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Abstract 
 
Authors: Therese Johansson, Moa Sundelin 
Title: “It’s just sex, man” - A qualitative study concerning personal experiences from those 
who sell sex through the Internet. [translated title] 
Supervisor: Lars B Ohlsson 
 
Advertisement on the Internet is getting more frequent and the prostitution business is no 
exception. Selling sex is a much-debated subject in Sweden and it is a very polarizing debate. 
The aim of this study was to create an understanding of the latest trend in prostitution in 
Sweden - to sell sexual services through the Internet. Those who sell sex through the Internet - 
what are their thoughts about their situation? What were their reasons to start selling sex? The 
intention with this study was also to let their voices be heard about the criminalization of the 
purchase, but not the sale, of sex. To get in contact with people who sell sex through the 
Internet, we started out by searching on escort sites and sent out in total 56 e-mails with 
information about the study. We got 19 replies and in the end we conducted 14 interviews 
through e-mail. We chose to analyze the material through the theory of stigma and deviant 
behavior, more specifically through the works of the sociologists Erving Goffman and 
Howard S Becker. We found that the majority of those who chose to participate in our study 
enjoy selling sex but feel bad about other people passing judgment on them. They feel that the 
social stigma makes it hard for them to be open about what they do. The main factors as to 
why they started selling sex were financial issues, bad mental health, or the fact that selling 
sex is a fetish that is sexually pleasing to them. The majority of the people in our study want 
prostitution to be completely legal and think that because of the criminalization, the “good” 
clients come to the Internet and the “bad” ones go to the streets. We also found that there is a 
clear distinction regarding how Internet prostitutes see themselves in comparison to 
streetwalkers. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Prostitution är ett kontroversiellt ämne som skapar mycket åsikter och känslor. Det kallas av 

många för det äldsta yrket (Järvinen 1990). Många för de prostituerades talan, allt från 

politiker och media till myndigheter och allmänheten. Alla verkar ha en åsikt om detta ämne. 

Under de senaste decennierna har det i Sverige främst varit två synsätt på ämnet att sälja sex 

som dominerat. Den ena trenden visar på en syn på sexförsäljning där köpare och säljare ska 

ha rätt att i nyliberal anda få handla som de vill och där sexuella tjänster och kroppar ska ses 

som vilken vara som helst om båda parter är frivilliga. Den andra trenden påvisar en 

feministisk syn som lyfter fram att många kvinnor mår dåligt av sitt sexsäljande och 

prostitution kan därmed ses som ett symptom på manligt förtryck (Holmström, Skillbrei & 

Westlund 2008). 

 

Östergren (2006) kan sägas representera den liberala diskursen då hon lyfter fram många 

prostituerades positiva röster om sin situation, vilket har skapat stor kontrovers. Ekman 

(2010) har skrivit en bok med motargument som lyfter upp att diskursen angående 

prostitution har gått mot en syn där sexförsäljning ses som vilket legitimit arbete som helst 

och ifrågasätter om trenden är så bra för de prostituerade. Ekman (2010) menar att en 

legalisering av prostitution skulle medföra ökad trafficking. Åsikterna går isär om vad som är 

rimligt. Bör det finnas möjlighet att fackansluta sig som sexförsäljare? Utbilda sig till 

prostituerad, går det? Sedan sexköpslagen infördes 1999 och kriminaliserade köp av sexuella 

tjänster har även åsikterna där varit blandade. Denna uppsats avhandlar den typ av prostitution 

som ökat kraftigt de senaste åren – försäljning av sexuella tjänster via annonser på Internet. Vi 

vill även ta en titt på den svenska sexköpslagen som var unik gentemot resten av världen när 

den kom 1999. Vad har gjort att den ser ut som den gör och hur ser de som säljer sex på 

lagen?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att lyfta fram röster från de som säljer sex via Internet och undersöka hur 

målgruppen själva ser på sin situation och vad de anger för anledningar till att börja sälja 
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sexuella tjänster online. Vi är även intresserade av att ta reda på hur de som säljer sexuella 

tjänster via Internet ställer sig till sexköpslagen. För att analysera våra resultat och fördjupa 

vår förståelse kommer vi att använda oss av sociologerna Erving Goffmans (2007) och 

Howard S. Beckers (2006) begrepp stigma och avvikande beteende.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

 De som säljer sexuella tjänster via Internet – hur ser de på sin situation och hur kan det 

förstås med hjälp av begreppen stigma och avvikelse?  

 Vad anger de för anledningar till att börja sälja sexuella tjänster via Internet?  

 Hur ser de som säljer sexuella tjänster via Internet på sexköpslagen?  

 

1.3 Begreppsdefinition  
Vi har i denna uppsats skiftat mellan att använda oss av begreppen prostitution, 

eskortverksamhet, försäljning av sexuella tjänster och sexförsäljning. Detta gör vi till största 

del på grund av variation i den löpande texten. Det vi menar med dessa ord är samma 

fenomen - försäljning av någon typ av sexuella tjänster som är i direkt anslutning till 

betalning (enligt Svenska Akademiens Ordlista 2006: utbjuda till könsumgänge, sälja sig). 

Dagens diskurs verkar röra sig mot en användning av ordet sexarbete. Det bör dock 

poängteras att ord påverkar hur ett fenomen betraktas. Vi reagerade då vi märkte att vi själva, 

i likhet med våra intervjupersoner, skrev gatuprostitution vad gäller personer som säljer sex 

på gatan och Interneteskorter när vi beskrev personer som säljer sex på Internet och på så vis 

la en värdering i vilken form av prostitution som vi omedvetet tyckte var “bättre”. Vi har 

sedermera försökt att vara konsekventa i att använda de olika begreppen lika ofta oavsett 

vilken typ av sexförsäljning vi beskriver och enbart för att ge texten ett större flyt och 

variation.  
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2. Tidigare forskning 

Under de senaste decennierna har det kommit ett antal framträdande forskningsrapporter med 

olika utgångspunkter om ämnet prostitution. Järvinens (1990) avhandling Prostitution i 

Helsingfors - en studie i kvinnokontroll bygger på intervjuer med prostituerade kvinnor. 

Tidigare har ingen systematisk analys av myndigheters åtgärder mot prostitution genomförts 

och avhandlingen är således en av de första samhällsvetenskapliga studierna i 

prostitutionskontroll. Järvinen (1990) ger en historisk samt nutida överblick över lagstiftning 

och andra kontrollåtgärder och beskriver därefter ingående prostitutionens olika miljöer och 

innebörder.  

 

En forskare som på senare tid varit framträdande inom forskning av kön, sexualitet och socialt 

arbete är Sven-Axel Månsson. Han har bland annat bidragit till böcker och rapporter såsom 

Vägen ut! Om kvinnors uppbrott ur prostitution (1998), Kärlek och sex på Internet (2003) och 

Sexindustrin på nätet: aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden (2004).  

 

Den sistnämnda boken av Månsson och Söderlind (2004) är ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt mellan samhällsvetenskap och medieteknik. Den är unik i sitt slag då den 

beskriver sexindustrins organisation och dess aktörer samt de kommersiella krafter som driver 

på utvecklingen av sexindustrin på Internet. Den behandlar framför allt pornografiindustrin 

men även kopplingen till försäljning av sexuella tjänster. Studien benar ut och redogör för de 

begrepp och termer som den Internetbaserade sexhandeln består av.  

 

Kärlek och sex på Internet (Månsson 2003) är en studie som undersöker svenskars sex- och 

kärleksvanor på Internet och omfattar 1800 personer. Studien handlar bland annat om män 

och kvinnors olika sexvanor på nätet och en slutsats är att män i högre grad porrsurfar medan 

kvinnor i större utsträckning chattar på dejtingsidor. Två procent av männen, men ingen av 

kvinnorna i studien, har köpt sex via Internet, vilket ungefär motsvarar medelsnittet hos 

befolkningen. Dock påpekar forskarna att det på grund av att sexköp är olagligt är troligt att 

det finns ett mörkertal.  

 

Prostitution i Norden (Holmström et al. 2008) är ett forskningsprojekt som genomförts i 
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samarbete mellan de nordiska länderna i syfte att utveckla och fördjupa kunskap vad gäller 

försäljning och köp av sexuella tjänster i Norden. Boken pekar på likheter och skillnader 

mellan de nordiska länderna och de kapitel som handlar om situationen i Sverige tar i första 

hand upp prostitutionens omfattning och förekomst, samt förhållningssätt och attityder till 

sexköpslagen. Projektet kartlägger sociala insatser och rättslig hantering av försäljning och 

köp av sexuella tjänster. Det framkommer att det är svårt att få en bild av prostitutionens 

omfattning då den största delen av sexförsäljningen i de nordiska länderna sker inomhus och 

därmed inte är synlig på samma sätt som gatuprostitutionen. Förekomsten av människohandel 

för sexuella ändamål i Norden behandlas även i studien. 

 

Det finns även en hel del internationella vetenskapliga artiklar som handlar om 

internetprostitution i västvärlden. En av de nyare är ’Brothels without Walls’: the Escort 

Sector as a Problem for the Legalization of Prostitution (Jeffreys 2010) som problematiserar 

en legalisering av prostitution i västvärlden på grund av det som benämns som 

eskortprostitution - den sexförsäljning som sker online eller via mobiltelefoner. 

 

På senare år har forskningen om homosexuell sexförsäljning (Eriksson & Knutagård 2005), 

vilket till största del handlar om män som säljer sex till män samt forskningen om HBT-

personers försäljning och köp av sexuella tjänster (Larsdotter, Jonsson, & Gäredal 2011) ökat. 

Denna typ av forskning är dock fortfarande sällsynt jämfört med forskningen om 

heterosexuella kvinnors försäljning av sexuella tjänster. Vad gäller kvinnlig homosexuell 

sexförsäljning finner vi att forskningen fortfarande är mycket begränsad.  

 

Den senaste svenska forskningsrapporten i ämnet är i dagsläget Prostitution i Sverige. 

Huvudrapport: Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt 

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

2012). Det är ett samarbete mellan forskare vid Lunds och Linköpings Universitet. 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. En av delstudierna i rapporten är en kvalitativ studie om elva unga kvinnor som har 
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erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online.  

 

2.1 En översikt av kunskapsläget 
Det är nödvändigt att understryka att kunskapsläget om prostitution i Sverige bygger på 

tanken om prostitution som ett socialt problem, vilket har inneburit att det sociala arbetet har 

haft stor betydelse för kunskapsutvecklingen (Holmström et al. 2008). Rapporter om 

förekomsten av prostitution kommer till största del från socialtjänsten, socialstyrelsen, polisen 

och andra myndigheter. I Sverige finns ett specificerat socialt arbete med just prostitution 

inom ramen för den kommunala verksamheten, så kallade prostitutionsgrupper som finns i 

Stockholm, Göteborg och Malmö (ibid.).  

 

Enligt tillgänglig statistik (Holmström et al. 2008) har gatuprostitutionen minskat kraftigt 

under de senaste trettio åren. Statistiken innefattar enbart Sveriges tre största städer och några 

siffror på hur många som finns på gatorna utanför finns inte. År 1977 beräknades antalet 

verksamma personer som sålde sex på gatan vara 1300 och främst finnas i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. År 2007 beräknades det finnas ca 300 aktiva personer på samma 

städers gator. Huruvida minskningen på gatan är en följd av den införda så kallade 

sexköpslagen eller av att prostitutionen har flyttat till Internet och mobiler är osäkert (ibid.).  

 

Framgången med Internet har inneburit att många affärsverksamheter inte längre behöver 

skylta utåt på samma sätt som förut. Klädaffärer kan finnas enbart på Internet utan skyltning i 

en faktisk affär. Gatuprostitution tros på samma sätt ha flyttat in på nätet. De tre mest 

framträdande prostitutionsformerna i västvärlden är bordellprostitution, gatuprostitution samt 

eskort-prostitution via Internet och mobiler. Eskortprostitutionen har på senare tid övertagit 

bordellerna som den största marknaden för sexförsäljning. Det finns lite forskning kring 

eskortprostitutionen och specifikt kring dess ökning i jämförelse med den minskade 

försäljningen på bordellerna (Jeffreys 2010).  

 

I Sverige finns samma trend som i resten av västvärlden – eskortprostitutionen via Internet 

och mobiltelefoner blir mer och mer framträdande på prostitutionsmarknaden (Holmström et 

al. 2008). I verksamhetsberättelsen från Malmös prostitutionsgrupp (2010) går att utläsa att 
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den öppna gatuprostitutionen står för endast en tredjedel av den totala sexförsäljningen. De 

yrkesverksamma på prostitutionsgruppen i Göteborg har märkt att efter kriminaliseringen av 

sexköp har en grupp försvunnit från den öppna gatuprostitutionen, nämligen gruppen unga 

flickor upp till 21-årsåldern. De ställer sig frågan var denna målgrupp tagit vägen och gissar – 

till Internet (Holmström et al. 2008). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) fanns 304 personer som sålde sex via Internet i Sverige år 2007. 

Dock kan dessa siffror vara osäkra då de bygger på en begränsad datainsamlingsperiod, cirka 

en månad, och då insamlingen har skett via ett begränsat antal hemsidor. Under samma år 

fann prostitutionsgruppen i Stockholm 327 sexförsäljare enbart i Stockholmsområdet, dock 

under en insamlingsperiod på cirka sex månader (Socialstyrelsen 2007). En annan faktor som 

kan påverka trovärdigheten är att en person kan annonsera på flera olika sidor med fingerade 

namn och således påverkar statistiken. Den geografiska rörligheten på Internet försvårar även 

beräkningarna (ibid.). Här kan slutsatsen dras att Internetprostitution är ett svårt område att få 

säkra siffror på. 

 

2.2 Sexköpslagen 

Lagen om förbud av köp av sexuella tjänster, som i vardagligt tal kallas sexköpslagen, trädde 

i kraft 1999. Den har sedan dess reformerats något och återfinns idag i brottsbalken - köp av 

sexuell tjänst (6 kap. 11 § brottsbalken). Enligt lagen är det förbjudet att betala för en tillfällig 

sexuell förbindelse, oavsett om betalningen ges i pengar eller annan ersättning, som 

exempelvis alkohol eller narkotika (Regeringen 1, 2011). 

 

Regeringens motiv till att införa lagen var att prostitution skadar både individen och 

samhället. Prostitution hänger i stor utsträckning samman med kriminalitet; i form av 

misshandel, människohandel, koppleri och narkotikabrott, och bör därför bekämpas 

(Regeringen 1, 2011). Flera kvinnoorganisationer var aktiva i den långa process som 

resulterade i lagen. Å ena sidan fanns en radikalfeministisk ståndpunkt som menade att 

sexhandel är en exploatering av kvinnor utifrån deras strukturella underordning. För att främja 

jämställdhet skulle sexköp förbjudas då det ansågs vara det mest effektiva medlet. Å andra 

sidan fanns en mer liberal diskurs där sexhandeln sågs som ett affärsavtal mellan två likställda 
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parter som arbetsrättsligt borde regleras på samma sätt som andra arbeten (Holmström et al. 

2008).  

 

Till en början diskuterades att förbjuda både köp och försäljning av sexuella tjänster, vilket 

motiverades bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv där kvinnan inte ska framstå som ett 

offer. Detta fick dock kritik och endast förbudet mot köp gick igenom. När lagen infördes 

1999 blev Sverige det enda land i världen där det var förbjudet att köpa sex men tillåtet att 

sälja det (Holmström et al. 2008), men nyligen har även Norge och Island antagit en liknande 

lagstiftning (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2009). Utomlands 

har den unika lagstiftningen blivit känd och kallas för the Swedish model (Jeffreys 2010).  

 

Lagen antogs ha en avskräckande effekt som skulle leda till att färre personer köpte sex, det 

vill säga att efterfrågan skulle minska och därmed skulle även antalet sexförsäljare minska. En 

kriminalisering av sexköp antogs även göra det svårare att etablera en organiserad 

prostitutionsverksamhet samt försvåra att människohandel för sexuella ändamål bedrivs i 

Sverige (Regeringen 1, 2011). Straffet för den som blir dömd för köp av sexuell tjänst var från 

början böter eller fängelse upp till sex månader, men straffmaximum höjdes den 1 juli 2011 

till fängelse i upp till ett år. 

 

Den 2 juli 2010 presenterades Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 

(SOU 2010:49). Syftet med utvärderingen var att undersöka hur förbudet fungerar i praktiken 

och vilken effekt det har haft för förekomsten av människohandel för sexuella ändamål och 

prostitution. Utredningen visar att gatuprostitutionen har halverats sedan 1999, vilket anses 

vara en direkt följd av lagen. Det konstateras att det inte går att se någon större ökning av 

Internetprostitutionen i Sverige än i andra jämförbara länder, vilket kan tala för att förbudet 

inte medfört att gatuprostitutionen flyttat över till Internet (Regeringen 2, 2011). Det antas 

dock ändå att delar av den synliga gatuprostitutionen har övergått till Internet (Holmström et 

al. 2008).  

 

När det gäller människohandel för sexuella ändamål har det varit svårt att bedöma 

omfattningen i Sverige. Enligt Rikskriminalpolisen fungerar lagen om förbud av köp av 
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sexuella tjänster som en barriär som hindrar människohandelsverksamheter att etablera sig i 

Sverige (Holmström et al. 2008). I Danmark, Norge och Finland har man under senare år sett 

en stor ökning av antalet utländska kvinnor i gatuprostitution, främst i form av grupper av 

kvinnor från framför allt Östeuropa. I Sverige är situationen annorlunda, och även om 

transnationell prostitution förekommer är det inte alls i lika stor omfattning som i våra 

grannländer, vilket kan antas vara en följd av sexköpslagen. Det framgår att socialarbetare har 

uppfattningen att en stor grupp utländska prostituerade kvinnor inte kommer till Sverige just 

på grund av lagen (ibid.). Således anser de att lagen kan användas som en form av 

gränskontroll. 

 

3. Metod 

Då vi har varit två författare har vi skrivit texten till största del gemensamt. De texter vi 

skrivit var för sig har vi i efterhand bearbetat tillsammans för att få en så sammanhängande 

text som möjligt. 

 

Kvalitativa studier bygger på ett mindre antal personliga intervjuer där man kan gå in på 

djupet och lyfta fram berättelser ur människors liv (Aspers 2007), vilket lämpar sig väl för 

syftet med vår studie. Datorstödda intervjuer kan göra det lättare att ta upp intima och 

känsliga ämnen i människors liv (Kvale 2009), och då prostitution är ett känsligt ämne ansåg 

vi att mejlintervjuer var lämpliga. Att träffa respondenterna på riktigt skulle innebära att de 

var tvungna att berätta i vilken stad/ort de var verksamma och vi tror dessutom att färre skulle 

tacka ja till att medverka i en personlig intervju jämfört med en nätbaserad. En annan 

anledning till att vi valde att göra mejlintervjuer var helt enkelt för att målgruppen befinner 

sig just på Internet och på så sätt är mejl ett naturligt sätt att ta kontakt.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att få intervjupersoner till vår studie började vi med att söka på www.google.se efter sidor 

där det kan finnas personer som annonserar om försäljning av sexuella tjänster. Sökorden vi 

använde oss av var till en början prostitution och internetprostitution men då fann vi enbart 

faktarelaterade länkar om ämnet. Vi ändrade sökord till eskort Sverige, eskortblogg, och 
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eskort sex vilket gjorde att vi kom in på mer, för uppsatsen, relevanta sidor. En sida vi 

upptäckte var www.adoos.se som är en bytes- och köpessajt med allt från hemelektronik till 

fastigheter och med en flik som heter erotiska tjänster. En annan sida vi kom i kontakt med är 

www.sex-tjejer.com. Här annonserar personer som säljer olika typer av sexuella tjänster och 

vem som helst kan vända sig hit för att kontakta säljaren och bestämma träff.  

 

Vi skickade mejl till personer som hade offentliga profiler och mejladresser på www.adoos.se 

och www.sex-tjejer.com. I våra mejl berättade vi att vi var studenter som skulle skriva c-

uppsats och att vi var intresserade av att höra deras åsikter. Vi beskrev hur intervjuerna skulle 

gå till och var noga med att betona anonymiteten. Ett par av våra intervjupersoner hittade vi 

via bloggar (en typ av dagbok som skrivs på Internet) som vi fann genom att söka på Google 

med samma sökord som tidigare. Totalt skickade vi ut 56 förfrågningar via mejl till personer 

som via tidigare nämnda webbsidor eller bloggar annonserade om sexförsäljning. Av dessa 56 

svarade 19 personer att de ville ställa upp på intervju. En av dessa personer ringde vi upp då 

hen ville prata med oss på telefon innan hen svarade på intervjufrågorna. Till de totalt 19 

personer som svarat mejlade vi våra intervjufrågor samt ytterligare information om vad deras 

deltagande i studien innebar. Slutligen svarade 14 av dem på våra frågor, och det är deras svar 

vi har baserat vår uppsats på. När vi fått in svaren färgkodade vi dem efter olika rubriker. 

Koderna vi använde oss av var samhällets syn, egna upplevelser av sexförsäljning, 

anledningar till att börja sälja sex samt för- och motargument för legalisering av sexköp.  

 

Vår intervjuguide bestod av 16 frågor, majoriteten slutna, samt en slutfråga där personen var 

fri att skriva ned om det var något hen tyckte att allmänheten borde känna till om försäljning 

av sexuella tjänster via nätet. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga. I några av våra mejl 

försvann dock fråga 16, vilket innebar att alla respondenter inte fick chansen att svara på 

denna fråga. Då vi upptäckte att frågan fallit bort i några mejl diskuterade vi om vi skulle 

kontakta dessa personer igen för att ställa frågan, som handlade om huruvida man hade någon 

partner, men kom fram till att frågan inte var speciellt relevant och att det antagligen inte 

skulle tillföra särskilt mycket. 

 

Vi mejlade organisationen Rose Alliance, som strider för sexarbetares rättigheter, i hopp om 
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att de kunde hjälpa oss att komma i kontakt med sina medlemmar, men fick inget svar. Av vår 

handledare fick vi tips om att kontakta Niclas Olsson som har publicerat rapporten När 

prostitutionen flyttade in i vardagsrummet (2007) för att få lite råd och tips på bra 

tillvägagångssätt. Niclas Olsson rådde oss bland annat att läsa den senaste 

forskningsrapporten på ämnet, kartläggningen om prostitution gjord av Svedin et al. (2012).  

 

För att få en inblick i prostitutionens värld var vi i början av vårt uppsatsskrivande på 

föreläsning hos Råd- och stödteamet sexuella tjänster i Malmö 12-03-28. Där fick vi 

information om gatu- och internetprostitution och det gav oss en bra start i vårt 

kunskapsinhämtande. 

 

3.2 Tillförlitlighet 
Vi har använt oss av så kallade asynkrona intervjuer via mejl (Bryman 2011). Detta innebär 

att vi har konstruerat en intervjuguide som vi mejlat till våra respondenter. Respondenterna 

har sedan fått svara på frågorna och mejla tillbaka sina svar till oss. Motsatsen till att göra 

asynkrona intervjuer hade varit att göra synkrona intervjuer, vilket innebär att forskaren 

skickar frågor som intervjupersonen väntas svara på direkt, och att det på så vis blir mer av en 

diskussion och mer likt en personlig kvalitativ intervju. En synkron intervju hade exempelvis 

kunnat ske via ett chattforum (Kvale 2009). När vi skulle välja metod framstod dock 

asynkrona intervjuer som det bästa alternativet, mestadels för att intervjupersonerna skulle få 

tid att tänka igenom sina svar. En nackdel med asynkrona intervjuer är att forskare och 

respondent inte på samma sätt som vid synkrona intervjuer direkt kan kommentera och ställa 

följdfrågor. Detta kan göra att respondenten, om hen missuppfattar en fråga, inte har någon 

möjlighet att be forskaren utveckla hur hen menar, och vice versa (Bryman 2011). 

Möjligheten att ställa följdfrågor finns dock ändå kvar i form av mejl, men blir inte lika 

spontan. En fördel med asynkrona intervjuer är att det inte behövs något speciellt 

chattprogram för att genomföra intervjun. Det behövs inte heller fastslås någon tid när både 

forskare och intervjuperson har möjlighet att närvara.  

 

En begränsning med kvalitativa intervjuer online jämfört med kvalitativa intervjuer som 

utförs ansikte mot ansikte är att forskaren inte får någon personlig kontakt med 
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intervjupersonen. Det går inte att uppmärksamma icke-verbala budskap (Bryman 2011). Att 

inte se och höra personen svara på frågorna har medfört att vi har fått tolka deras skrivna svar, 

vilket kan ha lett till en del missuppfattningar. För att i största möjliga mån undvika 

feltolkningar har vi läst igenom samtliga svar många gånger och vid olika tillfällen, samt 

diskuterat de meningar vars innebörd vi varit osäkra på. Hade det varit något svar vi varit 

mycket osäkra på fanns möjligheten att mejla intervjupersonen och ställa följdfrågor, men 

detta blev inte aktuellt. 

 

En begränsning med Internetintervjuer är att bortfallet riskerar att bli väldigt stort då många 

inte orkar svara eller misstolkar mejlet för oseriös skräppost (Bryman 2011). I vårt fall kan 

tänkas att flera av dem vi skickade förfrågningar till tolkade vårt mejl som oseriöst, då enbart 

en tredjedel valde att svara. Internetintervjuer kan även kritiseras för att inte vara helt 

tillförlitliga då anonymiteten gör det lätt för respondenterna att svara osanningsenligt eller 

hitta på. Det går givetvis inte att helt utesluta att de personer vi intervjuat kan ha haft falska 

profiler och ljugit i sina intervjusvar. Vi är medvetna om att personerna som svarat på våra 

frågor kan ha modifierat sina svar på ett sätt som de själva vill, men vi har valt att anta att 

samtliga beskrivit sin situation så som de upplever den. Även vad gäller personliga intervjuer 

finns möjlighet att ljuga och vi kan inte ta för givet att det finns en större benägenhet att ljuga 

i mejl än i en intervju ansikte mot ansikte. Det skulle till och med kunna vara tvärtom, att det 

är lättare att vara ärlig och öppna upp sig i skrift där man är mer anonym. En annan fördel 

med Internetintervjuer tror vi är att nervositet och prestationsångest inte finns på samma sätt 

som vid kvalitativa personliga intervjuer. Respondenten sitter hemma vid sin dator, en plats 

där hen förhoppningsvis känner sig trygg, och kan svara vid en tidpunkt som passar henom. 

Detta skulle även kunna leda till att personen berättar mer om sig själv än vad hen hade gjort i 

en personlig intervju ansikte mot ansikte, vilket medför både för- och nackdelar. För 

forskaren är det av vikt att få ut så mycket som möjligt av intervju, medan det för 

respondenten kan leda till att hen i efterhand ångrar att hen varit så öppen. 

 

En nackdel med Internetintervjuer är att svaren riskerar att bli korta och inte så pass utförliga 

som forskaren tänkt sig, vilket vi märkte. Vissa respondenter svarade mycket kortfattat på 
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våra frågor medan andra skrev betydligt mer.  

 

Då de allra flesta av våra respondenter uppger att de trivs mycket bra med sin sexförsäljning, 

har vi ställt oss frågan om det är så att det till stor del är just de som mår bra som svarar, och 

att de som mår dåligt av olika skäl inte ställer upp på intervjuer. Vi kan tänka oss att om man 

mår psykiskt dåligt antingen på grund av prostitution eller av andra orsaker, kanske man inte 

vill eller orkar tänka igenom och svara på intervjufrågor. De som däremot känner sig starkare 

och vill främja sexsäljares rättigheter ser kanske vår uppsats som ett sätt att marknadsföra sina 

åsikter på. 

 

Alla svar vi fått in har varit fullständiga även om det har varit stor skillnad i hur utförliga 

svaren har varit. Vi har valt att lyfta upp de intervjupersoner vars svar har varit mest utförliga. 

Då vi endast har ett litet antal respondenter och urvalet varit mycket selektivt är vi medvetna 

om att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån vår empiri. Denna uppsats syftar 

istället till att uppmärksamma och lyfta ämnet, och ge de som säljer sexuella tjänster på 

Internet en chans att berätta om hur de ser på fenomenet. 

 

3.3 Urval  
Urvalet av intervjupersoner har blivit de som ville svara på enkäterna, alltså mycket selektivt. 

På grund av att vi ville försäkra oss om intervjupersonernas anonymitet har vi valt att inte 

begränsa dem vare sig i ålder eller i geografisk närhet. Det enda vi har bett dem uppge är om 

de är över 18 år eller inte. Då vi endast sökt kontakt genom vissa annonssidor, är även det ett 

steg i urvalsprocessen. Vi mejlade endast de som hade sin mejladress offentlig i sin profil, och 

tog inte kontakt med de som krävde att man hade en egen användare på webbsidan eller som 

ville att man skulle kontakta dem via telefon. 

 

Trots att internetintervjuer kan betraktas som mer anonyma än kvalitativa intervjuer kan 

intervjupersonerna ändå vara oroliga för att anonymiteten går förlorad på grund av 

oaktsamhet i forskningen, exempelvis att materialet hamnar i fel händer (Bryman 2011). I 

samtliga våra mejl har vi varit noga med att betona att de är anonyma och att det endast är vi 

som skrivit uppsatsen som kommer att ta del av deras mejladresser och profilnamn. 
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Av de 14 svar vi fått in finns tretton kvinnor och en man. När vi mejlade ut våra förfrågningar 

riktade vi oss till både män och kvinnor, men på de sidor vi sökte fanns många fler kvinnor 

och således kontaktade vi fler kvinnor än män. Antalet kontaktade män var dock större än en 

fjortondel, så vi kan se att svarsfrekvensen bland männen varit lägre än bland kvinnorna. För 

oss var det förvånande att vi inte hittade fler män som sålde sexuella tjänster. I efterhand har 

vi kommit fram till att om vi hade använt andra sökord hade vi kanske kommit i kontakt med 

fler sidor för manlig sexförsäljning. 

 

3.4 Källkritik 

Att prostitution ses som ett socialt problem och därmed utforskas utifrån dessa premisser, är 

något vi varit medvetna om under uppsatsens gång. Den litteratur vi använt oss av, framför 

allt de rapporter om Internetprostitution som är gjorda av prostitutionsgrupper i storstäderna, 

bygger på tanken om prostitution som ett socialt problem. Då prostitutionsgrupperna drivs i 

kommunal regi av socialförvaltningen innebär detta att de har en viss utgångspunkt som gör 

att deras kartläggningar inte kan påstås vara helt vetenskapligt utförda. Tanken om 

prostitution som ett socialt problem håller dock på att förändras, bland annat manifesterat 

genom ett namnbyte hos prostitutionsgruppen i Malmö, från Kompetenscenter prostitution till 

Råd- och stödteamet sexuella tjänster. De yrkesverksamma där betonar att sexförsäljning i sig 

inte behöver vara ett problem för individen, utan att det blir ett problem först när individen 

själv anser sig ha behov av råd och stöd. Trots att kartläggningarna inte är vetenskapliga 

bedömer vi att de är relevanta i vår undersökning då de fokuserar specifikt på 

Internetprostitutionens utbredning 

 

När vi använt oss av Socialstyrelsens siffror har vi mer än en gång reagerat på antalet kvinnor 

och män i prostitution på Internet. Enligt Socialstyrelsen (2007) fanns ca 300 

Internetprostituerade i hela Sverige, medan prostitutionsgruppen i Stockholm samma år 

uppgav att de hade över 300 Internetprostituerade enbart i Stockholmsområdet. I Malmö 

(2010) har prostitutionsgruppen uppskattat antalet Internetprostituerade bara i Skåne till över 

200. Givetvis kan antalet skilja beroende på insamlingsmetod och andra omständigheter, men 

vi menar ändå att siffrorna för hela Sverige är uppseendeväckande låga. En förklaring kan 
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vara att man använder sig av olika kriterier för att överblicka antalet och att resultatet därför 

blir annorlunda. 

 

Becker (2006) och Goffman (2007) är i mångt och mycket användbar litteratur. Vi är dock 

medvetna om att de är “barn av sin tid” och att deras sociologiska forskning är daterad till 60-

talet. Homosexualitet betraktades som ett avvikande beteende och klassades ända in på 70-

talet som en sjukdom. Etnicitet fanns inte som begrepp och istället diskuterades motsättningar 

mellan svarta och vita. Funktionshindrade beskrevs som krymplingar och arga dvärgar 

(Goffman 2007). På grund av att dessa fördomar lever kvar än idag, om än i mer smygande 

former och inte lika uppenbart som för 50 år sedan, tycker vi ändå att litteraturen är relevant. 

Vi är medvetna om att vårt teorival kan ha medfört ett visst ställningstagande, men vi har 

försökt att vara så objektiva som möjligt när vi skrivit vår uppsats.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Vår studie behandlar ett etiskt känsligt ämne och vi har försökt att vara noga med att inte 

ytterligare stigmatisera gruppen prostituerade. Som Becker (2006) påpekar kan det däremot 

vara svårt att som forskare forska om avvikande beteende då det i förlängningen kan innebära 

att man upprätthåller föreställningen om den gruppen i samhället som just avvikande. Vi är 

medvetna om detta dilemma. Dock anser vi att det då prostitution är starkt förknippat med 

missbruk och andra sociala problem inte går att helt avproblematisera ämnet, trots våra 

intervjupersoners utsagor om positiva upplevelser av sexförsäljning. 

 

Då problemformuleringen var klar diskuterade vi hur vi skulle göra för att få in den empiri vi 

efterfrågade, utan att det skulle vara till skada för någon som fick vårt förfrågningsmejl. Vi 

var därför noga med utforma vårt första mejl på ett sätt så att våra identiteter, syftet med 

uppsatsen, samt hur vi fått tillgång till deras mejladresser, tydligt framkom. I vårt andra mejl, 

som skickades till de personer som tackat ja till att medverka, bifogade vi ett dokument med 

information om deltagande, där vi behandlade Vetenskapsrådets (1990) informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekrav. Samtliga intervjupersoner blev således 

noggrant informerade om studiens syfte samt att de kunde avbryta sin medverkan när de ville, 

eller välja att enbart svara på vissa frågor. Vi har erbjudit samtliga som svarat på våra frågor 
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att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

När det gäller anonymiteten har vi, som tidigare nämnts, betonat för de deltagande att det 

enbart är vi som skriver uppsatsen som kommer att få ta del av deras mejladresser och 

profilnamn. När vi skrivit ut intervjuerna för att koda dem har vi tagit bort alla 

identitetstecken och döpt om dem till Intervju 1, Intervju 2 osv och därefter gett dem 

fingerade namn. Det enda vi bett dem uppge under intervjun är om de har fyllt 18 år eller inte, 

detta för att undvika omyndigas deltagande i studien. Flera av våra intervjupersoner har ändå 

skrivit ut sin exakta ålder och några har angett vilken stad de bor i. I vår analys har vi valt att 

skriva ut ungefärlig ålder på de som uppgett det, då vi anser att det ger en mer personlig och 

trovärdig bild. Vi har däremot tagit bort alla geografiska namn för att säkra anonymiteten. 

 

Andra etiska överväganden vi gjort handlar om de begrepp vi använt i intervjuguiden och i 

uppsatsen. I intervjuguiden var vi noga med att ha en öppen attityd och inte låta moraliserande 

då vi ville förmedla att vi inte gick in med inställningen att fördöma eller tycka synd om. Vi 

använde oss av begreppet försäljning av sexuella tjänster istället för prostitution och 

poängterade i våra mejl att avsikten var att låta de som säljer sex göra sin röst hörd, oavsett 

vad rösten sa. Under uppsatsens gång har vi haft flera diskussioner om ordval, just för att 

vissa ord för många är mer negativt laddade än andra, trots att de har samma egentliga 

betydelse. Efter att ha läst igenom intervjusvaren samt läst in oss på den litteratur vi tänkt 

använda oss av, kom vi fram till att det faktiskt går att använda många begrepp utan att de får 

en negativ betydelse och att det hade varit näst intill omöjligt att skriva denna uppsats utan att 

använda exempelvis ordet “prostitution”. 

 

4. Teoretiska perspektiv 

I undersökningens resultat fann vi att majoriteten av våra intervjurespondenter känner att 

samhället ser ner på deras sexförsäljning, vilket medför att de inte kan vara öppna med hur de 

tjänar pengar. Många uppger att de vill att samhällets stigma vad gäller prostitution ska 

försvinna. De anser att samhällets syn på dem är fördömande och kategoriserande och att de 

uppfattas som avvikande av samhället, trots att många av respondenterna själva gillar sin 
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sysselsättning. På grund av detta anser vi att teorier om stigma och avvikelse är lämpliga att 

applicera. 

 

4.1 Stigma 

Stigma är ett sociologiskt begrepp myntat av Goffman (2007) som beskriver hur individer 

som faller utanför ramen av det som dess omgivning finner normalt blir stigmatiserade. 

Goffman (2007) behandlar, i likhet med Becker (2006), begreppen avvikelser och avvikare i 

samhället. De individer som stigmatiseras är de som avviker från normen i samhället, de som 

på ett eller annat sätt förnekar sociala regler eller som har ett medfött kroppsligt stigma 

(Goffman 2007). Begreppet stigma innebär att det inte är individens egenskaper som är 

avvikande, utan att det är i relation till andra människor som beteendet eller kroppsstigmat ses 

som avvikande. 

 

Enligt Goffman (2007) finns det tre olika sorters stigma. Den första kategorin är kroppsliga 

stigman. Den andra typen av stigma är karaktärsstigma. Detta kan vara exempelvis människor 

med missbruk, prostituerade, människor med en annan sexuell läggning än den 

heteronormativa, etc. Den tredje kategorin är personer med en etnicitet eller religion som är i 

minoritet i det land de befinner sig i.  

 

Alla individer bär med sig social information vilket är den information som individen lämnar 

ut till samhället, medvetet eller omedvetet. Denna sociala information kan förmedla 

egenskaper till grupper i samhället. Ett synligt stigma, som en fysisk defekt, lämnar ut 

information oavsett om individen vill det eller inte. En annan typ av social information kan 

vara att vid vissa tillfällen bära en vigselring eller liknande. Enligt Goffman (2007) finns 

stigma i alla samhällsordningar. Det är ett generellt drag i samhället, en process som 

förekommer överallt där det finns samhällsnormer. Ett visst stigma delar egentligen inte 

individer i två olika läger; de stigmatiserade och de normala, utan är en glidande skala 

beroende på tid och plats. Goffman (2007) diskuterar även begreppen personlig och social 

identitet. Personlig identitet är vad individen själv uppfattar sig som, social identitet är det 

andra anser om personen. Ambivalens är vad som kan uppstå när den stigmatiserade individen 
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känner att något inte stämmer mellan den sociala identiteten och den personliga. Att passera 

innebär att dölja sitt stigma för omvärlden och det är något som den stigmatiserade individen 

kan lära sig när hen blivit medveten om sitt stigma.  

 

4.2 Avvikelse 

I Utanför definierar Becker (2006) avvikande beteende och hur det skapas. Han utgår från att 

det i alla grupper av människor finns regler, skrivna och oskrivna, som individerna väntas 

följa. När någon inte följer dessa regler betraktas han eller hon som avvikare, och avvikandet i 

sig kan få olika konsekvenser, beroende på omgivningens reaktioner. Konsekvenserna beror 

också på vem som begår den avvikande handlingen och vem som eventuellt tar skada av den 

(Becker 2006). 

 

Vad är då en avvikande handling? En förklaringsmodell innebär att en handling ses som 

avvikande om den skiljer sig allt för mycket från genomsnittet och det som räknas som 

"vanligt". Detta är dock ett förenklat synsätt då det skulle innebära att exempelvis 

vänsterhänta är avvikande, eftersom de flesta i Sverige är högerhänta (Becker 2006). Ett annat 

sätt att se på avvikande är att det är något patologiskt, något som inte fungerar som det ska. 

Detta sätt är mer komplext eftersom det ofta handlar om värderingsfrågor när det ska avgöras 

om något “fungerar som det ska” eller inte (Becker 2006). Vad som är funktionellt för en viss 

grupp beror på dess mål och syften, och för att underlätta dessa skapas regler och 

bestämmelser. Den som har ett beteende som inte fyller gruppens syften blir stämplad som 

avvikare. 

 

Ett annat synsätt på avvikande beteende är mer relativistiskt och definierar avvikelse genom 

underlåtenhet att följa gruppens regler. När en grupp människor skapar regler åt andra 

kommer några individer att vägra att följa dem. Detta gör det lätt för omgivningen att stämpla 

dem som avvikare och Becker (2006) menar att det är detta synsätt som ligger honom själv 

närmast hjärtat. Teorin lägger inte fokus på individuella anledningar till att bli en avvikare 

utan undersöker hur relationer som den avvikande har till sin omgivning gör att hen blir 
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stämplad som en avvikare (Becker 2006). 

 

5. Analys 

5.1 Individernas upplevelser 
De totalt fjorton intervjupersonerna varierar i ålder, erfarenheter och geografiskt läge. Vi har 

gett dem fingerade namn. 

 

Britt-Marie är i 50-årsåldern, har sålt sexuella tjänster i ungefär nio år och ser sexsäljandet 

endast som en hobby. Innan hon började med sexförsäljning hade Britt-Marie fem män som 

hon växlade mellan att dejta, då hon inte ville ha en enda man. För att slippa såra männen 

kom hon på tanken att ta betalt för sina dejter istället. Britt-Maries barn vet om vad hon gör 

men det är inget hon pratar öppet om. Hon vet inte hur länge hon ska fortsätta men vill hålla 

på så länge det är kul och så länge hon har ett sexuellt behov.  

 

Johanna är över 18 år och studerar. Hon försörjer sig mest på studiebidrag och 

inackorderingsbidrag och pengarna från sexförsäljningen är en extrainkomst vid sidan av 

bidragen. Hon har sålt sex i snart två år och ser sig själv som en entreprenör. Johanna 

beskriver att hon tänder på tanken av prostitution vilket hon tror kan vara en anledning till att 

hon började sälja sex. Johanna anser att sexköp borde vara lagligt och att den nuvarande 

lagstiftningen snarare stjälper än hjälper de prostituerade. Hon anser att sexsäljandet passar 

hennes livsstil och hon tycker mycket om männen hon träffar. Ibland tvivlar hon på det hon 

gör på grund av samhällets attityd och hon vågar inte berätta om det hon gör för sina närmsta 

vänner på grund av det tabu som prostitution innebär. Hon tycker att det kan vara svårt att 

klara av dubbellivet. 

 

Nathalie är snart 20 år och studerar. Hon har sålt sexuella tjänster till och från i två år. 

Nathalie började sälja sexuella tjänster då hon var i akut behov av pengar och efterhand 

utvecklades det till ett beroende för att ha råd med alla de saker hon ville köpa. I början 

reflekterade hon inte särskilt mycket över det hon gjorde men efter ett tag fick hon skam- och 

skuldkänslor och kände sig äcklad. Hon mådde dåligt innan hon började sälja sex och hon mår 
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ännu sämre nu. Nathalie hoppas att hon snart kommer på fötter och får ett jobb som hon trivs 

med. 

 

Lisa är över 18 år och har sålt sex i ca tio år. Hon arbetar på universitet och driver tre egna 

företag. Hon är aktiv i Rose Alliance som förespråkar sexarbetares rättigheter och anser att 

prostitution är en underbar väg till frihet. Lisa menar att en tillfällig sexuell förbindelse där 

mannen bjuder kvinnan på drinkar går att likställa med prostitution då det är ett handelsavtal 

mellan två parter. Hon tycker att media förmedlar en felaktig bild som gör att fördomar om 

prostitution förstärks. 

 

Maria är i 20-årsåldern, jobbar enbart som eskort och har sålt sex i ungefär ett år. Maria hade 

kontakt med andra som sålde sexuella tjänster och när hon blev trött på sitt gamla jobb kändes 

steget till prostitution inte så långt. Hon tycker att det är spännande och ger henne mycket 

ledig tid, samtidigt som hon tjänar mer än vad hon skulle kunna göra på ett annat jobb. Maria 

känner sig för bekväm för att göra något annat än att sälja sexuella tjänster och vill därför 

fortsätta några år till. Hon har bra slutbetyg från gymnasiet och har pluggat ett par år på 

högskola, och skulle ha kunnat utbilda sig till något som samhället anser ”finare”, men har 

valt att sälja sex istället. 

 

Caroline är drygt 20 år och studerar. Hon har sålt sex i ca ett och ett halvt år. När hon flyttade 

till en större stad i Sverige fick hon en väldigt hög hyra samtidigt som hon försörjde sin 

dåvarande pojkvän och senare även sin kompis. Caroline gillar att gå ut på barer och klubbar 

och att shoppa och kunde inte riktigt få pengarna att räcka till. Ungefär då kom tanken på att 

sälja sex. Caroline beskriver att hon under tonåren blivit utsatt för övergrepp, vilket hon tror 

bidrar till att hon inte tar sin kropp på så stort allvar. Hon upplever sällan att hon helt har 

kontroll när hon träffar nya kunder. Hon skäms för att hon säljer sex eftersom hon känner att 

hon bidrar till en felaktig människosyn. 

 

De övriga respondenterna har ej svarat lika utförligt på våra frågor som de föregående 

intervjupersonerna. Vi väljer ändå att presentera dem eftersom vi till viss del använt deras 

svar och anser att deras åsikter är viktiga att lyfta fram. 
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Anna är över 18 år, har ett jobb, är högutbildad, doktorerar och har sålt sexuella tjänster via 

nätet i ett och ett halvt år. Anna har alltid älskat sex och kunnat skilja på sex och kärlek. Hon 

gillar främst spänningen i mötet och för henne är pengarna sekundära. Anna tror dock att det 

är många unga tjejer och killar som säljer sex som inte är medvetna om konsekvenserna av 

sina handlingar eller som inte är ”färdigvuxna sexuellt”.  

 

Lucy är i 30-årsåldern och läser på Komvux. Sexförsäljandet är hennes huvudsakliga 

inkomstkälla. Hon var veterinär i sitt hemland men utbildningen är inte giltig i Sverige. Då 

hon kom till Sverige fick hon ett städjobb som betalade 50 kr i timmen som hon sedan sa upp 

sig från då hon tyckte det var alldeles för låg lön. Hon har sedan dess skickat ut 600 

jobbansökningar men fått 0 svar. Hon anser sig ha en alltför hög utbildning för att vilja ha 

underbetalda jobb och att hon då, i brist på annat, hellre säljer sex. Lucy har tidigare gjort 

webbkamera-shower där hon visat upp sig mot betalning över nätet och kände att steget inte 

var så långt till att träffa männen i verkligheten.  

 

Birgit är snart 50 år och har ett deltidsjobb som hon trivs väldigt bra med. Hon har sålt sex i 

ca tre månader och började för att hon var nyfiken och tyckte att det verkade spännande, samt 

för de extra pengarnas skull. Hon poängterar att de som besöker henne inte är några äckliga 

snuskgubbar utan trevliga män i alla åldrar. 

 

Alexandra är över 18 år och brukar ibland jobba som värdinna på fester och event. Hon har 

sålt sex via nätet i tre år och började för att hon ville ha extra pengar för att finansiera sina 

dyra vanor.  

 

Stefan är över 18 år och har precis börjat sälja sex. Han har ett jobb med låg lön, och han 

säljer sex enbart för pengarnas skull. Hans sambo vet inte om att han säljer sexuella tjänster. 

 

Solveig är snart 60 år och jobbar heltid inom vården. Hon har sålt sex i 30 år och vill fortsätta 

så länge det går. 

 



22 
 

Pernilla är över 18 år och har sålt sex i två år. Hon har ett jobb och tror att sexsäljandet är 

tillfälligt. 

 

Maja är över 18 år och har sålt sex i ca två år samtidigt som hon har haft andra extrajobb. Hon 

har en partner som stöttar det hon gör och som tycker att det är spännande.  

 

5.1.1 Att betraktas som udda 

Samtliga intervjupersoner anser att samhället och personer som inte säljer sex har en dömande 

och negativ syn på prostitution. Våra respondenter beskriver att samhället tycker synd om 

dem och ser ner på dem som hjälplösa offer som tvingas till något hemskt och därför måste 

räddas. Om personen som säljer sig inte ser sig som ett offer är det för att hen ännu inte har 

insett detta, eller för att hen lurar sig själv. Johanna tror att allmänhetens syn på personer som 

säljer sex baseras på de kvinnor och män som kommer i kontakt med socialtjänsten eller 

liknande instanser på grund av sin sexförsäljning. Hon menar att det även finns många som 

trivs med sin situation och ser sexförsäljningen som en hobby, men att dessa inte är lika 

synliga för allmänheten. 

 

Att bli definierad som avvikande, eller åtminstone veta att man skulle bli betraktad som 

avvikande om omgivningen får reda på vad man håller på med, kan ha stor betydelse för 

personens fortsatta deltagande i det avvikande beteendet (Becker 2006). Som prostituerad 

skaffar individen sig en ny identitet och etiketteras som exempelvis eskort eller sexförsäljare, 

och blir behandlad därefter (ibid.). Denna etikettering som avvikande har gjort att ingen av 

våra respondenter öppet pratar om vad de sysslar med, av rädsla för att bli stämplade och 

därmed tillskrivna en rad andra egenskaper som kopplas ihop med avvikande beteende. 

 

Stigma beskriver något hos en individ som i relation till andra människor gör att individen blir 

stigmatiserad och betraktad som udda (Goffman 2007). En klar majoritet av våra 

intervjupersoner upplever att personer i deras omgivning ser ner på folk som säljer sex. Anna 

anser att samhällets syn på prostituerade är bedrövlig. 
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Många har svårt att förstå att den ‘lyckliga horan’ finns. Vi buntas ihop med 

drogmissbrukare, sexuellt utnyttjade och traffickingoffer. Jag har valt detta själv, av egen 

fri vilja vilket inte går in hos en del individer. Istället heter det att man lurar sig själv, det 

är synd om oss osv. (Anna) 

 

Prostitution kan ses av samhället som en karaktärsbrist eller bristande moral hos 

individen som säljer sex (Goffman 2007). Det är inte en lag men en social regel i 

samhället, det betraktas inte som okej att sälja sex. Flera intervjupersoner uppger att de 

inte mår dåligt av sexförsäljningen i sig men att de mår dåligt av samhällets attityder 

gentemot prostitution. De tycker att det finns väldigt mycket fördomar om sexförsäljare 

som inte stämmer in på dem själva. Johanna ger samma bild som Anna: 

 

Jag upplever att det finns många fördomar om sexsäljare och prostitution i allmänhet bara 

genom att snudda vid ämnet med mina vänner och klasskamrater. Den allmänna 

uppfattningen är att sexsäljare har problem, personlighetsstörningar, missbrukarproblem, 

har blivit utsatta för övergrepp som barn osv osv. Inget av detta stämmer in på mig till 

exempel och inte heller på de flesta av de andra sexsäljare jag träffat. (Johanna) 

 

Att de antas ha missbruksproblem eller ha varit sexuellt utnyttjade under barn- och 

ungdomsåren är något många av våra intervjupersoner känner igen sig i. De upplever att 

andra tror att de måste ha något traumatiskt i bagaget för att sälja sexuella tjänster. 

Bland våra intervjupersoner finns det dem som uppger att de har varit utsatta för 

övergrepp eller att de mådde dåligt när de klev in i sexförsäljningsbranschen. De allra 

flesta menar dock att detta inte stämmer in på dem.  

 

Flera av de som svarat på våra frågor anser att samhället och personer som inte säljer 

sex tror att de som säljer är tvingade av någon; att de inte gör det av egen vilja. Ingen av 

våra intervjupersoner uppger att de är tvingade eller att de har en hallick eller någon 

annan som tjänar på deras försäljning. Att bli ihopblandade med människohandels- och 

traffickingoffer är något de upplever som kränkande. 

 

För att individer ska kunna avvika krävs det att det finns något individerna kan avvika 
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från, en norm. Avvikelse är ett slags brott mot en regel som kommit till i samhället 

(Becker 2006). Reglerna uppkommer inte automatiskt utan i samspel med omgivningen, 

en långtgående sociologisk process som bygger på mellanmänskliga relationer. Ett 

centralt faktum i teorin är att avvikelse skapas av samhället, inte av avvikarna själva 

(ibid.). Prostitution ses av samhället som något som går mot de regler som är skapade, 

därför räknas det som ett avvikande beteende. 

 

Britt-Marie tror att en konsekvens av stigmat kan vara att de som mår dåligt av att 

prostituera sig inte vågar prata och ta kontakt med någon för att få hjälp eftersom det är 

så tabu. Därför tycker hon att kunskapen om prostitution borde ökas bland skol- och 

vårdpersonal för att ta bort skuld- och skamstämpeln. Lisa beskriver hur hon upplever 

att media befäster de prostituerade som något dåligt och avvikande: 

 

Det rapporteras aldrig i nyheter glada siffror om sexarbetare, därför tror medelsvensson 

att alla sexarbetare far illa, men hur stora tittarsiffror skulle en glad nyhet ge? (Lisa) 

 

5.1.2 Ett hemligt beteende 

Det finns tre faser som den stigmatiserade personen kan gå igenom: 1) när personen med 

stigma inser hur omvärlden ser på den, 2) då personen finner sig till rätta med hur omvärlden 

ser på den och 3) då personen lär sig att passera och dölja sitt stigma för omvärlden och vara 

”normal” i andras ögon (Goffman 2007). 

 

Att passera, att dölja sitt stigma för omvärlden, är en möjlighet för en person med stigma 

(Goffman 2007). Exempelvis kan missbrukare och prostituerade vara diskreta med sina 

sysselsättningar i vissa situationer och med vissa grupper, medan de kan vara öppna med det i 

andra grupper (till exempel för kunder). En person som lyckas hemlighålla sitt stigma för 

omvärlden lever i viss mån ett dubbelliv och kan således under olika skeenden i sitt liv spela 

olika roller. Det är troligt att individer i denna situation har utbildat en vana för att kunna 

klara av dessa så kallade dubbelspel (ibid.). Johanna som överlag trivs med sin sexförsäljning 

och tycker att den passar in i hennes livssituation upplever att det jobbigaste är att 

sexförsäljning är så tabubelagt i samhället. 
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Jag har berättat om min hobby för en enda vän och inte en av mina närmsta i min egen 
ålder. Jag kan inte berätta om min hobby för mina vänner. Jag skulle aldrig ta risken. Det 
kan vara riktigt jobbigt, att klara av dubbellivet. Många gånger måste jag ljuga. Jag sa det 
till vännen jag berättat om mitt sexförsäljande för: ’Ljug en hel dag och känn sedan efter 
när du går och lägger dig hur du mår.’ Man mår inte så bra. (Johanna) 

 

Den person som framgångsrikt har dolt sitt stigma för omvärlden riskerar förutom att bli 

upptäckt att höra vad andra människor tycker om företeelsen, om personer av den ”sorten”, 

när de inte vet om att personen de talar med har just detta stigma. Detta kan vara mycket 

obehagligt för den stigmatiserade personen (Goffman 2007). Nathalie säger att hon inte skulle 

kunna leva med att någon närstående vet om vad hon gör. Hon har upplevt hur människor i 

hennes omgivning ser på prostitution och framförallt på prostituerade, och mår mycket dåligt 

av det. 

 

När jag hör folk prata om det säger de alltid hur äckligt det är, de ’förstår inte hur en 
människa kan sälja sig själv’. …Det är väldigt skamfullt. Särskilt när man hör folk prata 
om det, hur äckliga tjejer är som säljer sig själv osv. (Nathalie) 

 

Nathalie har lärt sig att passera men får ändå ta konsekvenserna av sitt val trots att 

omgivningen inte vet om vad hon gör. 

 

Olika typer av avvikelser gör det olika svårt för individen att passera. En synlig avvikelse, 

som exempelvis blindhet, är svårare att dölja än en osynlig, som till exempel prostitution. 

(Goffman 2007). Som Internetprostituerad kan det vara lättare att passera som icke avvikande, 

då individen till synes lever ett så kallat normalt liv. En gatuprostituerad kan ha svårare att 

passera då hen kan ha andra attribut, såsom missbruk, som även det är stigmatiserande och 

kan synas utåt. Vi drar slutsatsen att gatuprostituerade är mer synligt avvikande än 

Internetprostituerade, trots att båda grupperna sysslar med sexförsäljning. 

 

Även när det handlar om osynligt avvikande kan det dock krävas stor diskretion för att undgå 

att andra lägger märke till ens avvikelse, till exempel i form av att vara medveten om hur man 

hälsar på kunder vid oväntade möten och hur man förklarar för sina närstående hur man får 

ihop pengar utan att ha ett välbetalt arbete (Goffman 2007).  
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De flesta av våra intervjupersoner uppger att det är påfrestande att hålla sin sysselsättning 

hemlig och att det jobbigaste är att inte kunna vara ärlig mot sina närmaste. Nära relationer 

kännetecknas ofta av ömsesidiga bekännelser och öppenhet, och individen som döljer något 

kan känna sig skamsen över att inte våga berätta (Goffman 2007). Det framkommer i våra 

intervjuer att de flesta aldrig skulle ta risken att vara öppna med sin sysselsättning då de är 

rädda för vad andra skulle tycka. 

 

..Skulle inte kunna leva med att någon närstående visste vad jag gjorde. Eller att någon 
som känner till mig överhuvudtaget visste. (Nathalie) 

 

Denna typ av rädsla är vanlig bland människor som sysslar med något som samhället anser 

vara avvikande beteende. Trots att de flesta avvikare inte har någon erfarenhet av hur deras 

omgivning faktiskt skulle reagera om de berättade, fruktar många det värsta (Becker 2006). 

 

Becker (2006) presenterar en modell med fyra olika typer av avvikande beteende. Antingen är 

beteendet konformt, falskt anklagat, hemligt avvikande eller rent avvikande. Ett konformt 

beteende är det som följer regler och uppfattas som laglydigt av andra. Ett rent avvikande 

beteende innebär i princip motsatsen; det vill säga det bryter mot reglerna och uppfattas som 

regelbrytande (Becker 2006). De två andra typerna är svårare att definiera. Falsk anklagelse 

innebär att omgivningen uppfattar att en individ begått en felaktig handling trots att hen inte 

gjort det. Hemligt avvikande går ut på att individen begår en olämplig handling men att ingen 

märker eller reagerar på det (ibid.). 

 

Typer av avvikande beteende - Howard S. Beckers förklaringsmodell (2006 s. 31) 

 Lydigt beteende Regelbrytande beteende 

Upplevs som avvikande Falskt anklagat Rent avvikande 

Upplevs inte som avvikande Konformt Hemligt avvikande 

 

De som säljer sex via Internet kan beskrivas som hemligt avvikande. De begår en handling 

som skulle kunna definieras som regelbrytande, men ingen i omgivningen har vetskap om 

handlingen. De lyckas hemlighålla sin avvikelse för omvärlden. 
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Järvinen (1990) skriver att samtliga personer som ingick i hennes studie angående prostitution 

hade närstående som inte visste om att den deltagande sålde sexuella tjänster, ett resultat som 

stämmer överens med vår studie. Många prostituerade spelar ett dubbelspel där det handlar 

om att ljuga både för omgivningen och för sig själva. Omgivningen får inte känna till något 

om deras sysselsättning, och de själva vill inte identifiera sig som prostituerade även om de 

har betalda, sexuella relationer. Detta dubbelliv är komplicerat och ju fler som känner till att 

kvinnorna säljer sex, desto större är risken att personerna de hemlighåller det för informeras, 

samt att kvinnorna själva tvingas inse att de är stämplade som prostituerade i samhället 

(Järvinen 1990). 

 

Viktigt att poängtera är att några i vår studie känner att de kan vara öppna mot andra i sin 

omgivning om sin försäljning av sexuella tjänster via Internet. Alexandra uppger att hon är 

helt öppen om det med sina vänner. Anna har en killkompis som hon är nära vän med och 

som hon kan prata om allt med, som dessutom är en f.d. kund. Hon tycker det är skönt att det 

går att prata med honom om sin sexförsäljning. På frågan om våra intervjupersoner umgås 

med andra som säljer sex svarar de flesta att de inte har kontakt med andra. Några, till 

exempel Lisa som är med i Rose Alliance uppger dock att hon har ett nätverk med andra 

prostituerade. Britt-Marie däremot beskriver det som att hon inte har något intresse av att 

umgås specifikt med sexsäljare bara för att hon själv säljer sex.  

 

I Järvinens (1990) studie framkommer att de flesta kontakter som prostituerade har som de 

kan prata om sin försäljning med, förutom kunder, är hallickar och övriga prostituerade. Vi 

tror att med Internets framväxt har möjligheterna att kunna prata med andra som säljer sex, till 

exempel via chatt och forum, ökat. Både Lisa och Birgit uppger att olika diskussionsforum är 

ett bra sätt att kunna varna varandra för oseriösa kunder och utbyta erfarenheter och tankar. 

Detta stämmer överens med Olssons (2007) kartläggning där många upplever att de kan 

skydda sig själva från dåliga kunder genom att prata med andra eskorter via chatt och forum 

som finns till enbart för de som säljer sex. 

 

5.1.3 Röster om den juridiska aspekten av sexförsäljning 
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När det gäller den så kallade sexköpslagen från 1999, som 2005 ersattes av en ny lag - Köp av 

sexuell tjänst (SFS 1962:700) - går åsikterna starkt isär angående huruvida lagen underlättat 

eller försvårat situationen för de som säljer sexuella tjänster. Bland våra intervjupersoner 

tycker de flesta att lagen stigmatiserar och omyndigförklarar de som säljer sex. De flesta anser 

att de skulle bli bättre behandlade av samhället om sexköp var legaliserat. Många framhåller 

vikten av att kunna betala skatt för sitt arbete samt att det är ett problem att försörja sig på 

svarta pengar dels för att det syns i bankernas system och dels för att de principiellt är emot 

sådant. 

 

Johanna uttrycker en önskan om att lagstiftningen skulle se ut som i Nya Zeeland, då hon 

anser att avkriminaliseringen där har gjort att kvinnorna kan arbeta säkrare, samt att 

kvinnorna känner sig bättre bemötta av samhället och sociala myndigheter. Många anser att 

sexköpslagen i Sverige är baserad på moraliska grunder och att det är en lag som 

omyndigförklarar kvinnor. De framhåller att staten inte ska lägga sig i när det handlar om fria 

val mellan vuxna. De personer som säljer sex på grund av sin dragning till att sälja sex lyfter 

fram den sexuella behovsaspekten. Birgit anser att behovet av sex och närhet är 

grundläggande och att köp av sexuella tjänster kan vara ett bra sätt att lindra dessa behov.  

 

Jag tror inte att kvinnor som offerförklarar andra kvinnor gör världen mer jämlik, 
tvärtom. Det är att upprätthålla den förlegade uppfattningen om män som personifierad 
norm som starka och kompetenta, och kvinnor som objekt för männens sexualitet. 
(Johanna) 
 
 

De kvinnor som har dåliga erfarenheter av att sälja sex och känner sig utnyttjade är emot en 

legalisering av sexköp. Nathalie tror att många fler unga människor skulle bli utnyttjade om 

sexköp blev lagligt. 

 

Jag tycker man utnyttjar en utsatt person när man köper sex och att det är ett nästan lika 
stort brott som våldtäkt. (Caroline) 
 
 

Två personer lyfter fram att arbetsklimatet blivit sämre för de personer som säljer sig på gatan 

och bättre för de som säljer sex via Internet efter att lagen trätt i kraft. 
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De ’bra’ kunderna, de som vi internet/inomhus-eskorter träffar, söker sig inte till gatan nu 
när det är olagligt. Istället är de kunder som är obehagliga, farliga, berusade, kvar. De 
kunder som inte bryr sig så värst mycket om att åka fast eller hamna i finkan. Färre 
kunder söker sig till gatan och tjejerna har då blivit tvungna att sänka priserna och gå med 
på saker som de tidigare inte behövde göra. (Johanna) 
 

 

5.1.4 Lagen - ett sätt att straffa avvikare?  

Becker (2006) menar att samhället anser att den som bryter mot en regel är någon som kan 

tänkas bryta mot alla viktiga regler. Säljer man sex förväntas man alltså avvika även på andra 

sätt. Han gör vidare en distinktion mellan olika typer av regler. Antingen är de formellt 

lagstiftade och då använder staten sig av exempelvis polis och andra maktmedel för att 

kontrollera att de följs, eller är de informella och har grund i överenskommelser och 

traditioner. I dessa fall upprätthålls reglerna genom informella sanktioner såsom utfrysning, 

stämpling med mera (Becker 2006). 

 

Som tidigare nämnts finns enligt Becker (2006) fyra typer av avvikelse och en av dem är 

falskt anklagade. Även om omgivningen inte uttryckligen anser att prostitution i sig borde 

vara olagligt upplever många av de vi intervjuat att allmänhetens åsikter om de som säljer sex 

är mycket negativ. Att bli betecknad som avvikande trots att man juridiskt sett inte begår 

någon regelbrytande handling kan upplevas som mycket kränkande (Becker 2006), vilket 

flera av våra intervjupersoner vittnar om. 

 

Att en grupp gör upp regler åt en annan är vanligt förekommande i vårt samhälle, och de som 

fastslår reglerna är många gånger de som har politisk och ekonomisk makt. Till stor del 

bestämmer även äldre personer över barn och ungdomar, något som inte ifrågasätts särskilt 

mycket (Becker 2006). Att vuxna gör upp regler för unga ses snarare som behövligt och 

legitimt eftersom ungdomar inte är förståndiga eller ansvarsfulla nog för att på egen hand 

bestämma över sig själva (ibid.). 

 

Att de som säljer sexuella tjänster känner sig stigmatiserade på grund av lagen kan förstås 

genom Beckers (2006) resonemang. Han menar att folk alltid påtvingar andra människor sina 

regler, vare sig de har dessa människors samtycke eller inte. Vem som tillämpar reglerna 
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beror i stort sett på vem som har makten. I många fall handlar det dock om att vuxna 

bestämmer över barn då barn inte anses mogna nog för att själva kunna fatta vissa beslut 

(Becker 2006). På samma sätt känner de prostituerade att staten behandlar dem som barn som 

inte är förmögna att bestämma över sina egna kroppar. På grund av att sexköp är olagligt blir 

inte heller de prostituerades handlingar legitima i statens ögon, trots att det enligt lagen är 

tillåtet att sälja sex. Då vår uppsats endast bygger på intervjuer med 14 personer kan vi inte 

dra några generella slutsatser, men vi kan se att det endast är två av dem som anser att 

sexköpslagen bör vara kvar. Övriga anser att sexköp bör vara lagligt.  

 

Enligt en undersökning utförd av SIFO år 2008 om svenska folkets attityder till sexköpslagen 

framgår att 71 procent av de tillfrågade vill behålla lagen, medan 18 procent svarat att de inte 

vill ha kvar den. 11 procent svarade att de inte visste (Holmström et al. 2008). När liknande 

undersökningar gjorts i Sverige under år 1999 och 2002 har stödet för lagen varit större, både 

bland män och bland kvinnor. Medan kvinnornas stöd för lagen under åren 1999-2008 bara 

sjunkit med några procentenheter, har männens stöd gått från 70 procent till 60 procent, en 

minskning med hela tio procentenheter (ibid.). Trots ett fortsatt starkt stöd från allmänheten är 

det alltså fler idag jämfört med tidigare som ställer sig tveksamma till lagens varande. 

 

5.1.5 Att se sig som en hjälpare 

I våra intervjuer framkommer att intervjupersonerna gärna benämner det de gör som en 

hobby, ett arbete, en sysselsättning, sexförsäljning och så vidare, men sällan som prostitution. 

Detta kan vi tolka som att begreppet prostitution har blivit mycket stigmatiserat i dagens 

samhälle och att de inte vill associeras till det. Istället är det många som framhåller de positiva 

delarna med sexförsäljning och som menar att den fyller en social funktion. Alexandra skriver 

att det är en njutning som får folk att stressa ner.  

 

Det är vanligt att de som säljer sexuella tjänster via andra forum än på gatan uttrycker att 

sexförsäljningen behövs. De menar att prostitution måste finnas eftersom män har behov av 

närhet och olika typer av sexuella relationer, och att det därför alltid kommer att finnas en 

efterfrågan (Järvinen 1990). Av våra intervjupersoner är det flera som tycker att sex inte är 

speciellt märkvärdigt, och att det är något alla borde få ha rätt till. Maja tycker att hon hjälper 
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människor genom att ge sex och att det är fin gåva. Bland de som deltagit i Järvinens studie 

finns det flera som också ser sexförsäljningen som något som hjälper människor, en slags 

terapi (Järvinen 1990). 

 

I Järvinens (1990) undersökning finns det de som jämställer sitt eget beteende med andra som 

inte är prostituerade. De menar att det inte är någon större skillnad på sexförsäljning, och på 

tjejer som går ut på krogen och blir bjudna på mat och drinkar och sedan går hem med killen 

och kör ut honom nästa morgon. Lisa har liknande åsikter och tar även hon upp ett exempel 

där en okänd kille bjuder en tjej på drinkar innan de har sex. Att framhålla sexförsäljningen på 

detta vis är ett sätt att upprätthålla bilden av sig själv som en “normal individ” som tar tillvara 

på sin kropp för att uppnå ekonomiska fördelar (Järvinen 1990). De som säljer sex vill stärka 

denna identitet, istället för den som samhället ger dem, och som oftast är mycket mer negativ. 

 

Personlig identitet är något en individ tillskansar sig själv, i viss mån givetvis beroende på vad 

andra tycker om henom, men ändå med en viss frihet i hur hen benämner den. Individen 

bygger upp sin egen personliga identitet. Social identitet är den identitet som andra ger till en 

person och som möjliggör begreppet stigmatisering (Goffman 2007). I vår studie 

framkommer att den personliga identiteten krockar med den sociala då personen själv anser 

att hen handlar gott medan samhället fördömer henoms handling. Ambivalens uppstår när den 

stigmatiserade individen känner att den inte lever upp till den sociala identiteten och det blir 

en konflikt (ibid.). 

 

5.1.6 Gatuhoror och Interneteskorter 

De stigmatiserade individerna vill ofta göra skillnad på hur andra i samma stigmatiserande 

grupp är och hur man själv är (Goffman 2007). I vår undersökning framkommer att det finns 

en upplevd skillnad mellan den egna sysselsättningen att sälja sex via annonser på Internet, 

och att sälja sex på gatan. Detta trots att samhället ser dem som en enda homogen grupp, 

prostituerade.  

 

Lisa framhåller att det finns en klar skillnad mellan de som hon benämner som seriösa 

eskorter och de som säljer sex för att tjäna lite extra pengar strax innan jul. Johanna menar att 
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synen på personer som säljer sex via Internet är färgad av synen på dem som säljer sex på 

gatan, där exempelvis drogproblem är vanligare. Att vara Internetprostituerad är enligt flera 

av de som svarat på våra frågor säkrare än gatuprostitution, då det ger stora möjligheter att 

välja kund, plats och tidpunkt. Att däremot sälja sex på gatan är något som ingen av våra 

respondenter säger sig kunna göra. 

 

Vare sig den stigmatiserade individen anser sig tillhöra den stigmatiserade gruppen eller inte 

kan viss ambivalens för identiteten uppstå när den märker stigmatiserade drag hos sig själv. 

Detta kan leda till avsmak och skam för sig själv då individen i övrigt följer de sociala 

normerna men de stigmatiserande dragen hos individen inte stämmer överens med hur 

individen vill bli upplevd av samhället (Goffman 2007).  

 

Caroline tror att personer som antagligen aldrig skulle kunnat tänka sig att sälja sex på gatan 

kan tänka sig att göra det över Internet. Hon tror även att man kan ta mycket mer betalt på 

Internet eftersom det är fler köpare som passerar annonserna, och hon säger att kunden får 

acceptera det höga priset, annars blir det ingen träff. 

 

Detta stämmer överens med andra resultat om sexförsäljning via Internet, exempelvis från 

Råd- och stödteamet sexuella tjänster i Malmö (föreläsning 2012-03-28) där det framkommer 

att Internet är säljarens marknad där de som säljer sex kan sätta priserna. På gatan är det 

köparnas marknad, där kunderna kan förhandla och sätta priserna. Affärerna går snabbt och 

den som säljer sex är i en mer utsatt position. På Internet kan den som säljer neka de kunder 

hen inte vill sälja till. I vår studie framkommer att många av de som säljer väljer bort 

potentiella kunder till exempel på grund av etnicitet. Maja och Anna uppger att de enbart vill 

träffa nordiska män. Detta stämmer med större kartläggningar om Internetprostitution i vilka 

många personer som säljer sex via Internet väljer bort kunder med afrikanskt, arabiskt eller 

baltiskt ursprung (Socialstyrelsen 2007; Olsson 2007). 

 

Förutom val av etnicitet kan de som säljer sex via Internet välja att tacka nej till andra kunder, 

till exempel till kunder som de inte litar på. Som Alexandra uttrycker det måste man som 

Internetprostituerad lita på sin magkänsla vad gäller kunderna och våga säga nej. På Internet 
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kan de som säljer sexuella tjänster vara mycket selektiva och bestämma tid och plats samt 

chatta eller prata i telefon med köparen innan de träffas på riktigt (Olsson 2007). På gatan 

finns inte samma valmöjligheter. Då majoriteten av de prostituerade som går på gatan har 

någon form av narkotikamissbruk kan priset sjunka ju mer desperat den prostituerade blir 

efter en fix heroin. (Föreläsning med Råd- och stödteamet sexuella tjänster Malmö 2012-03-

28). Kunderna kan, som exempel, ge extra betalt för att ha sex utan kondom eller ge extra 

betalt för att affären ska gå snabbt så att det finns mindre betänketid, vilket innebär en större 

risk för den som säljer sex. På Internet finns inte samma behov efter snabba pengar till 

exempelvis heroin (ibid.). 

 

5.2 Anledningar till att börja sälja sexuella tjänster 
Ett problem som forskare kan stöta på i forskning om avvikande grupper är att den avvikande 

gruppen som ska studeras inte är homogen. Avvikelse är bland annat en följd av andras 

reaktioner på en individs handling. Därför kan det vara svårt att se tydliga mönster i gruppen, 

och få svar på frågan om varför just dessa individer har avvikit (Becker 2006). Av de fjorton 

intervjusvar som vi har fått framkommer att det finns stor variation i anledningar att börja 

sälja sexuella tjänster via Internet men att det finns vissa gemensamma nämnare.  

 

5.2.1 Leder en viss typ av socioekonomisk ställning till en viss typ av prostitution? 

Enligt Becker (2006) blir en händelse avvikande beroende på hur omgivningen reagerar på 

denna. Till vilken grad en handling blir avvikande beror också på vem som utför handlingen 

och vilken socialgrupp individen tillhör. Becker (ibid.) ger exempel på en studie om 

ungdomsbrottslighet där det påvisas att kriminella pojkar från medelklasshem löper mindre 

risk att komma långt i rättsprocessen än kriminella pojkar från lägre klasser. 

Medelklasspojkarna löper mindre risk att haffas, att tas med till stationen och extremt liten 

risk att bli dömda. Likaså tillämpas lagarna olika beroende på vilken etnicitet den avvikande 

individen tillhör (Becker 2006). 

 

Studien som Becker refererar till har visserligen 50 år på nacken men är fortfarande relevant i 

dagens samhälle (Shoemaker 2000). Har en person redan ett avvikande beteende är det lättare 

att skaffa ett till beteende som är avvikande i samhällets ögon. Detta kan innebära att om en 
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individ redan tillhör en lägre socialgrupp i samhället är steget till prostitution inte lika långt 

som om hen kommer från en annan samhällsklass. Svedin et al. (2012) visar att många av de 

som sålde sex via nätet kom från hem där båda föräldrarna var arbetslösa och kom från ett 

annat land än Sverige. 

 

Statistik som prostitutionsgruppen i Malmö har gjort som täcker Öresundsregionen visar att 

de prostituerade som går på gatan ofta har ett heroinmissbruk i botten. 69 procent av de 

kvinnor som gruppen hade kontakt med på gatan har ett narkotikamissbruk. 44 procent saknar 

ett hem och många måste sälja sig till vänner i missbrukarkretsen för en sängplats. Av de 

kvinnor i studien som inte missbrukar har många psykisk ohälsa. Siffrorna för de 

prostituerade på Internet från samma studie är mer osäkra, dock fortfarande relevanta då en 

datainsamling gjorts varje vecka under 2009. Av den statistiken kan utläsas att få av de som 

säljer sex på Internet har ett missbruk, många är självförsörjande på välbetalda jobb och är 

oftast i åldrarna 20 - 30, samt att ett större antal män är representerat (Verksamhetsberättelse 

Malmö Stad 2010). På grund av att forskningsläget kring Internetprostitution fortfarande är 

begränsat är det svårt att jämföra gatuprostituerades situation jämfört med 

Internetprostituerades, men det går att se vissa skillnader. De prostituerade på gatan har ofta 

ytterligare beteenden som samhället ser som avvikande förutom sin sexförsäljning. De tillhör 

en lägre socialgrupp, har missbruk och hemlöshet (Verksamhetsberättelse Malmö Stad 2010). 

Således avviker de gatuprostituerade mer från samhällets norm och blir mer utsatta och 

stigmatiserade jämfört med de Internetprostituerade som även har lättare att passera och dölja 

sitt beteende. Enligt Järvinen (1990) antas de kvinnor som har lägre socioekonomisk ställning 

i samhället dessutom finnas kvar i prostitution längre än de som har det bättre ställt.  

 

5.2.2 Tillgängligheten via Internet 

Becker (2006) beskriver att en anledning till att börja med ett avvikande beteende är hur pass 

tillgängligt det är för individen som börjar med det. I sin studie av marijuanarökare finner han 

exempelvis att det finns en större tendens till att börja med företeelsen om man umgås i 

kretsar med kompisar som gör det. Maria i vår studie hade kompisar i sin närhet som sålde 

sex och hon anger att det kan ha varit en anledning till att hon själv tog steget att börja. 

Johanna uppger att det är svårt att säga en enda anledning, att för henne rör det sig mycket om 



35 
 

tillfälligheter. 

 

Att peka på en speciell anledning till att jag kom in på detta tycker jag är svårt. Det är 
mycket tillfälligheter. Jag råkade titta i eskortdelen på flashback [populärt 
diskussionsforum på Internet, vår anm.], råkade komma till sexwork.net, råkade läsa 
någon artikel och sedan började en liten tanke gro långt bak i mitt huvud. (Johanna) 
 
 

Många av våra intervjupersoner tror att Internet har gjort det enklare att annonsera om 

sexförsäljning och på ett enkelt sätt skaffa kunder. Som tidigare nämnts uppger många av våra 

intervjupersoner att de troligtvis inte skulle ha sålt sex om inte Internet funnits och att det är 

väldigt lätt att lägga upp en annons på en Internetsida, men att steget till gatan är lite längre. 

Enkel marknadsföring och lättillgänglighet utgör gemensamma anledningar för 

respondenterna att sälja sex via Internet (Olsson 2007). Caroline uppger att efterfrågan på 

sexuella tjänster är enorm. 

 

Något alla kanske inte tror är att det finns en enorm marknad för försäljning av sex över 
nätet. Då jag lägger ut en annons får jag, bara från män i X-stad och kanske från några 
närliggande kommuner, cirka 100 svar samma dag och sedan 200 till under följande 
vecka. Och det är ju bara från de som råkar vara inne på den sidan där jag lägger ut 
annonser och just den dagen eller veckan, samt som är intresserade av det jag erbjuder 
och mina bilder. Alltså är det väldigt många män som köper sex. (Caroline) 

 

Vi kan dra slutsatsen att tillgängligheten via Internet gör det lättare, och är ett första steg, i 

enlighet med Beckers (2006) studier om att en stor tillgänglighet av det som samhället ser 

som avvikande ökar sannolikheten till att börja med det avvikande beteendet. I Månssons och 

Söderlinds (2004) studie framkommer att 40 procent av de tillfrågade tror att Internet har ökat 

efterfrågan på prostitution.  

 

5.2.3 Ekonomi 

Majoriteten uppger att de började sälja sex främst av ekonomiska anledningar, för att de inte 

klarade att betala hyran eller hade råd med mat. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning kring ämnet. I Järvinens studie (1990) framkommer att många prostituerade uppger 

ekonomin som en utlösande faktor för att börja sälja sex. Det framgår att en förklaring till att 

prostituera sig kan vara att det innebär snabba pengar och de som säljer sex beskrivs ofta som 

personer med begränsade ekonomiska resurser men med höga socioekonomiska ambitioner. 
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Vi kan se att bland de personer som betonar ekonomin som en anledning till att börja sälja sex 

finns det å ena sidan några som säger sig verkligen behöva pengarna och å andra sidan de som 

säger att det är extrapengar utöver en redan fungerande ekonomi.  

 

Stefan uppger att hans ekonomi var i totalt kaos och att han ville lösa situationen. Lucy hade 

sökt 600 jobb via arbetsförmedlingen och var trött på att arbeta för väldigt låg lön. Caroline 

uppger att när hon flyttade till X-stad för att studera fick hon en väldigt dyr hyra och skulle 

dessutom finansiellt stödja sin kompis som bodde inneboende hos henne. Allt blev väldigt 

dyrt och Caroline hade svårt att få ihop det vilket var en av anledningarna till att hon la upp en 

annons på Internet och började sälja sex, men hon tror inte att det bara var därför.  

 

Den andra delen personer som säljer sex för pengarnas skull är de som började göra det för de 

snabba extrapengarna. Det handlar om personer som inte är nära ruinens brant men gärna vill 

ha extra lättförtjänta pengar, de som har ett jobb men vill ha snabba pengar till konsumtion. 

Maria uppger att hon har gymnasie- och högskoleutbildning men tjänar mer än vad hon skulle 

göra på något annat jobb på så få timmar, och känner sig för bekväm för att göra något annat. 

Nathalie började sälja sex bland annat för att få råd med smink, skönhetsbehandlingar, fina 

kläder och festande. Enligt yrkesverksamma socionomer på Råd- och stödteamet sexuella 

tjänster i Malmö (120328) är det en generell trend de har märkt hos de personer som de har 

haft kontakt med - de som säljer sex via Internet har i lägre utsträckning ekonomiska problem 

jämfört med de gatuprostituerade. Det framkommer att det till större delen är unga människor 

som säljer sex via nätet som studerar eller arbetar och som vill kunna leva ett liv med större 

ekonomiska resurser. 

 

Det började med att jag bara behövde pengar att gå på krogen med. Men sen blev jag så 
pengakåt att jag bara fortsatte. Då man upptäckte hur lätt det var att få ihop till en massa 
pengar. I dagens läge är det så svårt att få jobb så vad gör man inte för att få pengar? 
(Alexandra) 
 
 

5.2.4 Sexuell njutning 

Tre av våra intervjupersoner uppger att en anledning till varför de började sälja sex via 

Internet var deras egen sexuella njutning. Britt-Marie uppger att hon började för att hon inte 
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ville såra sina olika dejter och fann att en bra lösning för det var att ta det betalt för dem. 

Johanna säger att tanken på prostitution alltid har varit tändande för henne. Lisa menar att 

prostitutionen för henne är en underbar väg till frihet. Vi har inte funnit någon tidigare 

forskning som pekar på den prostituerades egen sexuella njutning av försäljningen. Detta kan 

tyda på att det är ovanligt med dessa anledningar eller att prostitution ses som ett socialt 

problem och till största del har belysts ur detta perspektiv, där man inte lyft upp andra 

aspekter av att börja sälja sex. Becker (2006) beskriver hur en sexuell fetisch kan vara ett 

avvikande beteende, något som samhället fördömer och som de som avviker måste utföra i 

hemlighet. Johanna skriver att hon tror att det kan vara svårt för folk i allmänhet att förstå att 

hon tänder på prostitution. 

 

Det finns emellertid ett antal faktorer som jag tror spelade stor roll [för att börja sälja 
sex]. Det första är min sexuella läggning. Det låter kanske märkligt för en utomstående 
men sex mot betalning, hela ”red-light-districts”-kulturen med höga lackstövlar 
fönsterflickor, neonskyltar... Den stereotypa bilden av prostitution har alltid fascinerat 
och attraherat mig. (Johanna) 
 

Kvinnors sexualitet har länge betraktas som något onaturligt i samhället. Den ska vara 

kopplad till hemmet och äktenskapet, inget annat. På 1940- och 1950-talet bröt prostituerade 

mot normer i samhället bara genom att svara på okända mäns tilltal eller besöka restauranger 

utan mäns sällskap. Kvinnlig promiskuitet sågs som en typ av prostitution. De senaste 

decennierna har detta uppluckrats men finns fortfarande kvar i samhället (Järvinen 1990). Det 

är således förståeligt att samhället har svårt att förstå Britt-Maries, Johannas och Lisas 

anledningar till att böra sälja sex. På många sätt ses det fortfarande som avvikande att kvinnor 

njuter av sex. 

 

5.2.5 Sexuella övergrepp 

Som vi tidigare beskrivit är det många av våra intervjupersoner som upplever att samhället 

tror att de under barn- och ungdomsåren har blivit utsatta för sexuella övergrepp och att detta 

skulle ha bidragit till att de började sälja sex. Huruvida det är så att de som säljer sex i högre 

utsträckning än andra har blivit utsatta för övergrepp är svårt att få ett enhetligt svar på. I 

Abramovichs (2005) artikel presenteras flera studier som undersöker om det finns samband 

mellan sexuella övergrepp i barndomen och gatuprostitution senare i livet. Även om det finns 
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några studier som inte påvisar några samband, visar ändå majoriteten av studierna att det går 

att se en högre frekvens av sexuella övergrepp i barndomen hos de som säljer sex, än hos 

kontrollgruppen. Nyare studier visar på ett signifikant samband mellan sexuella övergrepp 

och prostitution även vad gäller försäljning via Internet (Svedin et al. 2012). I vår studie 

uppger Caroline att hon har blivit utsatt för övergrepp och att hon tror att det har bidragit till 

att hon idag säljer sex.  

 

Det hör nog också till att jag tidigt hade min sexdebut och haft sex med ganska många 
samt att jag råkat ut för en del övergrepp under tonåren vilket jag tror jag hanterat genom 
att inte ta mig själv eller min kropp på särskilt stort allvar, blivit avtrubbad. (Caroline) 

 
I den nyutkomna rapporten av Svedin et al. (2012) framkommer i en delstudie om 

sexförsäljning på Internet att nio av elva deltagare har erfarenhet av sexuella övergrepp. Detta 

har lett till en känsla av att kroppen inte har något värde vilket bidragit till att de har börjat 

sälja sexuella tjänster. Studien avser kvinnor mellan 15 och 24 år, och det går inte att säga att 

resultaten gäller för alla unga kvinnor eller för de som började sälja sex i högre ålder. 

 

5.2.6 Psykisk ohälsa 

En sida av sexförsäljningen är att det har blivit ett beroende som personen som säljer sex mår 

dåligt av. Ett par av de som svarat på våra frågor uppger att de inte ser något bra alls med 

försäljningen men att de har svårt att sluta då de vant sig vid att ha mycket pengar. De menar 

att det händer att kunder tar sig friheter och gör mer än vad de betalat för. Att det kan kännas 

nervöst, osäkert, obehagligt och göra ont. Caroline beskriver att hon varit med om tillfällen 

där hon har sugit av kunder och de har tryckt ner hennes huvud med händerna och hållit tag i 

håret så hon inte har kontroll över situationen. Kunder har även ejakulerat i den positionen 

vilket hon från början sagt inte var okej. Caroline säger att hon sällan upplever att hon helt har 

kontroll när hon träffar en ny kund. 

 

Varken Caroline eller Nathalie ser något bra med prostitutionen och de identifierar sig inte 

med “de glada och frivilliga interneteskorter” som flera av våra andra intervjupersoner säger 

sig tillhöra. Att de blivit beroende av pengarna och den livsstil de innebär gör att de ändå 

fortsätter att sälja sex, trots sin egentliga avsmak för sysselsättningen. Becker (2006) 
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beskriver hur något som från början var en spontan impuls att pröva något nytt, lätt kan 

övergå i att personen får smak för den nya handlingen eller beteendet. Individen lär sig sedan 

reglerna och gör sig van och välbekant med sin nya miljö, vilket gör det svårt att senare ta sig 

ur den (Becker 2006). 

 

Svedin et. al (2012) skriver att unga som säljer sexuella tjänster online ofta mår psykiskt 

dåligt. I deras studie var det inte ovanligt att de som sålde sex också hade problem med 

ätstörningar eller självskadebeteende. Nathalie uppger att hon varken hade ätstörningar eller 

självskadebeteende, men säger att hon mådde dåligt när hon började sälja sex. 

Sexförsäljningen har sedan fått henne att må ännu sämre. All svensk forskning visar på att 

unga som säljer sex mår sämre än andra unga, och att de är mer utsatta. Ofta förknippas 

sexförsäljning även med sämre självkänsla och låg känsla av sammanhang (Svedin et al. 

2012).  

 

Män som är mycket starkare än jag tex får en att göra mer än vad de betalar för. Efteråt 
känner man sig så korkad och skamfull för att man inte gjorde minsta motstånd eller sa 
nej. Man skyller allt på sig själv, för att man gjorde det frivilligt. (Nathalie) 
 
 

Nathalie säger att det kändes jättekul att ha massa pengar i början, men att hon sedan insåg att 

det materiella inte betydde något när hon verkligen förstod vad hon höll på med. Hon känner 

skam, äckel och hat över sig själv. Hon menar att man förstör sig själv, och hon säger att det 

kan inte några pengar laga. 

 

6. Diskussion 

Vår första frågeställning handlade om hur personer som säljer sexuella tjänster online ser på 

sin situation. Det framkom att många av de tillfrågade gillade att sälja sex. Det största 

problemet var för de flesta hemlighållandet och rädslan för vad andra i deras närhet skulle 

tycka om de blev avslöjade. Vi blev förvånade över att så många hade positiva erfarenheter då 

vi tidigare kopplat ihop prostitution med någon som mår dåligt eller har dålig självkänsla. Det 

är fler av våra intervjupersoner som säger sig må bra än som säger sig må dåligt av det de gör 

och under denna uppsats har vi blivit tvungna att öppna ögonen och se på sexförsäljning ur ett 
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nytt perspektiv.  

 

Prostitution som fenomen är dock kopplat till flera sociala problem såsom hemlöshet, 

missbruk och våld mot kvinnor. Med detta i åtanke anser vi det varken etiskt försvarbart eller 

vetenskapligt korrekt att i forskning lyfta fram enbart positiva aspekter av sexförsäljning. 

Samtidigt krävs det nog en betydligt mer nyanserad bild av prostituerade än den negativt 

laddade som finns idag. Deras röster måste höras, annars ignorerar samhället en grupp 

människor som redan upplever sig vara marginaliserade. Att lyfta debatten kan även leda till 

att personer som inte mår bra av att sälja sex vågar prata om det utan rädsla för att bli dömda 

av dem som lyssnar. Med ett öppnare debattklimat kan de personer som har ställt upp i våra 

intervjuer våga prata med andra om vad de gör utan att få en stämpel som avvikande.  

 

Vår andra frågeställning rörde vad det finns för anledningar till att börja sälja sexuella tjänster 

via Internet. Att tjäna pengar var en orsak som majoriteten pekade på, dock av två olika 

anledningar. Dels var det några som var i akut behov av pengar för att kunna betala hyra och 

mat, dels var det dem som ville kunna leva lite lyxigare med restaurang- och krogbesök. Vi 

fann även ett par stycken som angav sin sexuella njutning som huvudorsak till att börja sälja 

sex, samt en person som blivit utsatt för sexuella övergrepp som ung och trodde att det var 

därför hon börjat sälja sig. 

 

Att det inte var speciellt många som började prostituera sig via Internet på grund av att de var 

i akut behov av pengar bekräftar vad vi trodde när vi började skriva uppsatsen. Många angav 

att de var ute efter lättförtjänta, snabba pengar till krogbesök och dylikt. Vi tror att en 

anledning till detta kan vara den ökande konsumtionshetsen som vi upplever finns i dagens 

samhälle och som framför allt berör yngre människor som kanske är mer lättpåverkade. Dessa 

människor tror vi söker sig till Internet för att prostituera sig, istället för att gå på gatan då det 

representerar något man inte kan identifiera sig med. 

 

En aspekt som förvånade oss var den del som uppgett sin egen sexuella njutning som en 

anledning till att börja sälja sex. Detta gjorde oss tvungna att tampas med våra egna fördomar 

om att det inte är möjligt att tända på att prostituera sig. Promiskuösa kvinnor har i alla tider 
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setts som något dåligt medan mannens sexualitet har varit en självklarhet och setts som något 

biologiskt naturligt. Även om dessa förförståelser har luckrats upp på senare tid finns ändå 

föreställningen om att kvinnans sexualitet är till för att behaga mannen kvar.  

 

Man kan vidare fråga sig varför det finns en sådan enorm efterfrågan på att köpa sex, vad 

tyder det på i vårt samhälle? Prostitution som fenomen skulle inte kunna finnas utan 

människor som vill köpa sex. Efterfrågan av sexuella tjänster är betydligt större än tillgången. 

Detta hade varit väldigt intressant att undersöka; hur de som köper sexuella tjänster ser på det 

de gör. Råd- och stödteamet sexuella tjänster i Malmö (120328) framhåller att många av deras 

klienter som köper sexuella tjänster har ett sexmissbruk och mår dåligt av sina tvångsmässiga 

handlingar. Förutom de individer som har ett dokumenterat sexmissbruk kan man fråga sig 

vilka som köper sex och av vilka anledningar. Vi tycker att det är mer intressant att män som 

inte är sexmissbrukare tar sig rätten att köpa en kvinna och ser det som en självklarhet. Under 

uppsatsens gång har vi flera gånger frågat oss varför många män lägger upp annonser i stil 

med “flicka 15 - 19 som ser ung ut sökes för lite skojigheter ;)”.  

 

Vår tredje frågeställning handlade om sexköpslagen och de prostituerades syn på den. Det 

framkom att en klar majoritet av våra intervjupersoner är emot lagen och vill att sexköp ska 

vara lagligt. Vi kan tänka oss att i ett jämställt samhälle där sex är på lika villkor skulle man 

kunna öppna upp gränserna för prostitution och legalisera köp av sexuella tjänster. Dock ser 

det fortfarande ut som följande: Män är de typiska sexköparna. Att vara prostituerad är 

fortfarande förknippat med manligt våld. Även vid försäljning av sexuella tjänster där män är 

de som säljer är det fortfarande män som köper. Då både de flesta kvinnor och de flesta män 

har en sexualitet och ett sexuellt behov kan man ju fråga sig varför så få kvinnor köper 

sexuella tjänster. Är det så att kvinnor är bättre på att hitta andra sätt att tillfredsställa sig 

själva, eller beror det helt enkelt på att vi lever i ett ojämlikt samhälle där kvinnor fortfarande 

ses som en ägodel som kan köpas?  

 

Det kan finnas en risk att en mer liberal syn på könshandel leder till att även andra former av 

sexuell handel legitimeras, såsom ofrivillig sådan i form av trafficking. Trots att det finns en 

andel som skulle må bra av en legalisering anser vi att det finns en större andel som skulle må 
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dåligt av det. Man kan dra en jämförelse till restriktioner kring marijuana; en legalisering 

skulle för vissa enbart innebära frihet, medan det på en samhällsnivå även skulle innebära att 

många fler börjar röka och fastnar i ett missbruk. På samma sätt tror vi att det kan vara med 

prostitution, fler skulle ge sig in i en okänd bransch på grund av fel anledningar och hamna i 

en okontrollerbar situation som de har svårt att ta sig ur. 
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8. Bilagor 

8.1 Brottsbalk (1962:700) 6 kap. Om sexualbrott 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.  

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd.  

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).  

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en 

person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två 

år.  

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra 

stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt 

tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt 

skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag 

(2005:90).  

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt 

missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt 
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utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.  

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse 

i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90).  

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 

övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst 

sex år.  

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av 

eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om 

fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).  

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i 

högst fyra år. Lag (2005:90).  

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn 

under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som 

gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för 

sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.  

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader 

och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en 

förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med 

hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet. Lag (2005:90).  
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7 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller 

dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år.  

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms 

för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.  

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång 

eller på annat otillbörligt sätt. Lag (2005:90).  

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell 

posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två 

år.  

Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte 

arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.  

Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst 

sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 

brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning 

eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90).  

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton 

år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av 

barn till böter eller fängelse i högst två år.  

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 

annan. Lag (2005:90).  

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 

femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, 

döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.  

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 

obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att 

kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).  

10 a § Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff 

föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett 

sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant 

sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller 

fängelse i högst ett år. Lag (2009:343).  
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11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.  

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 

annan. Lag (2011:517). 
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8.2 Information om deltagande 

Vi heter Moa Sundelin och Therese Johansson och läser 6:e terminen på Socialhögskolan vid 
Lunds universitet. Vi ska under denna termin skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng och 
har valt att undersöka hur personer som säljer sexuella tjänster via nätet upplever sin situation. 
Försäljning av sexuella tjänster via nätet är ett omdebatterat ämne i samhället och det finns 
relativt lite forskning på området som handlar om sexförsäljarnas upplevelser.  
För att få fram material till vår undersökning vill vi intervjua personer som använder sig av 
Internet för att marknadsföra sexuella tjänster. Intervjun kommer ske via mejl och främst 
handla om varför personer väljer att sälja sex via nätet och hur de ser på sin situation; är det 
något som hemlighålls för vänner etc.  
Studien är helt frivillig att ställa upp på. Vi kommer att garantera alla deltagare anonymitet 
och ni kan själva avbryta intervjun när som helst eller välja att inte svara på någon fråga. 
Ingen person kommer att kunna identifieras i uppsatsen och vi kommer endast använda era 
svar till uppsatsarbetet och ingenting annat. När uppsatsen är klar kommer vi att mejla den till 
er som vill läsa den och ta del av den.  
Om du har några frågor får du gärna kontakta oss via telefon eller mejl. Vi är tacksamma för 
ditt deltagande, det betyder mycket för oss! 
Med vänliga hälsningar, 
 
Moa Sundelin  
Telefonnummer: xxxxxxxxxxx 
Mejl: moa.sundelin.811@student.lu.se 
 
Therese Johansson 
Telefonnummer: xxxxxxxxxx 
Mejl: therese.johansson.367@student.lu.se  
 
Handledare: Lars B Ohlsson 
Mejl: Lars_B.Ohlsson@soch.lu.se 
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8.3 Intervjuguide  
1. Är du man eller kvinna?  
2. Är du över 18 år?  
3. Har du ett jobb/studerar eller försörjer du dig enbart på försäljning av sexuella tjänster? 
4. Hur länge har du sålt sexuella tjänster via nätet?  
5. Har du fått kontakt med dina kunder på något annat sätt än via Internet? 
6. Varför började du med försäljning av sexuella tjänster? 
7. Har du vid tillfälle varit med om situationer med kunder där du saknat kontroll? (blivit 
hotad, utsatt för våld, exempelvis) Utveckla gärna om du vill.  
8. Har du någon gång haft eller i dagsläget har någon som tjänar pengar på det du gör mer än 
du själv? (exempelvis hallick, ägare av webbsidan) 
9. Vad anser du om samhällets syn på personer som säljer sexuella tjänster? Hur upplever du 
att andra som inte gör detta ser på det? Finns det fördomar? Utveckla gärna!  
10. Anser du att det borde vara lagligt med köp av sexuella tjänster? Varför/varför inte? 
11. Har du visat upp dig i webbkamera för pengar innan du började träffa kunder i verkliga 
livet?  
12. Hur ser du själv på att sälja sexuella tjänster via Internet? Är det något du pratar öppet om 
med dina vänner eller något du inte säger till andra?  
13. Ser du detta som en tillfällig verksamhet eller något du tänker fortsätta med under en 
längre tid? 
14. Har du kontakt med andra som säljer sex?  
15. Tror du det är fler som säljer sex idag än tidigare med tanke på Internets framväxt, att det 
har blivit mer ”lättillgängligt”? 
16. Har du någon partner? Om ja, vet han/hon om att du säljer sexuella tjänster? 

Är det något mer du tycker att personer i allmänhet borde känna till om försäljning av sex via 

nätet? Skriv fritt om vad du vill! 

 


