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This study aims to understand how identity and the construction of identity occurs, the basis being 

online blogs written by women who sell, or have sold sexual favours. It aims to create an 

understanding of how women in their blogs define sexwork and define their identeties as “women 

who sell sex”. Sweden was the first country to criminalise the purchase of sexual favours but 

maintained the legality of the sale of sex in 1999. This was implementet due to the popular opinion 

that prostitution was a result of a patriarchal society and a sign of men's violence against women 

which has influenced the way women who sell sex in sweden view themselves and describe 

themselves as prostitutes. The material focused on in this study is sourced from blog posts written 

by 3 different women over the course of 1,5-2 years from 2010-2016. The material was collected 

over the Internet and is comprised of approximately 400 pages of text. The material is analysed with

Goffman´s (1959) theory of creating identity in mind. 

The results of this study show that all three women have similar backgrounds and points of views 

however they use the blogs very differently, and construct their identity around selling sex 

differently. Susanne uses the blog as a tool for coping with the negative and positive things that 

come with selling sex. She uses the blog to reflect on her life and what she is doing. It offers an 

intimate perspective on her thoughts and thought processes. Karins blog is written like a book, 

divided into chapters and has attributes akin to the work of an activist. It appears her aim is to dispel

myths and create a new and individual views on prostitution as a phenomenon. Emmas blog is 

connected to her webpage and is often like an extension of said webpage. She uses the blog to 

create a picture of herself, her life and lifestyle to be seductive and alluring to the reader.

Although the blogs differ substantially, and are used for different purposes they all bear similarities 

to each other. All three subjects appear to cope and deal with similar experiences. 

Keywords: prostitution, sweden, internet, identity, blogs, online identety, identety creation. 
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1. Inledning

1.2 Problemformulering

Det finns mycket som har och fortfarande påverkar dagens syn på prostitution och även 

prostituerade. Historiskt sett har prostitution funnits i många former och färger, allt från kurtisaner i 

europas hov, 1500-talets kurtisaner i Venedig som var några av de få kvinnorna som fick en gedigen

utbildning under den tidsperioden, till gatuprostituerade i England under 1900-talet som fick 

genomgår tvångsundersökningar i försök att minimera syfilis smitta. I modern tid är det ömsom 

lagligt att vara prostituerad, ömsom olagligt, det beror på vilka omständigheter och vilket land man 

är i. Det finns många former av prostitution, kvinnor och män som säljer sex, porrindustrin, och 

BDSM (bondage, disciplin, sadism, masochism) dunegons1 för att nämna några. 

Sverige, liksom många andra länder, har lagstiftning som är tänkt att påverka och reglera 

sexindustrin. Många länder har lagstiftat så att det är olagligt att sälja sexuella tjänster, i Sverige är 

det dock olagligt att köpa sexuella tjänster. Tanken bakom detta är att skydda den utsatta parten (den

som säljer sex) och göra efterfrågan mindre, genom att göra det svårare att köpa sex. På det viset är 

det tänkt att prostitution ska minska och till slut försvinna. När lagstiftningen skapades var det inte 

många, för att säga några prostituerade som fick uttala sig om vad de tyckte om lagförslaget (Prop. 

1997/98:55), hur lagstiftningen skulle vara formulerat eller hur det möjligen skulle komma att 

påverka dem. I propositionen nämns inte att någon inom sexindustirn får uttala sig om prostitution. 

Niklas Jakobsson och Andreas Kotsadam (2011) visade i sin enkätundersökning att en majoritet av 

både Sveriges och Norges befolkning ansåg att det till någon grad är både omoraliskt att köpa men 

framför allt att sälja sexuella tjänster. Författarna föreslår att synen kring köp och försäljning av 

sexuella tjänster antagligen har ökat ju längre tid lagstiftningen har varit i kraft. Detta har påverkat 

hur kvinnor som är involverade i prostitution och sexarbete ser på, och beskriver sig själv och 

vilken självbild som därmed resulterar. 

Sedan lagstiftningen har internets framväxt utvecklat världen, hur vi kommunicerar med varandra 

och hur vi uttrycker oss. Det har skapat en arena för annars ohörda röster att tala, framföra åsikter 

och definiera sig själv. Detta har bland annat skett då internet skapar en möjlighet för anonymitet 

vilket gör att man utan risker för återverkan kan uttrycka åsikter och skapa en identitet och 
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identitetsbeskrivning som tidigare har varit stigmatiserad, eller det av andra anledningar har funnits 

hinder för. 

1.3 Syfte och Frågeställningar

Syfte med denna studie är att undersöka hur prostituerade, som definierar sig som kvinnor och 

bloggar om sitt yrke och sitt liv väljer att porträttera sig själv.

 På vilket sätt tydliggör kvinnorna sin identitet som “kvinnor som säljer sex”?

 Hur uttrycker sig kvinnorna med bloggarna som hjälpmedel? 

 För vilket skönjbart syfte används bloggen? 

1.4 Begrepp

Prostitution

Det finns många synonymer till prostitution med olika betydelse. Prostitution är till exempel ett ord 

med en stark juridisk innebörd medan hora är ett starkt stigmatiserat begrepp som används som 

skällsord. Eskort ger en konnotation till lyx och sexarbetare är ett ord som ofta kopplas till aktivism 

och akademiskt språk. I denna studie kommer prostitution, sexarbetare, eskort eller hora användas 

som synonymt med “kvinnor som säljer sex”. För att skapa definitionen har jag utgått från lagens 

definition, köp av sexuell tjänst 6:11 BRB. Där döms den som skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse mot ersättning, till köp av sexuell tjänst. Parterna som ingår i en sådan ekonomisk 

transaktion är två eller fler vuxna (myndiga) individer som skaffar sig tillfälliga sexuella 

förbindelser. Med andra ord, i min definition av prostitution, ingår inte någon som har blivit tvingad

in i yrket, är minderårig eller har blivit utsatt för våldtäkt eller trafficking.

Yrke

Jag har valt att använda ordet yrke och inte sysselsättning eller liknande eftersom de tre bloggare 

jag använder själva använder det begreppet. Ordet sysselsättning kan därtill vara missvisande då det

används i andra sammanhang som inte nödvändigtvis har med ekonomisk vinning att göra, till 

exempel inom dagverksamhet inom LSS eller liknande. Yrke kan dock inte anses vara ett 
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kategoriskt och oproblematiskt begrepp i detta sammanhang, då de som jobbar som prostituerade 

inte har samma rättigheter och möjligheter som övriga yrkesverksamma människor. De kan till 

exempel inte registrera företag under yrkestiteln “prostituerad” och kan därmed inte heller betala 

skatt eller tillhöra försäkringskassan.

Sexuell tjänst

Med sexuell tjänst menas i denna studie tjänster och situationer som för de involverade individerna 

är eller kan vara sexuellt stimulerande och sker i fysisk närkontakt. Studien utesluter med andra ord 

bloggar om tjänster i form av träffar eller ageranden som sker via internet, brev, telefon eller 

mailkontakt och avser bara bloggar som handlar om träffar som sker i fysisk person. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer handla om tidigare forskning som är av relevans för denna studie. Jag 

kommer senare att använda den nämnda forskningen för att utföra och underbygga min analys. Det 

finns mycket tidigare forskning under de två separata ”prostitution” och ”identitetsskapande”, både 

från Sverige och internationellt. Det finns i allmänhet väldigt få studier som fokuserar på 

prostituerades sätt att skapa och beskriva sin identitet. Mig veterligen finns det inga studier om hur 

kvinnor som säljer sex väljer att porträttera sig och skapa sin identitet online genom bloggar.  Jag 

kommer nedan kort redogöra för de tre studier jag har valt att fokusera på för min studie, samt 

beskriva några andra studier på området identitetsskapande och prostitution.

2.2 Prostitution, identitet och kommunikation

I Identity management, negotiation and resistance among women in the sex trade in London, 

Ontario studerar man hur kvinnor som jobbar med eller har jobbat med prostitution förhandlar med 

sig själva och jobbar för att kunna hantera sina olika personliga och sociala identiteter. Studien är 

gjord i London, Kanada genom att intervjua 14 olika kvinnor som ingår i en organisation där man 

jobbar med kvinnor som försöker få hjälp med missbruk, psykisk ohälsa och prostitution (Orchard 

et al. 2013). Bland annat diskuteras hur kvinnorna handskas med stigmatiserade ord, såsom hora, 

men det beskrivs även hur hierarkin bland olika typer av sexarbetare ser ut, varför den ser ut som 

sådan samt hur detta påverkar kvinnornas identitet, självkänsla och självförtroende. Urvalet i denna 

studien är fokuserad på kvinnor med social problematik, den är därför inte representativ för urvalet i

denna studie. Studien ämnar samtidigt att visa att de man vet om kvinnor i denna utsatta situation 

och deras identitetsskapande och syn på sig själv inte är väldigt extensivt och att det därför är 

viktigt att utbilda människor som ska jobba med kvinnor i dessa situationer för att visa deras 

omständigheter. 

I Pole position: migrant British women producing ‘selves’ through lap dancing work beskriver Bott 

hur hon studerar hur brittiska kvinnor som jobbar med “lap dance” (en typ av strippshower) skapar, 

konstruerar och beskriver sina identiteter i förhållande till sitt jobb och klasstillhörighet. Det är en 

intervjustudie som bedrivs på tre olika strippklubbar där E. Bott intervjuar flera olika kvinnor. Vissa

av kvinnorna jobbar bara på en av klubbarna och vissa jobbar på flera. Intervjuerna genomförs både
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på klubbarna innan de börjar jobba men även under dagarna innan kvinnorna ska jobba. Hon 

beskriver att många av kvinnorna åker till Teneriffa på en billig charter resa och medvetet inte 

flyger tillbaka hem, för att sedan söka jobb och möjligheter på ön (Bott 2006:26-27). Många av 

kvinnorna beskriver sig vara från arbetarklassen och med låg utbildningsnivå, dåliga 

jobbmöjligheter och ofta dålig självkänsla försöker de skapa sig ett nytt liv och nya möjligheter. 

Samtidigt är det ett sätt att komma bort och att skapa sig frihet (Bott 2006:28-29). Studien fokuserar

mycket på klasstillhörighet och beskrivningar och beteende som illustrerar detta. 

Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: en Svensk “fuckförening”? av 

Gabriella Scaramuzzino är en avhandling som handlar om sexsäljare och sexköpares 

egenorganisering, prostitution som ett socialt problem, hur internet har utvecklat och påverkat 

marknaden sexsäljares och sexköpares rättigheter, säkerheter, kommunikation och mycket mer. Den

fokuserar mycket på hur språket används för att konstruera förhållanden, verkligheten och de forum

som individerna agerar i (Scaramuzzino 2014:276). Studien är en etnologisk observationsstudie där 

forskaren studerar kommunikation och inlägg på tre olika forum för sexköpare och sexsäljare. 

Eftersom studien primärt fokuserar på hur fält skapas och organiseras samt hur kommunikationen 

mellan individerna på de olika fälten ser ut är den inte fokuserad på identitet. Det är dock möjligt att

utläsa hur identitet porträtteras samt hur det finns en strävan efter ett kollektivt identitetsskapande, 

för att på så sätt definiera ett fält att agera inom. Denna studie ger en extensiv inblick både i 

kommunikationen mellan sexsäljare och sexköpare men även för deras åsikter om sex, sexualitet, 

myndigheter, varandra, moral och mycket annat. 

2.3 Övriga studier

Nedanstående studier har jag valt att nämna i detta kapitel då de har relevans för studien i stort. De 

kan även vara användbara för intresserade läsare att fördjupa sig i för en bättre överblick på området

i prostitution och identitetsskapande och konstruktion på internet. De kommer dock inte användas i 

analysen då de inte har tillräcklig relevans för att kunna fördjupa analysen. 

2.3.1 Prostitution i Sverige och internationellt

Det finns som tidigare nämnt många studier som studerar prostitution. Bland annat en studien av 

Wong, Holroyd, Bingham (2011) som har skrivit en artikeln som heter “Stigma and sex work from 
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the perspective of female sex workers in Hong Kong”. Det är en statistisk intervjustudie där 

författarna kartlägger hur prostituerade uppfattar, upplever och beskriver stigmatisering av sitt yrke 

i vardagslivet. En annan studie av Niklas Jakobsson och Andreas Kotsadam (2011) som jag nämnde

i inledningen är en statistisk enkätundersökning som undersöker huruvida negativa åsikter och 

därmed stigmatisering gentemot prostituerade har ökat i Sverige och Norge. RFSU kom 2015 ut 

med en kritisk rapport som ämnar att sammanställa en kunskapsöversikt om det vi vet om 

prostitution och den effekt och konsekvenser Sveriges prostitutionslagstiftning har haft på 

prostituerade i Sverige (Holmström 2015). 

2.3.2 Identitet och identitetsskapande

På området identitet och identitetsskapande på internet finns det också många studier. Bland annat 

en studie skriven av Pinto, Reale, Segabainazzi, Rossi som handlar om hur “gamers” (människor 

som spelar datorspel, antingen i realtid mot andra eller själv mot datorn) skapar, konstruerar och 

identifierar sig själv i de spel de spelar. Bland annat genom att välja avatarer som de spelade med 

samt dess egenskaper men även genom att delta och samarbeta i spel mot andra spelare och 

därigenom skapa en mer kollektiv identitet (Pinto et al 2015).
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3. Metod

3.2 Metodval

Jag har valt att göra en tolkande, kvalitativ textanalys av skriftliga inlägg på bloggar. Bloggar kan 

vara en väldigt personlig inblick i individers liv, nästan som en offentligt publicerad dagbok 

(Bryman 2011:489-492). Bloggarna är väldigt personliga och möjligheten att det är ett väldigt 

intimt material publicerat anonymt på internet, där vem som helst kan läsa innehållet och skapa sig 

en personlig uppfattning och tolkning öppnar upp för en synvinkel som vanligtvis är svår att få 

tillgång till (Scaramuzzino 2012:51-52). Samtidigt kan det vara en möjlighet för individen som 

skriver att skapa en bild av yrket, sig själv, livssituation eller annat som möjligen går emot de 

sociala åsikter och ideologier som individen annars hade känt sig tvungen till att ingå i. Det skapar 

en möjlighet för oss att observera den bild som personen själv vill skapa samt hur hen själv 

uppfattar den.

3.3 Urval

Urvalet är framför allt ett bekvämlighetsurval (Bryman 2008:194-196) och fokuserat på de som 

utför eller har utfört sexuella tjänster mot betalning, nämligen prostituerade samt endast de som är/ 

har varit verksamma i Sverige. 

Jag började med att vilja undersöka och jämföra hur prostituerade i Sverige och i Danmark beskrev 

sitt jobb, sin bild av sitt jobb och hur den rådande lagstiftningen i länderna påverkar dessa. Eftersom

Danmark och Sverige i många avseenden är väldigt lika men har vitt skilda lagstiftning och åsikter 

kring prostitution hade det varit en intressant jämförelse. Jag sökte därför efter bloggar från Sverige 

och Danmark och samlade in material från dessa. Det slutade med ca 800 sidor text. Jag valde 

därför att inte analysera och jämföra Svenska och Danska prostituerade då detta hade varit alltför 

extensivt och hade tagit för lång tid. 

Valet blev därför att bara använda Svenska bloggare som material.

Jag har samlat ihop inlägg från tre olika svenska bloggare som alla har skrivit om upplevelser som 

prostituerade under 1-2 års tid. Sammanlagt har detta samlats till ca. 400 sidor med textmaterial. 

Sökningen av bloggarna har skett via googles sökmotor med sökord så som “prostituerad bloggare” 

och “eskort bloggare”. Alla bloggare har publicerat sitt material mellan 2010-2016. Jag har 
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medvetet valt att inte använda mig av tidigare bloggar och inlägg för att de som bloggar ska ha varit

aktiva när rådande lagstiftning har varit i kraft ett antal år. Jag har även önskat att materialet ska 

vara tidsrelevant. 

I bloggarna uppger sig författarna vara kvinnor som har sålt, eller fortsatt säljer sexuella tjänster. 

Det finns dock ingen möjlighet att bekräfta att de historier och beskrivningar kvinnorna uppger är 

sanna. Det finns med andra ord ingen garanti för att bloggarna faktiskt är de personer de uppger att 

de är. De skulle till exempel kunna vara män som har erfarenhet av att köpa eller att sälja sex, eller 

ett så kallat “internet troll” som fabricerar innehåll som är tänkt att skapa reaktioner och ibland för 

att göra läsarna upprörda. Jag har dock funnit det rimligt att utgå från att bloggarna är de sexsäljare 

som de utger sig för att vara av flera anledningar. Dels skrivs bloggarna över en längre tid och 

någon som skriver inlägg för att skapa reaktioner och göra människor upprörda skriver oftare 

kortare inlägg och inte konsekvent över längre perioder. En av bloggarna har även en “företagssida”

som är kopplad till bloggen där hon har prislista, kontaktinformation och annan mer allmän 

information om de tjänster hon erbjuder samt om sig själv som eskort. 

Urvalet kan inte antas vara representativt för alla Sveriges prostituerade av flera anledningar. Dels 

är ingen av de prostituerade som beskriver sina upplevelser män, vilket utesluter en stor 

demografisk grupp. Vidare är sannolikt urvalet begränsat till en viss typ av prostituerad. Det kan 

antas vara prostituerade med relativt välordnad social situation som skriver. Då de exempelvis 

uppger sig få relativt mycket betalt, samt att de inte söker upp sina kunder i gatumiljö utan på 

internet. De framhåller också en positiv syn på sex och prostitution i allmänhet, då de antagligen 

annars inte hade velat eller vågat dela med sig av sina erfarenheter så pass öppet på internet, inte 

ens under pseudonym. Studiens urval begränsas därmed till kvinnliga prostituerade som inte tycks 

ha tvingats in i yrket av behov (såsom till exempel fattigdom eller drogproblematik) samt har en 

relativt positiv bild av yrket i allmänhet. Detta utesluter dock inte att bloggarna används som en 

form av självterapi där kvinnan i allmänhet har en positiv inställning till prostitution i personligt 

syfte men inte i allmänhet ser prostitution som något positivt. 

För att sammanfatta kan kvinnorna vara både positivt eller negativt inställda till yrket, och de tillhör

högst troligen det man skulle kunna kalla för överklass prostituerade eller eskorter. Kvinnor som 

trivs med sin sexualitet och sitt jobb, och som inte skäms nämnvärt över de val de har gjort även om
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de genom att anonymisera inläggen fortfarande vill undgå de möjliga stigma de kan möta i 

vardagslivet om de blir offentliggjorda. 

Jag har medvetet valt att inte undersöka eller leta efter bloggar eller uppgifter från individer som på 

något vis har blivit tvingade in i yrket genom till exempel trafficking, manipulation eller hot. Jag 

har inte heller inkluderat uppgifter från minderåriga. Denna kan nämligen inte uppfattas som 

prostitution utan snarare människohandel eller utnyttjande. Som tidigare nämnts finns ingen garanti 

för att kvinnorna som skriver är dem de uppger sig vara, jag kan därför inte heller garantera att de 

uppgifter de ger kring att de inte har blivit tvingade in i jobbet stämmer. Samtidigt skulle man kunna

argumentera för att de är mindre relevant för de jag studerar då jag studerar deras upplevelse och 

beskrivning av situationen, inte verkligheten så som jag skulle tolka, uppleva eller beskriva den. 

Empirin är även endast relevant för de som jobbar direkt med att sälja sexuella tjänster och samlag. 

Övrigt sexarbete såsom porr, live cam, och strippor är inte representerat i materialet.

Detta öppnar även upp för en diskussion om vad prostitution är. En av kvinnorna i materialet säljer 

även så kallade BDSM (bondage, disciplin, sadism masochism) tjänster där förnedring, 

sadomasochism och fysisk dominans ingår, dock beskriver hon att det inte alltid ingår penetrativ 

eller oralsex i dessa situationer. Det är dock fortfarande en form av sexuell stimulans som säljs för 

pengar. Frågan är om dessa sessioner och tjänster kan räknas som prostitution, det skulle kanske 

snarare kunna beskrivas som en lajv stripp eller camshow. 

3.3 Analysförfarande

Tolkande textanalys är en metodologisk strategi för att förstå och analysera texter och få fram den 

mening som författaren skapade (Bryman 2008:507-508). Hermeneutik utvecklades som 

tolkningsredskap främst för teologiska texter men har därefter utvecklats och fått vidgat 

användningsområde (ibid). Jag har valt att använda mig av tolkande kvalitativ textanalys då jag 

framförallt är intresserad av att undersöka hur de prostituerade i sina texter framställer sig själva 

och beskriver sin verklighet genom hur de använder språk och text för att konstruera sin egna 

verklighet.  Tanken med studien är att undersöka hur de prostituerade väljer att beskriva sig själva. 

Detta kan göras både genom att tolka och analysera själva handlingen kvinnorna skriver om, men 

genom tolkningar av de ord och fraser de väljer att använda för att beskriva sig själv. Efter val av 
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ämne och letande av material läste jag igenom många av inläggen och upptäckte generella mönster i

typer av inlägg och bloggar. Dessa mönster kodade jag sedan huvudsakligen efter bland annat 

”aktivism”, ”känsla av själv”, ”råd och tips”, med flera. Jag valde därför att koda bloggarna efter 

dessa kategorier för att beskriva dessa och utföra en textanalys av dem med hjälp av Goffmans teori

om självbild samt tidigare forskning.

3.4 Studiens tillförlitlighet och reliabilitet

Reliabilitet handlar bland annat om om man kan replikera studien som gjorts (Bryman 2011:351-

352), vilket är naturligt svårt i kvalitativa studier då dessa ofta är beroende av den miljö och 

situation som existerar då studien görs. Men eftersom empirin som samlas in är tillgänglig på 

internet (med andra ord vem som helst kan komma åt det) samt de teorier och metoder som används

är lätta att återskapa med hjälp av de referenser som ges. Empirin jag har använt mig av har 

anonymiserats. Dock är det inte omöjligt att hitta liknande bloggar (eller till och med samma) på 

internet för att göra en likadan studie. Man kan även använda sig av de citat jag har använt i 

analysen för att replikera studien. Men, som i alla kvalitativa studier, finns det ett väldigt starkt 

tolkningselement, så även i denna studie. Teorier och analysmetoder kan och kommer antagligen 

alltid att tolkas på olika sätt. Samtidigt kommer personliga förförståelser och åsikter få betydelse för

sättet på vilket ser på och därmed även analyserar det empiriska materialet. Detta gör det svårt att 

replikera studien utifrån forskarens egna tolkningsramar. 

Extern validitet handlar om hur mycket resultatet av studien kan generaliseras till andra sociala 

situationer och miljöer (ibid). Som tidigare nämnts är det problematiskt att generalisera resultatet av

flera anledningar. Dels är det ett väldig litet urval vilket begränsar möjligheten till bredd och att se 

de många olika fasetterna som möjligen existerar. Begränsningarna i antalet gör det även svårt att få

en mångfasetterad bild när det kommer till kön, sexuell läggning, sexuella praktiker, bakgrund, 

sociala aspekter, med mera. Empirin kan dock med hjälp av tidigare forskning och teori skapa en 

övergripande bild av fenomenet för just dessa individer vilket kan ge en generell bild av en möjlig 

kunskapslucka samt uppfylla studiens syfte; att undersöka hur just dessa bloggare väljer att 

presentera sig själv. Samtidigt är det inte omöjligt att utgå från att resultatet är relevant för även 

andra prostituerade i liknande situationer. Till exempel prostituerade kvinnor i Sverige som inte har 

större social problematik såsom missbruk eller kriminalitet, blir tvingade in i jobbet, eller liknande. 
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3.5 Etiska dilemman i nätforskning

Att studera material som är publicerat online skapar en del etiska dilemman som måste beaktas, 

framför allt när man ska använda sig av material som är publicerat privat och inte har någon 

ansvarig utgivare. Bland annat måste man göra sig bekant med materialet och de “regler” de 

innefattas av under de omständigheter de är publicerat (Bryman 2008:608). Till exempel kan man 

inte behandla foruminlägg och bloggar på samma sätt. Om materialet har en ansvarig utgivare 

öppnar det upp för möjligheter att behandla materialet såsom övrigt publicerat mediamaterial, till 

exempel tidningsartiklar. Men vart går gränsen för vad som är media och vad som är privat 

publicerat material? Är det skillnad mellan bloggar som har flera författare och en ansvarig utgivare

och en blogg som har en författare som skriver själv? Och om bloggen hör till ett företag, 

evenemang eller är en efterföljare till en bok, är det då en hemsida eller är det media? 

Det är svårt att dra gränser och därför är det lättare och (enligt många) bättre att sätta upp mer 

generella etiska regler för internetforskning. The Association of Internet Researchers (AoIR) har 

skapat några sådana:

 Ju känsligare ett visst forskningsområde är, ju mer sårbar personerna som undersöks är, 

desto mer ansvar ligger på forskaren att vara medveten om detta och skydda respondenterna/

undersökningspersonerna.

 Eftersom det finns många sätt att skada människor på är det alltid beroende av kontext, det 

är därför viktigt för forskaren att göra kontextspecifika etiska val under loppet av 

forskningen snarare än att försöka skapa en “generell” regel.

 När man gör etiska val måste man alltid balansera respondenternas rättigheter med det 

sociala behovet forskningen kan fylla. Ibland kan det vara viktigare att genomföra forskning 

som kanske minimerar rättigheterna för vissa individer men som i det stora hela är bättre för 

forskningen och därmed för samhället. 

 Etiska val ska fattas kontinuerligt under forskningen.

 Att fatta etiska val är en övervägande process, forskaren bör därför rådslå med så många 

andra människor som möjligt för att på bästa sätt kunna fatta etiska beslut (Markham & 

Stavrova 2016:237). 
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Prostitution är ett känsligt ämne, jag har därför valt att anonymisera bloggarna ytterligare. Ingen av 

dem har publicerat sitt material under sina namn, men eftersom jag har valt att använda deras 

material som offentligt mediamaterial är det bättre om jag skyddar deras identitet ytterligare. En av 

bloggarna har även sin blogg kopplat till sin hemsida och är därför lättare att hitta och möjligen 

identifiera. 

Eftersom bloggarna är publicerade online och därmed kan tydas som offentligt mediamaterial samt 

valet att ytterligare anonymisera författarna har jag valt att inte informera eller be om samtycke att 

använda deras bloggar. Om jag hade valt att be om ytterligare medverkan i studien, till exempel 

genom intervjuer, eller frågeställningar via deras bloggar hade jag informerat om studien och bett 

om samtycke att få använda det material som tillhandahållits. 

På grund av att det är ett känsligt ämne är det även möjligt att författarna till bloggarna inte hade 

tillåtit att jag använder mig av deras bloggar då de kan vara misstänksamma mot hur jag väljer att 

porträttera deras material. Denna insikt är problematisk då den naturligtvis leder till att deltagandet i

studien för författarna på inget sätt har varit frivilligt. Dock är bloggarna publicerade på öppna 

forum, där vem som helst kan söka upp dom på bland annat googles sökmotor och läsa dem. Det 

behövs ingen inloggning eller abonnemang för att komma åt materialet. Dess öppenhet öppnar 

därför upp för möjligheten att studera det som empiriskt material utan att begå etiska överträdande.

Inom etiska diskussioner måste man även beakta den “privata sfären” och ta hänsyn till denna. 

Många av blogginläggen är, vad man skulle kunna anse, privata. De talar antingen om de 

prostituerades privatliv, intima detaljer eller allmänt om den privata sfären och åsikter. Denna 

information är inte direkt kopplat till deras liv och arbete som prostituerad men det visar ändå och 

beskriver hur de har valt att se på sig själva och porträttera sina liv. Information, som kan anses 

tillhöra den “privata” sfären i det verkliga livet, kan bli offentligt när det publiceras på internet, 

beroende på var det publiceras. Till exempel anses informations som finns på privata forum eller 

privata meddelanden tillhöra en “privat sfär” och blir därför mer problematisk att använda i studier, 

medans material som publiceras på bloggar eller forum ofta anses tillhöra den “offentliga sfären” 

och är därmed mer eller mindre “fria” att användas (Scaramuzzino 2012:50). Den information som 

griper in i den privata sfären är därför i högsta grad relevant för studien och analysen som 

genomförs men är ännu en tydligare anledning att ytterligare anonymisera författarna. 
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Informationen är liksom övrig information frigiven på internet, för vem som helst att hitta och läsa. 

Det måste noteras att materialet inte innehåller “privata” konversationer på till exempel öppna 

chattforum eller forums- diskussioner. Kommentarer och frågor som dyker upp i kontakt med 

bloggarna eller direkta inlägg har därför inte använts. Dels eftersom de inte tillhör den bild som 

bloggaren vill skapa av sig själv utan mer tillhör kommunikation kring den person som bloggaren 

porträtterar. Men det är även kommunikation där det kan finnas större förväntningar på en “privat 

sfär” än ett publicerat blogginlägg. Även om författarna till kommentarerna är medvetna om att det 

publiceras offentligt har jag ändå bedömt det som en gräns som överskrids av forskare som ju är en 

osynlig observatör. 

3.6 Förförståelse

Den förförståelse och ideologi man har som forskare kommer alltid påverka den forskning som 

bedrivs (Scaramuzzino 2012:47, Bryman 2008:32-33). Det är ens uppgift att försöka skilja på 

personliga åsikter och ideologier i en studie, men förförståelsen påverkar alltid den typ av forskning

som bedrivs på ett mer eller mindre invecklat sätt: de val som görs kring vad det ska forskas om, 

frågor som ställs, teori som väljs och vilken empiri som eftersöks. Det är därför viktigt att vara 

medveten om den förförståelse och vilka åsikter man har, även om man inte kan skilja sig från dem 

helt öppnar det i alla fall upp för en möjlighet att vara medveten och vaken. I en studie som denna 

kan det vara rimligt att delge läsaren min personliga uppfattningar och åsikter när det gäller 

prostitution.

Att studera prostitution, och att skapa lagar och regler kring prostitution, ofta utan prostituerades 

egna åsikter eller medverkan tycker jag är märkligt. Jag skulle vilja påstå att det finns många 

forskningsområden och samhälleliga fenomen där man inte hade gjort det eftersom det då hade 

ansetts vara oetiskt. Till exempel hade det varit underligt att skriva lagar och regler som har att göra 

med funktionsnedsättning utan att konsultera Personer med sådana erfarenheter. Antagligen hade 

det kritiserats starkt.

Jag identifierar mig själv som feminist. Jag anser att en modern värld borde vara jämställd, oavsett 

kön eller ursprung, därför har jag en väldigt ambivalent syn på och åsikter kring 

prostitutionslagstiftningen. Jag anser att filosofin och idén bakom den när den skapades var positiv, 
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men jag anser även att det var ett förhastat beslut och att de röster som framför allt blir påverkade 

av beslutet, de prostituerade, inte blev hörda. Vilket i en lagstiftning som är till för att skydda just 

dessa människor är kontraproduktivt och paternalistiskt.

Jag tycker inte kategoriskt att Sveriges prostitutionslagstiftning är fel, men jag anser att den behöver

utvärderas, och att de som blir mest påverkade av den ska få uttala sig och vara med att forma hur 

den ska se ut och vilka andra policys och och regler som bör finnas kring ämnet. I offentliga 

diskussioner likställs även prostitution med övriga sociala problem och/ eller tvång i någon form 

eller trafficking, utan någon särskiljning av olika fenomen och sammanhang. Om man inte vet 

omständigheterna och förhållandena kring ett socialt fenomen, hur kan man då på någon form av 

vetenskaplig grund diskutera och lagstifta kring det? När någon frågar mig om jag är för eller mot 

prostitution kan jag inte annat än säga att jag är för det. Jag anser inte att det är min, lagens eller 

politikens rätt att bestämma över två (eller fler) vuxna människors sexliv. När det inte skadar någon.

Att bestämma över vuxna människors privatliv har historiskt sett varit problematiskt, med 

lagstiftning mot homosexualitet och utomäktenskaplig sex som tydliga exempel. Jag ser inte 

prostitutionslagstiftningen som något annat än det. Jag vill med detta inte påstå att det inte finns 

skadliga element i prostitution, till exempel kvinnor (eller män) som antingen känner sig eller blir 

direkt tvingade in i prostitution, men jag betraktar det som en annan diskussion: det är tvång eller 

trafficking. Även omständigheter som kan tvinga någon in i prostitution, till exempel drogmissbruk 

är en realitet. Men det finns andra skadliga företeelser som kan uppstå i de situationerna och 

lösningen (oavsett problemet) är inte nödvändigtvis att lagstifta mot det, utan att hjälpa mot det 

bakomliggande problemet. 
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4. Teori - Det socialt skapade självet

För att tolka och analysera kvinnornas bloggar tar jag hjälp av Goffmans (1959) teori om hur självet

skapas, presenteras och konstrueras i samhällets dagliga möten med andra människor.

Enligt Goffman (1959) skapas självet, och får en meningsfullhet, först i relationer, samspel och 

interaktioner med andra. Genom att använda sig av teatraliska metaforer och termer beskriver han 

hur människan skildrar och skapar en bild av sig själv, både för sig själv och för andra, genom 

rituellt samspel. Goffman antyder och beskriver att människors interaktioner är mycket mer 

“skriptade”, med andra ord förutbestämda än vad som i vardagslivet kan framstå som tydligt och 

självklart. Till grund för denna teori ligger dels historiska, dels sociala grunder och anledningar till 

varför beteende är och styrs på ett visst sätt. Detta kan bero på kön, social status, situation, med 

mera (ibid). Dessa faktorer sammantaget anger utifrån vilket skript individen skall agera och 

reagera på interaktioner. Även förväntan av en viss reaktion är av betydelse. Med det menas att 

någon som uppfyller ett visst antal kriterier förväntas beter sig på och agera på ett visst sätt. Om 

individen bryter mot dessa “regler” och förväntningar kan hen förlora eller förändra synen och sättet

andra agerar mot hen eller ser på hen (ibid). Med denna bakgrund och information kan en individ 

även “manipulera” och skapa ett nytt själv. Man kan välja att bete sig och agera på ett visst sätt för 

att skapa en viss bild utåt. 

Goffman beskriver även att den förförståelse samhället har på en viss typ av individer, till exempel 

kvinnor, läkare eller prostituerade, ofta kommer att skapa och påverka synen på individen mer än 

dess egentliga beteende. Även detta kan manipuleras genom att man beter sig eller agerar bortom de

förväntningarna som ställs och skapas. Det agerande som framförs kan dock bli en integrerad del av

“självet”. Som Goffman citerar Charles H Cooley:

“If we never tried to seem a little better than we are, how could we improve or ´train ourselves

from the outside inward? And the same impulse to show the world a better or idealized aspect 

of ourselves finds an organized expression in the various professions and classes, each of 

which has to some extent a cant or pose, which its members assume unconsciously, for the 

most part, but which has the effect of a conspiracy to work upon the credulity of the rest of 

the world” (Goffman 1959:45). 
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Med andra ord kan man förändra sig själv, både som person och bilden av sig själv för andra och för

det inre “jaget” genom att förändra bland annat sitt beteende och projektionen man visar för andra. 

Goffman föreslår tre analytiska begrepp för att förstå hur självet skapas. 

Teoretiska begrepp:

Scen- Det område där en viss interaktion kan äga rum. Det kan sätta tonen och skapa förhållanden 

för hur interaktionen ska ske och hur individerna ska förhålla sig till varandra. Till exempel ett 

vardagsrum, föreläsningssal eller utomhus på gatan.

Script- det manus eller sociala regler/ bakgrund individen har att agera efter.

Uppförande/ uppträdande (performance)- Det framträdande som en individ inför andra kan skapa en

bild av vilken typ av människa eller individ personen är eller vilken funktion individen uppfyller i 

ett visst sammanhang.

I boken “The self we live by” skriver Holstein och Gubrium om Levi Strauss´s teori om att man 

gärna har en illusion eller en bild av att man medvetet skapar självet men att man alltid måste jobba 

utifrån de som finns framför en och de omständigheter man ställs inför (Holstein & Gubrium 

2000:153). På så vis reproduceras självet eftersom man ofta återskapar de omständigheter som 

hjälper en forma självet. Detta bidrar även till att likasinnade individer med liknande intressen, 

världsbild och självbild samlas och återskapar dessa omständigheter och institutionaliserar denna 

(Holstein & Gubrium 2000:154-5). Vilket sker genom att den kommunikation som sker 

reproduceras mellan deltagarna (ibid). Detta kan både cementera de åsikter och ideologier som 

existerar men även förändra dem i takt med att nya individer som dras till institutionen kommer in 

med nya tankar och åsikter och förändrar den rådande tanken och ideologin. Samtidigt betyder detta

att självet vi skapar och vill visa fram, inte bara påverkas av utan även skapas och styrs väldigt 

mycket av det yttre. Inte bara som något att förhålla sig till utan som en direkt och antagligen 

väldigt stark och möjligen omedveten påverkan (Holstein & Gubrium 2000:153-154). Men det 

betyder även att den identitet vi vill framvisa och skapa, som inte skapas i kommunikation med 

yttervärlden eller med en viss rådande institution över en period, kommer vara mindre påverkad och

därför visa en annan och på vissa sätt mindre påverkad bild av självet. Till exempel är en skulle en 

självbiografi av en kändis, hens åsikter, tankar och individuella bild av sig själv antagligen inte vara

aktuell och rådande femtio år senare. 
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5. Resultat och analys

Detta kapitel är uppdelat i fyra delar. Först de tre olika kvinnorna och analyser kring deras bloggar, 

och till sist en diskussion för att sammanfatta analysen. Jag har valt att porträttera kvinnorna separat

då man på så sätt kan få en bättre bild av dem som individer samtidigt som det skapar en möjlighet 

att både se likheterna mellan kvinnorna i sitt yrke och självbild skapar de en möjlighet att tydligare 

se deras särdrag i vad de fokuserar på.

5.1 Susanne: Självterapeuten

Susanne har bloggat sedan 2010, även om kvinnans inlägg är förhållandevis få. Jag har valt att kalla

henne ”självterapeuten”. Hennes första inlägg handlar om varför hon vill skriva en blogg till att 

börja med. Anledningen hon ger är att hon känner för att “skriva av sig” och dela med sig av det 

som annars är hemligt.

Susannes blogg handlar på många sätt om att hantera sitt liv, synen på sig själv och olika situationer

som kan uppstå. En av de sakerna hon hanterar är stigma och negativa syner på prostitution, och på 

sig själv som prostituerad. Samtidigt kan hon tala väldigt gott om att vara prostituerad och i 

allmänhet verkar se det som något positivt, för sin egna utveckling, enkelt sätt att dejta och få “sina 

behov” uppfyllda så skriver hon även ett inlägg där hon inte rekommenderar jobbet till någon.

“Jag pratar väldigt varmt om hur bra jag har det som eskort, och vad snabbt man kan få 

pengar och hur spännande det är. Det kanske kan tolkas till att jag rekommenderar detta jobb 

till andra, men det gör jag faktiskt INTE. Att just jag mår bra och tycker om det jag gör, det är 

för att det är just Jag som gör det. Det behöver inte betyda att du eller du eller du mår bra av 

det. [...] När jag bestämde mig för att börja med detta, så tvekade jag inte en sekund, jag blev 

nästan sur på mig själv att jag inte kommit på detta tidigare haha. Så jag tycker absolut inte att

man ska göra detta om man tvekar ens en liten gång.” (13 augusti 2010)

“ Jag kan inte säga att jag inte har mått dåligt över det. Ibland när man sitter på msn och det är

fem män som tjatar och pratar snusk inser man vilket objekt man är. Jag tror jag sammanlagt 

har gråtit två gånger över hela grejen. Fast å andra sidan hatar jag faktiskt mitt ”riktiga” jobb! 
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Det finns nog få som tycker om sitt jobb. Och jag gillar att vara den jag är just nu, en hora.” (8

augusti 2010)

Genom att uttala sig mot att andra ska jobba som prostituerade skapar hon ett sätt att hantera det 

stigma och den påfrestning som kan kännas när man jobbar i ett stigmatiserat yrke. Att jobba som 

det och trivas med att vara prostituerad kan kanske uppfattas som jobbigare eftersom man faktiskt 

trivs med det. Hade hon i stället mått dåligt av jobbet hade känslorna varit mer socialt “legitima” 

och socialt accepterade. Att skriva om det och att vara tydlig med att man inte rekommenderar det 

till någon kan vara ett sätt att “försvara” sig mot de sociala script (Goffman1959) som kan innebära 

att stigma och skuldkänslor som uppkommer.

5.1.2 Att kalla sig själv för hora

Hon använder på så vis bloggen för att “bearbeta” både negativa och positiva händelser i sitt jobb. 

En liknande studie om prostituerade visar att när det kommer till beskrivning av identitet är det 

vissa kvinnor som väljer att beskriva sig själv som “hora” eller andra mer stigmatiserade ord, som 

ett “verktyg”. En av kvinnorna i förklarar det som att hon alltid har varit en hora, och alltid kommer

vara det:

“I’ve never ran around having sex with people for free. I’ve always been a whore, proud of it!

I’m a hooker man, you know. ‘What, you want some of this, you pay me 40 bucks I’ll give 

you a blow job, you want a piece of ass, give me 60 bucks I’ll give you a piece of ass.’ 

(Gayle, age 43)” Orchard et al. 2013:199

Bland annat menar författaren handlar detta om ett sätt att hantera den situation, identitet och de 

stigma kvinnorna lever med. Det har visat sig vara vanligt, att använda stigmatiserade ord och 

uttryck som ett sätt att bearbeta en situation, skapa och känna makt över situationen och ordet 

(Orchard et al. 2013:199). 

Susanne hanterar de stigma och hemlighetsmakeriet som kommer med yrket dels genom att tala mot

det som tidigare citat visar, men hon använder även samma “verktyg” som kvinnorna i Orchard med

flera studie. Till exempel beskriver även hon sig själv som hora, i motsats till många andra 

sexarbetare och prostituerade (inkluderat de andra bloggarna som används i studien) som tenderar  

att använda ordet eskort eller sexarbetare. Hon beskriver bland annat ett onlinesamtal med en klient 
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som blev upprörd och kallade henne för hora, men att hon inte blev bestört över detta, då det för 

henne var ett faktum. 

“Senaste idioten jag pratade med va bara TVUNGEN att träffa mig, han sa att han MÅSTE 

knulla mig nu.Desperata killar som honom går helt bort. Skulle blocka honom och så var det 

nåt fel på msn så jag kunde inte. Så var helt enkelt tvungen att fortsätta ”lyssna” på hans 

desperata babbel. Han tjatar och tjatar naivt i tron om att jag ska träffa honom. När han tillslut

förstår att det inte kommer att hända så säger han.

”Jävla hora” ”Du bara ljuger, du är en hora”.. and so on.

Haha, jaa vad säger man? Oh buhuuhuu.

Nej.. jag vet.. jag är en hora. Jag har ganska uppenbart profilerat mig som en hora. Inte riktigt 

rätt skällsord till mig.” (9 oktober 2010)

Att acceptera ett, till synes negativt och respektlöst sätt att tala till henne som normalt, och inte låta 

orden, de stigma och negativitet som kommer med dessa ord ha effekt på henne, gör det lättare att 

hantera det. Det tar bort den makt som stigmatiserade ord och uttryck kan ha om de inte tar effekt 

på individen som blir utsatt för dom. 

5.1.3 Att leva ett halvt liv

Även om Susanne tycker om att jobba som prostituerad, och har skapat sig försvarsmekanismer och

sätt att hantera många av de negativa aspekterna av jobbet, visar hon ändå att hon är rädd för att 

“komma ut” och öppet visa sig, beskriva sig och erkänna att hon jobbar som prostituerad för sitt 

”normala” liv med vänner och familj, då hon är rädd för vad de skulle säga och tycka om det. 

“Halva delen av mitt liv är hemligt. Det är den delen där det händer mest men även den delen 

som jag är helt själv i. Ingen, ingen som känner mig utanför världen där jag ses som hora vet 

ett skvatt. Jag måste bara skriva av mig, och detta kommer inte vara en blogg där ännu en 

försöker försköna det jag gör även om det faktiskt inte är något som jag egentligen skäms 

över. Jag vill bara inte ha reaktionerna från nära och kära slängda efter mig i evighetstid. 

Finns det någon som berättar?” (6 augusti 2010)
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Även om det, som hon beskriver, verkar skapa en viss oro och resultera i hemlighetsmakeri, vilket 

kan vara krävande och skrämmande är det ändå en lockelse. En av tjusningarna i jobbet som 

prostituerad är för Susanne att det är just hemligt och på vissa sätt även “förbjudet”. 

“Det blir visst en ”Hemlig kväll” i kväll ändå. Min kompis avbokade så nu är jag på jakt efter 

andra äventyr, mina äventyr.” (13 augusti 2010). 

Att leva med halva livet “hemligt” eller i alla fall gömt för nära och kära gör att det är svårt att bolla

idéer med någon. Bloggen är på så vis ett verktyg för Susanne att diskutera med “sig själv”, att dela 

med sig av de idéer, tankar och ideologier hon har, och att på så vis inte behöva bära på hemligheten

själv. 

“Idag kände jag mer än någonsin att jag vill dela med mig av mina upplevelser och ”äventyr” 

som egentligen är hemliga för andra att ta del i. Så då kom jag på idén att skapa denna blogg, 

så nu gjorde jag det helt enkelt.” (6 augusti 2010). 

5:2 Karin: Författaren och Aktivisten

Karins blogg är skriven som en biografi, uppdelad i kapitel. Karin berättar i sitt första inlägg att hon

har jobbat som eskort, men att hon är en helt vanlig tjej, någon som man aldrig skulle kunna tro att 

hon har jobbat som eskort. 

“Den här bloggen handlar om mig [...], jag är tjugoårsåldern och bor i Stockholm. Jag är en 

vanlig tjej och om du skulle träffa mig skulle du förmodligen uppfatta mig som vilken 

Stockholmstjej som helst. Man skulle kunna säga att jag är en vanlig tjej som har haft ett 

ovanligt arbete och för mig har det inte varit mer märkvärdigt än så.” (7 juni 2016)

Bloggen beskriver hennes liv som eskort, hon skriver om varför hon började med jobbet, varför hon

slutade, hur hon gick tillväga för att skaffa kunder, vara säker i sitt jobb och vilka hinder som fanns. 

Att läsa Karins blogg är som att läsa en biografi av en kvinna som vill beskriva hur en viss karriär 

ser ut och har påverkat hennes liv och syn på samhället. 
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5.2.2 Livet som prostituerad i bokform och att leva med en alter-identitet

Genom hennes kapitel kan man följa hennes debut som sexsäljare, kommunikation med kunder, 

sammandrabbningar med polis, diskussioner med vänner, kunder och kollegor, vardagsliv och 

varför samt hur hon slutade sälja sex. Vad det var som påverkade henne i sin jobb-identitet och hur 

detta i sin tur påverkade hennes egen syn på sitt ”privata” själv. 

“Det var inte så att jag bestämde mig för att vara eskort i resten av mitt liv, utan jag bestämde 

mig för att göra det ett tag, kanske ett par år eller så länge som det kändes bra. Jag ville spara 

för framtiden, pengar som jag kunde lägga på studier, lägenhet eller kanske ett eget företag? 

Dessutom skulle jag ha massor med tid för träning, vänner, familj och jag skulle kunna resa 

och upptäcka världen. Jag kände mig ung, snygg och nyfiken på livet.” (8 juni 2016).

Karin beskriver även utveckling av sin identitet som prostituerad genom boken. Samtidigt beskriver

hon att hon är osäker på vem hon hade varit, och vad hon hade gjort, om hon inte hade varit 

prostituerad. 

“Att börja sälja sex var ingenting som bara hände över en natt, utan det var något som jag 

funderade på under en längre tid. Sexbranschen lockade och har intresserat mig ända sedan 

jag blev sexuellt aktiv.” (8 juni 2016) 

Beskrivningen av ett alternativt liv, och livet före prostitution och sexarbete tas även upp i E. Botts 

studie. Där beskrivs att kvinnorna som jobbar som strippor har en väldigt klar och utarbetad bild av 

sin “alter” identitet: den identitet och det liv de hade fört om de inte hade varit strippor på Teneriffa.

Kvinnorna i Botts studie och Karins beskrivning av sin “alter” identitet och realitet är olika, men 

inte omöjliga att jämföra. Ofta består beskrivningarna i Botts studie av ett låglönejobb, kanske få 

barn tidigt, och inte tjäna tillräckligt med pengar för att kunna försörja sig själv (Bott 2006:29-31. 

Karins beskriver sitt alternativa liv som det liv hon levde innan hon började jobba som prostituerad.

“Vid den här tiden studerade jag på högskolan och hade två extrajobb, vilket var mycket 

stressigt. Därför ökade motivationen att faktiskt ge eskortandet en ärlig chans. Det var inte så 

att jag var i akut behov av pengar och såg sexsäljandet som en sista utväg – jag klarade mig 

bra ekonomiskt på mina två extrajobb och bidragsdelen från CSN.” (8 juni 2016)
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5.2.3 Debatterande

Debatter, protester och samhällsförändring kan te sig på olika sätt och framföras på olika sätt. Den 

kan vara direkt, ute i offentligheten i en debattartikel eller på gatan. Den kan vara indirekt genom att

motverka stereotypa bilder och föreställningar, och den kan vara undermedveten genom att undvika 

att göra saker som förväntas av en. Karin använder flera typer av protester och debatter i sin blogg. 

Bara att ha en blogg och skriva på det beskrivande och intima sätt hon gör är i sig en protest som 

går mot de förväntningar samhället (enligt Karin) har på henne. 

“Den allmänna uppfattningen av sexsäljandet är att det är en avskyvärd och hemskt 

sysselsättning för alla. Tjejerna som säljer sex mår dåligt, är förmodligen beroende av droger, 

har stora skulder och har dåligt självförtroende och en dålig självkänsla. Tjejerna utnyttjas av 

hemska män med dålig kvinnosyn, dessa män har ingen respekt för tjejerna som de i stort sett 

våldtar. Det pratas nästan uteslutande enbart om tjejer som säljer sex. Det är en fruktansvärd 

bild som målas upp och även om jag inte känner igen mig i den kommer jag aldrig förneka att 

detta är en del av verkligheten. Allt tvång och utnyttjande är fruktansvärt! Självklart måste 

detta uppmärksammas och de som medverkar i detta ska straffas hårt! Men man lurar sig själv

om man stannar där och tror att det är hela sanningen och hela verkligheten.” (18 juni 2016) 

Ovanstående citat visar de föreställningar och förväntningar hon upplever och anser att samhället 

har, samtidigt som hon utmanar dem med sina egna erfarenheter, samtidigt bekräftar hon att de 

föreställningarna som existerar delvis är sanna, även om de inte inte allomfattande. Hon beskriver 

att prostitution och världen kring att sälja sex inte alltid är en dans på röda rosor, men att den 

negativa bild som målas upp inte är den enda bild som existerar, och därmed inte den enda bild som

är sann. 

“Jag har alltid varit medveten om den mörka bild som målas upp av sexsäljandet redan innan 

jag bestämde mig för att sälja sex. Men jag har samtidigt varit medveten om att det finns fler 

sidor av sexsäljandet, än de skräckhistorier vi alltid hör om. [...] Jag skäms inte för det och för

mig kan det även vara något fint att sälja sex.” (18 juni 2016)
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Hon utmanar och problematiserar bilden av prostituerade genom att hon inte anser sig tillhöra de 

”mörka bild” hon beskriver, och snarare visar upp en motsatt ideologi, åsikter och verklighet. 

5.2.4 Handbok och råd

Flera av Karins kapitel handlar om, eller stöter på ämnet om olika försiktighetsåtgärder som hon tar 

för att vara säker i yrket.

“Reglerna var ganska självklara saker som vett och etikett, respektera gränser, visa respekt, 

bra hygien och att båda parterna alltid hade rätt att gå om träffen inte kändes bra. [...] Att ha 

tydliga gränser, veta sitt eget värde, och att kunna säga nej är jätteviktigt i livet! Jag anser 

också att det är en förutsättning för att inte råka illa ut, både privat och som eskort. ” (15 juni 

2016)

Hon är noggrann med att beskriva de försiktighetsåtgärder som är viktiga att ta för att göra jobbet 

och livet säkert. Samtidigt beskriver hon att det själv kunde vara svårt i början att veta vad man 

skulle göra för att inte råka illa ut. 

I Scaramuzzino studie beskrivs hur både sexsäljare och sexköpare diskuterar olika 

försiktighetsåtgärder som tas, samt hur man försöker komma fram till gemensamma åtgärden för att

göra transaktionen så säker som möjligt. För sexsäljarna handlade det om att skydda sig mot en rad 

olika saker. Användning av kondom för att skydda sig mot sjukdomar och graviditet, att skydda sig 

mot internet hallickar, och att skydda sig mot farliga kunder. Hallickar kunde enligt inläggen ofta 

erbjuda mycket men gav sällan allt de de erbjöd och kostade bara en massa pengar (Scaramuzzino 

2014:184-185). Att skydda sig från kunder var även väldigt centralt och det beskrivs många tips för 

framför allt nya sexsäljare. Bland annat att träffa kunden innan, ta pengarna innan sex, och sortera 

bort de kunder som inte verkar seriösa i kontakten (ibid). Vissa beskrev även försiktighetsåtgärder 

som att ta högre priser, inte ta kunder som försöker pruta, bara ta kunder från Sverige eller 

skandinavien och att alltid prata i telefon med kunden innan (ibid). 

“Man går inte någon utbildning för att bli eskort och det finns ingen bruksanvisning, ofta 

finns det inte heller någon erfaren person att fråga om tips eller hjälp av heller. Det var så klart

jätteskönt att ha [...] att bolla tankar med, men vi var båda nya på jobbet och därför var det lätt

att begå ”fel” i början. Internet har också varit en stor hjälp, men att arbeta som eskort är 
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väldigt individuellt och alla arbetar på olika sätt, därför måste varje person sätta upp sina egna

gränser, tjänster, regler, priser och sätt att arbeta på.” (15 juni 2016)

Genom att beskriva hur Karin gick tillväga när hon började jobba som prostituerad visar hon även 

andra, potentiella prostituerade hur man kan gå tillväga, vad man ska tänka på och vad man ska 

undvika. Hon blir som en vägvisare och hennes blogg skapar en kommunikationsmöjlighet för de 

som är intresserade och kan ha användning för de råd hon ger. Samtidigt ger hon alternativ till var 

man kan få hjälp och vägledning, till exempel på forum eller att skaffa sig vänner som också jobbar 

inom prostitution.

5:3 Emma: Affärskvinnan

Den tredje bloggaren Emma, har jag valt att kalla för affärskvinnan, delvis för att hon har sin blogg 

kopplad till sin hemsida där hon erbjuder tjänster, har en prislista, och möjlighet att sända mail och 

boka en träff, men också för sättet hon skriver på. Hennes blogg har också den inslag av aktivism 

och självterapi, men framför allt kan den läsas som en livsstils-blogg eller en affärsblogg.

5.3.1 Marknadsföring och affärsverksamhet

Som vilket annat företag eller affärsmänniska som helst skulle göra använder Emma bloggen för att 

beskriva hur hennes tjänster ser ut. Hon lockar även till köp och skapar en bild av hur hon ser ut, 

hennes liv och de tjänster hon erbjuder och man kan köpa för att “förgylla” sin vardag med. 

“Morgonstund har guld i mun. Solen lyser så det kommer nog bli en strålande dag! Min 

favoritstund är nog på morgonen. Brukar alltid göra en god frukost (idag avacado och 

tofumackor med färsk basilika och färskpressad juice och kaffe) och besvara mail och jobba 

av lite saker innan jag tar itu med dagen. Helst i sängen eftersom det är den bekvämaste 

platsen hos mig.” (14 mars 2015)

Ett annat knep som används är att hon har bilder på sig själv (där hon har “blurrat” ansiktet så att 

man inte kan känna igen henne) och bilder på inredning, mat och natur, bilder som är tänkta att 

locka med en illusion av ett perfekt liv, som även du som läsare eller kund kan uppnå eller köpa dig 

till. Hon säljer, så som hon själv beskriver det, inte bara sex, utan en upplevelse. Detta gör hon 
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genom att skapa en personlig inblick i sitt liv, eller det hon vill visa är hennes liv för att visa den 

upplevelse av “lyx” och “välmående” som hon vill erbjuda och sälja.

“Ni kan tänka på mig som lilla frun. Alla fruar behöver tid för att hinna med allt från 

skönhetsvård till skötsel av hemmet och speciellt den här lilla frun som gjort fruämbetet till en

lyxigare variant behöver extra mycket tid för att hinna med så allt är perfekt för våra träffar.” 

(28 feb 2015)

Det har dels att göra med att det är en effektiv metod att få kunder men även eftersom det är den 

identitet och ideologi hon gemensamt med sin omgivning har skapat och cementerat. Holstein & 

Gubrium talar om att man skapar och konstruerar sin identitet baserat på ens förutsättningar och 

omgivning (2000:153). Detta bidrar till att likasinnade individer samlas och gemensamt återskapar 

denna identitet och ideologi och på så vis institutionaliserar den (Holstein & Gubrium 2000:154-

155). Detta kan ske genom kommunikation och respons på det som ges (ibid). I Emmas fall kan det 

handla om kommentarer på bloggen och inlägg, men det kan även handla om vilka kunder hennes 

blogg och hemsida lockar till fler, och bättre kunder och att detta sedan blir en positiv respons. På 

det viset gestaltar Emma sin blogg på ett sätt som ska locka en viss typ av kunder. Intimt, öppet, 

exklusivt och professionellt. Av detta att döma ser hon antagligen både sig själv och sina kunder 

som framgångsrika, serviceinriktade och med ett gemensamt mål att skapa en exklusiv upplevelse. 

Bloggen, och sättet hon marknadsför sig på kan även fungera som en första “sållning” av de kunder 

hon vill skaffa sig. Scaramuzzino beskriver i sin avhandling att vissa sexsäljare som var aktiva på 

de forum hon studerade medvetet gestaltade sina annonser på ett visst sätt för att attrahera en viss 

typ av kunder (Scaramuzzino 2014:162). Till exempel beskriver vissa kvinnor att dom skriver en 

väldigt “snuskig” annons för att dom är intresserade av väldigt snuskiga kunder och inte av kunder 

som möjligen vill ha mer intimt och personligt sex eller så kallad GFE2. Emma gör motsatt och 

porträtterar sig i stället som exklusiv och serviceinriktad. 

“Den service jag tillhandahåller som eskort är något jag inte gått ut med så hårt. Orsaken är att

jag gärna vill behålla bilden av den goda kvinnan och därför varit lite försiktig med att utmåla 

mig själv som ett porräventyr eftersom det kan dra en sämre publik.” (26 feb 2015)
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5.3.2 Inte stereotyp

Emma tydliggör flertalet gånger genom sin blogg att hon inte är en “vanlig” eller stereotypisk 

prostituerad. Detta kan dels ha att göra med att skapa en bättre syn på sig själv för kunderna, med 

andra ord marknadsföring, men även att skapa en identitet som hon själv är van vid att tillhöra och 

porträttera. Till exempel kan det ha att göra med att ta avstånd från den negativa syn man inte vill 

associeras med och istället skapa en mer moralisk och etiskt korrekt bild. 

“Först och främst lever jag ett rätt vanligt liv. Det är jätteskönt. Drömmer inte om något 

dekadant överflödigt liv, utan trivs bäst när det är en balans i saker. “ (30 juli 2015)

I ett inlägg beskriver hon hur den stereotypa och ofta negativa synen vissa kunder har på 

prostitution påverkar henne, kundernas bild av henne och hur kunderna reagerar på henne som 

person. 

“Många klienter som kontaktar mig är livrädda för att köpa sex. De frågar ofta om jag haft 

problem. [...] Jag lever ett vanligt liv med vänner, o s v, i vanliga fall.” (9 juni 2016) 

I bloggen tar hon upp detta i ett inlägg och beskriver att detta kan vara vanligt och att hon ofta på 

olika sätt får visa och ge någon form av garanti för att sådant inte är fallet. Bland annat får hon även

på olika sätt försäkra kunderna om sin diskretion och deras säkerhet likväl som hennes egna. 

I denna anda försöker hon även skapa en bild av sig själv som “inte bara” prostituerad utan även 

som en moraliskt korrekt och “god” människa, med gott umgänge och goda förhållanden. Detta 

görs framför allt genom att visa på handlingar och karaktärsdrag som skulle anses tillhöra en 

moraliskt god, politiskt korrekt och samhällsengagerad människa. På så vis ansluter hon sig delvis 

till en viss grupp av människor och skapar sig därmed en viss identitet och identitetsbeskrivning, 

men hon tar även avstånd från den stereotypa bilden av prostituerade, med dåliga 

familjeförhållanden, dålig hälsa och möjligen missbruk. 

“Jag&familjen donerar pengar till ca 4-7 välgörenhetsorganisationer per år. Jag källsorterar 

självklart. Jag äger ingen bil. Jag äter mestadels vegetarisk och ibland fisk. Jag äter 5% 

mjölkprodukter, resten gjort på havre. Jag köper gärna närproducerat och ekologiskt om det 

finns. [...] men skulle någon ramla framför fötterna på mig skulle jag självklart hjälpa 
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personen  upp. Det gjorde jag förra året under ishalkan med en pensionär som behövde hjälp.”

(1 feb 2015)

5.3.3 Relationen till kunden

Många företag försöker kvalitetssäkra sina produkter eller tjänster. Detta kan göras på olika sätt, till 

exempel genom mystery shoppers som handlar på olika företag för att sedan sätta betyg på hur bra 

service dessa hade, eller genom kundundersökningar. Emma använder samma knep. Dels utför hon 

intervjuer eller ber klienter skriva om varför de började köpa sex, vad som lockade dem med det 

och varför de fortsätter. Men hon gör det även för att få reda på vad som lockar kunder till att köpa 

sex, och ännu mer vad som lockar just hennes kunder till att köpa sex. 

“Jag ställde en del frågor innan för att ta del utav fler sexköpares historier. Man kunde skriva 

om sina upplevelser i novellform eller besvara frågorna. Nu tänkte jag börja publicera en del 

av de svar jag fick in igen. [...] 

5.) Vad ser du som de största fördelarna mot vanliga relationer? Inga krav och att det blir 

som en spännande blind date när man träffar någon ny.

6.) Vad ser du som de största nackdelarna mot vanliga relationer? En del tjejer är för 

struliga allt är bra inför träffen så slutar dom höra av sig. Detta händer ibland och är vanligast 

bland unga svenska tjejer. En annan nackdel att man måste planera så mycket med ledigt från 

jobbet och hemmet så det frustrerade om det skiter sig.” (16 Mars 2015)

Detta visar att hon försöker få sig en bild av vilken typ av kunder hon får, samt vad de förväntar sig 

av henne och av tjänsten. Det skapar förtroende för henne som serviceprovider, men hjälper även 

henne att utveckla sina tjänster efter hennes kundkrets och deras önskemål och förväntningar. Att 

publicera dessa frågeformulär med svar visar dels att hon är mån om sina kunder för andra 

potentiella kunder, men skapar även en möjlighet för redan existerande kunder att få en djupare 

inblick in hennes andra kunder och möjliga andra tjänster hon erbjuder, eller kan erbjuda. 

Emma analyserar och diskuterar även andra sexsäljares och sexköpares syn på service, priser och 

kundrelationer som hon kan ta del av via forum på nätet. Att beskriva och skapa en privat och intim 

upplevelse som affärsverksamhet, samt under vilka förhållanden och omständigheter detta ska ske 
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under, är även något som nämns i Scaramuzzinos avhandling. I studien resulterade diskussioner 

kring denna skiljelinje i att prostituerade försökte skapa kollektiva avtal och regler för hur jobbet 

skulle skötas. Dessa kontrakt och överenskommelser har inte strukturen och är inte formulerade 

som anställningskontrakt mellan anställd och företag utan snarare ett upphandlingskontrakt mellan 

köpare och producent (Scaramuzzino 2014:166). Detta kontrakt handlade framför allt om gränsen 

mellan vad som är privat njutning och nöje och vad som erbjuds och ingår i en tjänst, samt priset för

denna tjänst. 

“Det är ofta debatt på nätet om eskorters olika priser, service och varför de inte är billigare 

och gör allt. Saken är den att eskorter precis som civila kvinnor kan ställa krav på vilken sorts 

män de vill träffa. Tillräckligt intelligenta gentlemän och gentlekvinnor brukar förstå detta 

(just dessa är jag intresserade av att träffa) men sen finns det en hel del bittra männniskor 

därute som inte tycker det är okej att kvinnor som tar betalt har rätt att ställa krav eller ta för 

mycket i arvode. Ungefär som att kvinnan eftersom hon tar betalt måste vara tillgänglig för 

alla och göra allt närhelst någon önskar eftersom hon finns på marknaden. För egen del anser 

jag att kvinnan efter ett tag skulle må ganska dåligt om hon lät sig exponeras på det sättet. 

Olika yrkeskvinnor inom sexbranschen kan precis som inom den vanliga världen egentligen 

ställa vilka krav de vill.” (25 feb 2015)

I ovanstående citat kan man även se att Emma anser att man kan ställa olika krav på sexköparen 

samt de effekter hon anser kan uppstå om man inte ställer krav på kunderna. I Scaramuzzinos 

avhandling beskrivs liknande fenomen men i sammanhang att skapa kollektiva kontrakt. Till 

exempel om det kunde begäras att sexköparen skulle skicka en bild på sig. Detta gick på sätt och vis

hand i hand med gränsen mellan privat och tjänst, säkerhet, vad som ingår i en tjänst samt vilka 

krav den prostituerade kan ställa på sexköparen (Scaramuzzino 2014:160, 162, 166-169).
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6. Diskussion och slutsats

Att skapa och konstruera identitet kan i vår moderna tidsålder vara komplicerat och mångfacetterat. 

Det handlar inte längre bara om att kommunicera med andra genom telefon eller ansikte mot 

ansikte, eller att använda den information och de influenser som finns i vår nära omgivning via 

familj, vänner jobb och skola. Idag har vi en bredare, djupare, på vissa sätt lättare och på andra sätt 

svårare sätt att skapa och konstruera vår identitet. Vi har idag tillgång till hela världen, ofta i vår 

bakficka vilket gör att vi har fler influenser närmare oss än vad man hade för bara 30 år sedan. Det 

skapar även fler sätt för oss att uttrycka oss på. Vi kan skapa och uttrycka vår identitet genom bilder

och konst på till exempel instagram, vi kan skapa en professionell identitet och ett online CV på 

Linkedin eller skapa en personlig bild som kontinuerligt revideras och ändras på till exempel en 

blogg. Möjligheten att skapa och konstruera identitet har med andra ord expanderat, eller kanske 

flyttat. Scenen är inte längre ett vardagsrum eller en skolgård, scenen existerar i en virtuell värld av 

bilder, ord och även, i högsta grad den personliga fantasin hos mottagaren, läsaren eller 

observatören.

Kvinnorna i studien är klart och tydligt tre olika individer, som använder sig av samma plattform 

och scen för att visa sin individualitet men av olika metoder. Kvinnornas ord och de scenarion dessa

skapar konstruerar en bild, denna bilden kommer dock tydas och tolkas på olika sätt beroende på 

vem som läser den. Detta skapar en typ av kommunikation mellan läsare och författare vilket varje 

gång skapar en individuell konstruktion av det som läses. Samtidigt skapar det en möjlighet att 

försöka få ut en bild, och möjlighet att på ett sätt kommunicera med människor man annars aldrig 

hade kunnat kommunicera med. 

Syftet med studien var att studera hur dessa kvinnor beskriver sig själv som “kvinnor som säljer 

sex”, hur de använder sig av bloggar som hjälpmedel, och vad de vill åstadkomma. För alla tre 

kvinnor har bloggarna centrerat kring ämnet “att sälja sex”, men med olika beskrivning, fokus och 

syfte. Kvinnorna i min studie har varit olika, men liknande grunder, till att sälja sex. Det har gjorts 

på olika sätt och man har hanterat det på olika sätt. Men alla tre har till en viss del identifierat sig 

som kvinnor som säljer sex, även om det inte har varit den enda delen av deras identitet och 

identitetsbeskrivning. 

Bloggarna har varit en metod och ett verktyg att få ut sitt meddelande. För Emma har det varit ett 

försäljningsknep likväl som ett sätt att skriva av sig och skapa en (enligt henne) mer rättvis bild av 
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sig själv och prostitution än den bild som förmedlas av samhället. För Susanne har det varit ett sätt 

att, framför allt för sig själv, definiera varför och hur hon säljer sex, men även att hantera det 

negativa och positiva som kommer med det. För Karin har det varit ett sätt att uppfylla möjliga 

författaraspirationer och ett sätt att vara en aktivist. Hon har använt bloggen för att gå emot en 

stereotypisk bild av “kvinnor som säljer sex”, för att definiera och sätta ord på problem som finns i 

samhället och den dubbelmoral som existerar kring kvinnor, sex och frihet. 

Detta visar att man kan ha liknande utgångspunkter i livet och liknande mål med en uppgift eller 

idé, men att det kan resultera i helt olika beskrivningar, identiteter och människor. 
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Endnoter

1. Dunegons- Ett rum, hus eller område som är tillfälligt eller permanent designerat åt sexuella 

BDSM- lekar. Det kan även skapas virtuella ”rum” på internet som fungerar som dunegons för lekar

online via chatt eller webcam.

2. GFE- Även kallat girlfriend experience. 


