra människors välmående. Torsken blir en osympatisk ensamvarg och horan är någon 

som skäms eller lider och därför inte vill tala om sitt värv. Visserligen innehåller diskursen 

offer för psykiska ärr några element som liknar dessa men desto starkare i den diskursen är 

ansvarskänslan och gemenskapen. Det är därför den diskursen finns, för att varna, stötta och 

förbereda en kvinna som vill börja sälja sexuella tjänster. Ansvarskänslan är genomgående i 

flera diskurser. Säljare hjälper köpare att dölja sin aktivitet från polisen i diskursen lagen på 
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sin sida och att komma över sin nervositet i diskursen den 40-åriga oskulden, etc. Dessutom 

råder ofta en nyfiken och förstående inställning till varandra. Enigheten och gruppens makt i 

samhället har varit tydligare än konflikten mellan grupperna inom antagonistdiskursen. 

Tillsammans finner de kryphål i lagstiftningen, löser bevisröjning och inför säkrare villkor 

och normer för både köpares skydd mot rättslig påföljd och säljares skydd mot psykisk och 

fysisk skada. De diskuterar utformningen av ett gemensamt språkbruk och en värdig 

begreppsanvändning. Empati finns inte bara för medaktörer utan hela trådar tillägnats 

hantering av rasism i samhället eller hur sexarbetarna kan gå ihop för att göra 

välgörenhetsinsamlingar till flyktingbarn. Många lägger ned mycket tid på forumet och ofta 

behandlar de varandra som vänner. Precis som i övriga samhället anser sexhandelsaktörerna 

att inom gruppen finns bättre och sämre beteende, individer och moral. Den generella 

uppfattningen att det inte är ett självklart antagande att eskorten är ett offer per definition. 

Supertorsken är inte mannen som är utnyttjad i sitt beroende för sin betalningsförmåga. Inte 

heller är han ett härskande rovdjur. Nej, Supertorsken är någon som älskar sex, har funnit att 

det lättaste och bästa är via betalt sådant. Och han vill göra det mycket. Supermycket. 

 

6.2 Representanter och aktörer 
Med det sagt är det värt att problematisera skribenterna i min empiri som representanter för 

sexhandeln. Om vi ser till teorin om kognitiv dissonans skulle vi kunna tolka att det finns män 

som identifierar en patriarkal struktur som de ogillar, samtidigt som de köper sex och anser 

därmed sig agera omoraliskt. Detta skulle bli ett starkt incitament till att skriva på forumet i 

syfte att justera sin identitet (för jämställdhet). Detta är kanske en anledning till att 

ensamvargsdiskursen uteblir, för att både säljande och köpande aktörer som deltar i de 

uppfattningarna inte har samma behov av kommunikation kring sitt handlande om deras 

agerande inte dissonerar med deras uppfattning. Eller för att om de anser sig agera egoistiskt 

och omoraliskt och då skriver på ett sätt som väger upp detta.  

 

Ett forum där tankar kan prövas utan konsekvenser för den egna personen bakom 

anonymiteten kan fungera som ett sätt att pröva sin identitet genom att delta i olika diskurser. 

En förklaring till att Sexwork är så aktivt kan också vara att aktörerna har en viss tvekan inför 

sitt agerande och här blir erbjudna en domän för att skapa identiteter och argument för att 

rättfärdiga sitt beteende. Att kalla sig supertorsk och tydligt redogöra för tveklösheten inför 

den egna moralen kan tolkas som ett hävdelsebehov uppkommet ur just tveksamhet. Den tråd 
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som behandlar skam inför deltagande i sexhandeln visar på en uppdelning, antingen känner 

skribenten outhärdlig skam inför sina handlingar (som avfärdas med att hen är påverkad av 

moraldiskursen) eller så är hen väldigt stolt, kallar sig supertorsk eller eskort (konnoterar till 

en uppgraderad variant av prostituerad).  

 

Köpare beskriver att de haft stora tveksamheter inför sina första köp men att det sexuella 

behovet varit för stort och att de efteråt känt sig antingen skyldiga eller stolta, tvekan var 

oavsett över, de har gjort sitt val av identitet. Säljare beskriver samma binära känsla inför det 

faktum att de sårar kunder som blir kära eller indirekt bidrar till otrohet etc.. Varken det 

sexuella behovet, den ekonomiska girigheten eller bekräftelsebehovet är frestelser 

moraldiskursen anser att människor bör ge efter för. Antagonistdiskursen blir således ett 

försvar. En köpande man kan då uppleva sig som först ett offer för sitt begär, sedan ett offer 

för kvinnans lockelse och slutligen ett offer för en moraliserande omvärld. Kvinnan blir ett 

offer för sin ekonomiska situation eller ett uppmärksamhetsbehov vilket leder till samma 

utsatthet från den omgivande moraliserande diskursen. Genom att justera sin attityder via sina 

utsagor finns alltså incitament att skriva på ett sätt som förmildrar maktutövningen eller 

underkastelsen vilket inte behöver överensstämma med den reella maktpositionen eller ens 

den reella upplevelsen av makt. Det blir också en makt i sig att bilda en egen diskurs som 

utmanar och även avfärdar idéerna i den dominerande diskursen.  

  

7. Förslag på framtida forskning  
 

Som vi sett i denna studie ägnar aktörer ett enormt engagemang, texter och tankar åt att 

diskutera den egna diskursen och frågan kan ställas om det spelar någon som helst roll utanför 

den egna domänen? Påverkas samhällsdiskursen om sexhandel något av om diskursen bland 

aktörerna skulle stå fast vid vissa uppfattningar? Hur ser den diskursiva bryggan ut mellan de 

två? Det vore intressant med studier av effekterna av diskurserna inom handeln och men 

också förhållande till det omgivande samhället och huruvida den upplevda makten påverka 

den reella makten. Kan samhället förändras på grund av utsagor som kommer från anonyma 

människor som livnär sig på brott mot normer och lagar? 
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Bilaga 1 
Analysmodell 

 
 

1. Bakgrund och textproduktion. Här analyserar jag skribenter, inlägg, tar hänsyn till 
plattformen, tidpunkt och om jag kan få någon mer information om hur texten 
producerats på detta anonyma och ibland mycket informationsfattiga forum.  
 
a) Hur många inlägg finns i tråden totalt? 
b) Hur många skribenter är aktiva? 
c) Vilket datum startades tråden? 
d) Vilken plattform? 
e) Finns övrig information om produktionen? Kommenteras den någonstans? 

 
2. Makroanalys. Textens tematiska struktur, hierarkiska karaktär samt organisering av 
ämnen och händelser.  
 
a) Vad presenteras grundproblemet? Vilka är underproblemen/underfrågorna?  
b) Följer diskussionerna temat som upplagt i rubrik/trådstart eller förgrenar den sig 
alternativt byter fokus?  
c) Går det att utröna teman bland svaren? 
e) Hur ser hierarkin ut bland förgreningarna? 
 
3. Makroanalys. Textens schematiska struktur – berättandet. 
 
a) Vad förmedlas i rubrik och det första, temasättande inlägget? 
b) Finns det skribenter som tillkännager sig som aktörer eller någonting de 
representerar?  
c) Vilka personer/stereotyper/grupper av människor pratas det om? 
d) Vilka resonemang förs kring orsak och verkan? 
e) Vem/vad riktas kommentarer till/mot? Vem antas vara läsaren och vilken roll 
tillskrivs? 
 
4. Mikroanalys. Hur problemet konstrueras.  
 
a) Koherensluckor – frånvarande information, vad förväntas läsaren ha förförståelse 
om? 
b) Närvarande implikationer. Finns överflödig eller irrelevant information? 
c) Hur ser relationen mellan den lokala och den globala koherensen ut? Hur förhåller 
sig textens delar till helheten? 
d) Symbolik, metaforer eller idiomatiska uttryck. Vilka diskurser kan de blivit 
hämtade från samt vilka konnotationer eller ideologiska attityder medföljer och kan 
färga texten? 
e) Lexikala stilen – ordvalen. Vilka ord har använts och vilka kunde använts istället?  
 
5. Grammatiska element. Finns avståndstagande från gängse grammatiska normer som 
kan avslöja en attityd bakom textproduktionen? 
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6. Interaktionell kontroll. Hur ser förhållandet mellan talare ut, inklusive vem 
fastställer dagordningen i ett samtal? 

 
7. Etos. Hur konstrueras identiteter? 
 
8. Transitivitet. Hur förbinds (eller inte förbinds) händelser och processer med subjekt 
och objekt? Hur hanteras agenten och agency? Råder här en nominalisering? Tilldelas 
läsaren en närvaro? 

 
9. Modalitet, skribentens grad av instämmande i en sats. Hur förbinds skribenterna till 
sina påstående? Låg eller hög affinitet, alltså förhåller sig skribenten till satsen som 
sanning eller med mer distans? 

 


