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ABSTRAKT 
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Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser 

av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker 

huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad 

kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i 

så fall hanterar stigmat. För att besvara frågeställningarna har tre semistrukturerade intervjuer 

genomförts med kreatörer på OnlyFans. Med utgångspunkt i en tematisk analys har det 

insamlade materialet satts i kontext till ett teoretiskt ramverk kring avvikande beteende av 

Howard S. Becker samt stigma av Erving Goffman. Studiens resultat kan sammanfattas med 

att respondenternas berättelser beskriver en process till att bli en etablerad kreatör, genom 

vilken samtliga steg i en avvikarkarriär kan urskiljas. Stegen indikerar på att kvinnorna lärt sig 

tekniken för OnlyFans, lärt sig känna effekterna av OnlyFans samt lärt sig uppskatta 

effekterna av OnlyFans. Respondenterna upplevde även viss stigmatisering från samhällets 

förväntningar på ett lämpligt arbete och uttryckte strategier för att hantera stigmat genom att 

söka stöd bland nära vänner eller andra verksamma inom sexarbete. 
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1. Inledning 
 

I spåren av pandemin har begreppen ”empowering” och framför allt ”female empowerment” 

använts flitigt i sociala medier i syfte att främja kvinnligt entreprenörskap. Begreppen belyser 

en kraftfull global rörelse som kräver att världens länder ska utveckla och stärka kvinnors 

känsla av egenvärde samt ge rätten till kvinnor att påverka till social förändring (World 

Vision 2021). En verksamhet vars användare skapat stor uppmärksamhet kring just kvinnligt 

entreprenörskap är plattformen OnlyFans. Plattformen möjliggör för kreatörer av alla slag att 

mot betalning låta följare ta del av exklusivt innehåll i form av bilder, filmer och privata 

chattar. OnlyFans har i nuläget över 100 miljoner användare och har väckt en kontroversiell 

debatt gällande huruvida plattformen bidrar till en normalisering av pornografi och försäljning 

av sexuella tjänster. 

I DN:s artikel OnlyFans: Prostitution eller porr-revolution (Dagens Nyheter 2021) lyfts två 

motstridiga sidor av debatten fram. Ena sidan representeras av OnlyFans kreatörer vilka anser 

att plattformen är ”empowering” i det avseendet att de tillåts vara i kontroll över sin egen 

sexualitet och kan kapitalisera på frivilligt utnyttjande av sina kroppar. Den andra sidan av 

debatten beskriver i stället plattformens problematiska egenskaper gällande risker för sexuell 

utpressning och exploatering av redan utsatta kvinnor och andra minoritetsgrupper.  

Den delade samhällsdebatten väcker relevanta frågor gällande huruvida plattformar som 

OnlyFans bör anses som skadliga eller stärkande för utvecklingen av det kvinnliga 

entreprenörskapet. Vem ska egentligen få representera och föra talan för den stora omfattning 

människor som OnlyFans och sexarbetesindustrin motsvarar? Vem har rätten att avgöra vad 

som bör anses som ett ”empowering” och således riktigt arbete?  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser och erfarenheter av 

att erbjuda sexuellt innehåll på plattformen OnlyFans. Uppsatsen avser även att belysa den 

möjliga process kvinnorna kan genomgå för att bli etablerade kreatörer på OnlyFans. Med 

hjälp av ett teoretiskt ramverk kring avvikande beteende, avvikarkarriär och stigmatisering 

söker denna uppsats att kunna lyfta ett nyanserat perspektiv av sexarbete på en digital 

plattform och bidra till en närmare förståelse för hur de som arbetar med OnlyFans upplever 

sin situation.  

För att uppnå det förväntade syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Utifrån kvinnornas upplevelser och erfarenheter av OnlyFans, går det att urskilja olika 

faser i karriären till att bli en etablerad kreatör på plattformen? 

• På vilka sätt kan kvinnorna uppleva stigmatisering av att arbeta med OnlyFans, och 

hur hanterar de i så fall det stigmat? 
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1.2 Bakgrund 

 

För att få närmare förståelse för de ämnen som uppsatsen behandlar kommer följande avsnitt 

redogöra en bakgrund av plattformen OnlyFans samt hur den kan sättas i relation till den 

nuvarande svenska lagstiftningen och sexköpslagen. 

 

1.2.1 Vad är OnlyFans? 
 

OnlyFans beskriver sig som en revolutionerande social medieplattform där kreatörer och 

prenumeranter kan interagera och forma genuina relationer över publicerat innehåll av en 

mängd genrer. Plattformen grundades 2016 av entreprenören Tim Stokley i syfte att 

möjliggöra för kreatörer att tjäna pengar på sitt innehåll utan inblandning av annonsörer. Till 

följd av pandemin fick OnlyFans under 2020 en omfattande tillväxt av användare och i 

januari 2021 passerade plattformen över 100 miljoner användare världen över. OnlyFans 

anses tillåta kreatörer att skapa engagemang hos och autentiskt anknyta till sina följare på 

kreatörens egna villkor. För att ta del av kreatörens bilder, filmer eller direktchatt krävs en 

betald prenumeration där kreatören själv bestämmer priset. Kreatören kan även tjäna pengar i 

form av dricks eller pay-per-view funktionen i chatten (OnlyFans 2021).  

Majoriteten av kreatörerna försörjer sig genom att lägga upp innehåll av sexuell eller 

pornografisk natur och kan genom privata konversationer publicera ytterligare innehåll som 

efterfrågas av prenumeranter. OnlyFans framställer sig emellertid som en plattform som 

välkomnar innehållsskapare av alla slag, till exempel inom träning, konstnärskap och 

matlagning (OnlyFans 2021).  

1.2.2 Vad säger lagstiftningen? 
 

Försäljning av sexuella tjänster kan benämnas genom begreppet prostitution vilket kan 

definieras som att ”minst två parter säljer och köper sexuella tjänster där ersättning är en 

förutsättning för tjänsten” (NE 2021). I Sverige är det lagligt att sälja sexuella tjänster men 

olagligt att köpa en sexuell tjänst. Brottsbalken kap 6. 11 § redogör att om en person skaffar 

sig en tillfällig sexuell förbindelse kan denne dömas till böter eller fängelse i högst ett år.  

Sexköpslagen antogs 1999 genom en stark efterfrågan och pådrivning av olika 

kvinnorättsorganisationer vilka ansåg att skyddet för den mest utsatta personen vid sexköp, 
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den som säljer sex, inte erbjöds tillräckligt med skydd. Lagen motiverades med ett försök till 

att förhindra förekomsten av prostitution och människohandel, med den indirekta effekten av 

att minska kriminalitet och andra samhällsproblem (Regeringen 2016).  

DN:s artikel OnlyFans – Prostitution eller porr-revolution (Dagens Nyheter 2021) diskuterar 

huruvida växande plattformar som OnlyFans bidrar till en allt mindre tydlig gräns gällande 

vad som är lagligt pornografiskt innehåll och försäljning av sexuella tjänster. I artikeln lyfts 

en debatt fram bland två skilda läger och tydliggör en relevant och laddad samhällsfråga för 

både kvinnor och män, verksamma som icke-verksamma inom branschen. När sexköpslagen 

sätts i kontext till OnlyFans ger det upphov till en angelägen diskussion kring vad som bör 

räknas som sexuella tjänster och inte. Prenumeranter kan inte nödvändigtvis erhålla en fysisk 

sexuell tjänst av en kreatör på OnlyFans, men kan genom det publicerade innehållet tillägna 

sig en sexuell tillfredsställelse mot ersättning. I artikeln uppmärksammas således att 

gränslandet ännu är outforskat för vad som är pornografi och vad som är försäljning av 

sexuella tjänster. 

1.2.3 Begreppsdefinitioner 
 

Studien eftersträvar att undersöka individers upplevelser av ett yrke som är nära 

sammankopplat med stigmatisering och diskriminering. Flertalet verksamma inom sexarbete 

väljer att inte använda sig av benämningen prostituerad eftersom industrin även omfattar 

tjänster som inte är fysisk försäljning av sex. I stället använder de sig av termerna sexarbete 

och sexarbetare, vilket är termerna denna uppsats ämnar att använda. Begreppet sexarbete kan 

förstås som en del av en kapitalistiskt marknad inom vilken andra yrken och arbetsformer 

samexisterar (Gall 2016:2). Genom detta synsätt kan sexarbete vara en form av arbete som 

likt andra arbeten erbjuder försäljning av tjänster och genererar en inkomst. Många 

sexarbetare vill även betona att de inte säljer sin kropp när de utför sexarbete, utan att de 

erbjuder en sexuell tjänst. Innebörden blir att sexarbete likt andra yrken kan och bör tillåtas 

sammankopplas med möjligheter till upplevd arbetstillfredsställelse, legitimitet och ett av 

individen aktivt val av yrke (Gall 2016:7). 

Valet att använda begreppen sexarbetare och sexarbete motiveras med relevansen i att uppnå 

studiens syfte som ämnar att undersöka individernas upplevelser av OnlyFans. Uppsatsen 

kommer även använda begreppet kreatör parallellt med sexarbetare eftersom det är den 

officiella benämningen av individernas användare på plattformen OnlyFans. 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Den kommersiella sexmarknaden på nätet 

Den digitala utvecklingen som ägt rum under de senaste årtiondena har medfört att 

traditionella alternativ till att köpa och sälja sex utmanas av mer moderna former. En person 

som vill köpa sex behöver inte i samma utsträckning leta efter en prostituerad på gatan eller 

besöka en bordell, utan kan genom internet få tillgång till diverse sexuella tjänster, både 

fysiska och interaktiva. Sanders, Brents och Wakefield beskriver i boken Paying for Sex in a 

Digital Age (2020:2) att sexindustrin har kommit att bli en dynamisk marknadsplats som är en 

lika stor del av den informella ekonomin som vilken annan marknad som helst. Teknologin 

har bidragit till en växande virtuell miljö där köpare och säljare kan kommunicera världen 

över och utbyta sexuella tjänster och interaktioner på en mängd områden.  

Sanders, Brents och Wakefield (2020:9) menar att digitaliseringen även haft en stor inverkan 

på sexindustrins organisation och konsumtion. Teknologin har främst möjliggjort nya former 

av annonsering och marknadsföring genom olika webbsidor, forum och plattformar. 

Utvecklingen innefattar en tillgång till sexuella tjänster i en omfattning som aldrig tidigare 

varit möjlig, till exempel genom tjänster som webcamming, chattar och försäljning av privata 

bilder och filmer. Digitaliseringen har bidragit till nya sociala nätverk för sexarbetare där de 

kan kommunicera med, finna stöd hos och dela erfarenheter med andra sexarbetare världen 

över. Den nya marknaden för kommersiellt sex kan enligt Sanders, Brent och Wakefield 

(2020:72) även anses mer tillmötesgående för båda parter vid en sexuell interaktion. 

Digitaliseringen har bland annat underlättat för arbetaren att utföra större delen av sitt arbete 

hemifrån vilket förstärker en känsla av självständighet. Den nya friheten hos sexarbetaren kan 

således minska risken för exploatering av en tredje part. Köparen kan å andra sidan genom de 

utökade digitala alternativen för kommersiellt sex välja att inte besöka en bordell eller köpa 

en fysisk tjänst, och kan på så sätt minska risken för sexarbetarens exploatering, till exempel 

av ett kriminellt nätverk.  

Sexindustrins genomgående förändringar gällande organisering, efterfrågan och utbud på 

nätet får även stöd av Månsson och Söderlind som i sin bok Sexindustrin på nätet (2004:8) 

menar att digitaliseringen är ett revolutionerande fenomen som möjliggör för sexualitet, makt 

och attraktion att samexistera i en gemensam digital miljö. Månsson och Söderlind (2004:69) 

uppmärksammar även att den digitala världen ger utrymme för sexarbetare att vara 
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verksamma över flertalet områden inom sexindustrin. Digitaliseringen möjliggör även för 

större friheter för sexarbetarna att röra sig mellan dessa områden beroende på tillgänglighet 

och efterfrågan.  

2.2 Strävan efter erkännande och legitimitet  

I boken Sex Worker Unionization (2016, s. 9) presenterar författaren Gregor Gall en alternativ 

syn på sexarbete. Arbetet ges ofta bilden av att vara världens äldsta yrke utan att vare sig få 

det erkännande eller den legitimitet som andra yrken erhåller. I samhällsdebatten råder delade 

meningar om sexarbete bör framställas som ett professionellt yrke eller om det fortfarande är 

och bör problematiseras som en moraliskt förkastlig verksamhet. Att arbeta med försäljning 

av sexuella tjänster och bli benämnd sexarbetare är nära sammankopplat med stigmatisering, 

utsatthet och olika former av förtryck från såväl samhället som från myndigheter.  

I sin studie eftersträvar Gall (2016) att beskriva hur och av vilka anledningar som sexarbetare 

i olika länder försökt bilda fackföreningar inom sina verksamheter. I analysen blir flera 

underliggande orsaker möjliga att urskilja som drivkrafter, bland annat en önskan om 

förbättrade arbetsförhållanden, exkludering av exploatering av tredje parter, kontroll över sin 

egen företagsverksamhet samt att öka arbetstillfredsställelsen bland sexarbetarna. Att däremot 

realisera framgångsrika fackföreningar visar sig inte vara helt oproblematiskt, främst gällande 

den stigmatisering och förtryck som sexarbetare utsätts för i sin vardag. Gall (2016:95) 

påpekar liknande svårigheter även i länder där prostitution legaliserats. Trots 

otillfredsställande försök till att bilda fackföreningar för verksamma inom sexindustrin har 

deras ansträngningar gett upphov till att uppmärksamma sexarbetares arbetsförhållande och 

inbjuder till politisk och moralisk diskussion kring sexarbetets legitimitet (Gall 2016:157).  

Gall (2016:7) lyfter även fram ett angeläget perspektiv som utmanar den nuvarande diskursen 

om sexarbetare och menar att sexarbetaren varken säljer sin kropp eller sig själv som person. 

Betoningen bör i stället ligga på att personen i fråga säljer en sexuellt tjänst. Detta menar Gall 

kan relateras till andra former av arbetskraft som även dessa erbjuder tjänster av kroppsligt 

arbete, till exempel bygg-, eller gruvarbetare. Sexarbete kan alltså som andra arbeten ge 

upphov till självförverkligande, tillfredsställelse och bemyndigande. Att därmed inte 

legitimera sexarbete som ett verkligt yrke kan enligt Gall (2016:8) bidra till ett förminskande 

av sexarbetarens identitet och den kompetens och färdighet som krävs för ett arbete inom 

sexindustrin. 



7 
 

2.3 Problematisering av pornografi 
 

I rapporten Porr och prostitution (2015) försöker riksförbundet Unizon beskriva 

problematiken med den ökande konsumtionen av pornografi i Sverige samt vilka 

konsekvenser det medför för samhället i stort. Pornografi har som verksamhetsområde inom 

den kommersiella sexmarknaden fått se en stor tillväxt både gällande utbud och efterfrågan 

under digitaliseringens senaste decennier. Utvecklingen har bidragit till skilda 

ställningstaganden där ena sidan problematiserar pornografin som diskriminerande och 

kvinnoförnedrande, medan andra sidan förespråkar pornografins möjligheter till sexuell frihet.  

Enligt Unizon definieras pornografi huvudsakligen som ”sexuellt explicit media som primärt 

avser att väcka sexuell lust hos publiken” (2015:35) och avser följaktligen en mängd olika 

underkategorier och genrer. Dessa kan därefter kategoriseras ytterligare, bland annat genom 

vilken typ av pornografi det handlar om, till exempel samlag, oral-sex eller posering. Andra 

klassificerande aspekter betonar huruvida pornografin i fråga porträtterar jämlika sexuella 

interaktioner mellan partnerna samt vilken grad av våldsamhet som förekommer i den 

pornografiska median.  

Pornografin kan ekonomiskt hävda sig som en oerhört lukrativ bransch inom den 

kommersiella sexindustrin. Enligt data som inhämtades 2005 från 16 olika länder 

uppskattades porrindustrin generera över 97 miljarder dollar i intäkter (Unizon 2015:39). 

Digitaliseringen anses ha påverkat tillgången till och intresset för pornografi, vilket finner 

stöd i en undersökning (Unizon 2015:39) som beskriver att omkring två tredjedelar av unga 

män i den västerländska delen av världen regelbundet konsumerar pornografi. Den 

upprepande konsumtionen av pornografi skiljde sig från dagligen till några gånger i månaden. 

Vidare uppges en könsskillnad gällande hur deltagarna konsumerar pornografi. Män tenderar 

att konsumera pornografi på eget initiativ medan kvinnor berättar att de mestadels uppmuntras 

till att konsumera pornografi av en partner eller en tredje part (Unizon 2015:39). 

Det ökade intresset och efterfrågan av pornografin menar Unizon (2015:40) även har medfört 

konsekvenser gällande konsumenternas preferenser och innehåll av pornografin. Kategorier 

som innefattar våldsam eller extrem pornografi har blivit särskilt populärt under de senaste 

åren, där inslag av BDSM samt fysisk och verbal aggression är vanligt förekommande. 

Unizon (2015:40) menar i rapporten att den genomsnittliga konsumenten blir alltmer 

avtrubbad av traditionell och intim pornografi och i stället föredrar pornografi som innehåller 

inslag våld, förnedring, aggressivitet och till och med tortyr. 
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Konsumenternas mer våldsamma preferenser återspeglas även i förändringar av attityder och 

beteenden. Unizon (2015:53) skildrar i rapporten en analys som undersökt huruvida 

pornografi påverkar möjligheten för personer att avsiktligen, antingen fysiskt, materiellt eller 

psykiskt skada en annan person. I analysen framkom det att deltagare som konsumerade 

pornografi, oavsett med eller utan våldsinslag, tenderade att uppvisa mer fientligt och 

aggressivt beteende mot kvinnor. 

Gällande undersökningar kring attityder gentemot kvinnor visar en studie av Martha R. Burts 

(1980) att många pornografikonsumenter anammar attityder som förverkligar så kallade ”rape 

myths”. Dessa myter handlar om den upplevda föreställningen att promiskuösa kvinnor eller 

kvinnor som tar initiativ till sex också är de kvinnor som främst våldtas och även njuter av att 

bli våldtagna. Konsumtion av såväl pornografiska filmer, skriftlig pornografi och 

pornografiska ljudinspelningar visade sig leda till en förstärkning av ovan nämnda attityder, 

vilka samtliga verkar understödjande för mäns våld mot kvinnor (Unizon 2015:54).  
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3. Teori 
 

3.1 Beckers teori om avvikarkarriär 
 

I boken Utanför (2006) introducerar Howard S. Becker teorin om avvikande beteende och 

genom vilken process en individ kan formas till att bli en avvikare. Becker presenterar idén 

om att avvikelse inte bör definieras som själva handlingen i sig, utan att det är snarare 

interaktionen med och reaktionen från andra människor som bestämmer huruvida en handling 

är avvikande eller inte. För att en handling eller ett beteende ska kunna ses som avvikande 

krävs det enligt Becker en förståelse för hur olika sociala och formella regler skapas och 

vidmakthålls i ett samhälle. Reglerna kan antingen vara av en formell och rättslig natur eller 

bestå av informella överenskommelser mellan olika grupper i ett samhälle. Dessa regler 

specificerar vissa beteendemönster och handlingar som i samförstånd av olika grupper anses 

mer lämpliga och korrekta, medan andra handlingar benämns som felaktiga eller olämpliga. 

De personer som av en bestämd grupp inte anses efterleva de rätta reglerna kan till följd av 

detta tillskrivas statusen som utanförstående, även om personen i fråga själv inte upplever att 

den brutit mot någon regel.  

Avvikande beteende 

Becker (2006:61) hävdar att det är reaktionen från andra människor som stämplar handlingen 

som avvikande eller ej. Resultatet av reaktionen leder till en sanktion som antingen är av 

formell eller informell natur beroende på handlingens omfattning. Formella sanktioner för 

regelbrott kan till exempel vara böter vid trafiköverträdelser medan informella sanktioner 

främst innefattar sanktioner i form av social kontroll, vilket kan bestå av exkludering och 

diskriminering.  

De regler som förekommer i ett samhälle har ofta ett ursprung i en kategori av regelskapare 

som Becker (2006:125) kallar för moralentreprenörer. Reglerna är ett resultat av dessa 

moralentreprenörers initiativ till att forma och upprätthålla olika moraliska och lämpliga 

sociala riktlinjer för hur människor bör förhålla sig till varandra. Moralentreprenörerna kan 

genom deras makt och påtryckning av moraliska värderingar ha stor påverkan för stämplingen 

av någon som avvikare, men det är inte den enskilda orsaken till stämplingens förekomst. En 

person blir sällan direkt stämplad som avvikare genom enstaka överträdelser utan Becker 

(2006:35) hävdar att det snarare handlar om en process till att bli avvikare, vilket kan 

förklaras genom begreppet avvikarkarriär.  
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Avvikarkarriären 

I sin studie om marijuanarökare presenterar Becker (2006) tre olika steg i en avvikarkarriär, 

vilka beskriver processen för en individ att bli en etablerad marijuanarökare. Det inledande 

steget handlar om att lära sig tekniken för att röka, en initial aktivitet som sällan leder till att 

personen faktiskt upplever sig hög. För att lära sig uppskatta rökningen krävs det att personen 

genom deltagande i grupper där marijuana brukas lär sig röka på riktigt, antingen genom 

direkta eller indirekta metoder (Becker 2006:50–51). Först därefter kan personen i det andra 

steget i karriären lära sig känna effekterna av marijuanarökning. Effekterna behöver inte 

nödvändigtvis upplevas som njutbara vilket är en förutsättning för att bruket ska fortsätta, 

utan personen behöver invändigt förena effekterna och upplevelserna av att röka med den 

faktiska handlingen. Även här kan personen ta hjälp av mer etablerade rökare för att fortsätta 

den personliga utvecklingen och upplevelsen av att röka marijuana (Becker 2006:52–54). I det 

tredje steget måste personen lära sig att uppskatta effekterna av rökningen och koppla dem 

till en känsla av behag och tillfredsställelse. Om personen i stället tolkar effekterna åt det 

motsatta hållet riskerar marijuanabruket att upphöra eftersom de inte upplevs som njutbara. 

Viljan till att röka marijuana i njutningssyfte är en viktig förutsättning för att avvikarkarriären 

ska fortsätta och slutligen attribuera personen som etablerad marijuanarökare (Becker 

2006:55–56). Becker (2006:59) menar att processen möjliggör för personen att utveckla en 

öppenhet och ny motivation till att bruka marijuana, vilket inte kan förekomma vid starten av 

bruket.  

Becker (2006:63) tar slutligen upp ett flertal andra aspekter som alla inverkar på utvecklingen 

av en individs avvikarkarriär. Den första är tillgång och innebär huruvida personen kan få 

tillgång till den aktivitet som betraktas som avvikande, till exempel för en rökare att få tag i 

marijuana. Detta underlättas genom att personen normalt sätt börjar umgås i sociala grupper 

där tillgången är större eller på andra sätt möjliggör nya kontakter för tillgången. Becker 

(2006:66–67) understryker även att de flesta avvikare uppträder i hemlighet från sina 

etablerade relationer med andra människor och således styr sitt avvikande beteende utefter 

detta. Den avvikande personen överväger noga vilka konsekvenser ett avslöjande av sin 

avvikelse kan ha och anpassar sitt beteende utefter dessa förutsättningar och sin upplevda 

rädsla för att bli avslöjad. Den sista aspekten som Becker (2006:71–72) menar påverkar 

individen till att fortsätta sitt avvikande beteende handlar om moral och dess omfattande 

kontroll. Personen måste kunna rationalisera sitt avvikande beteende och invändigt acceptera 
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handlingarna oberoende av samhällets synpunkter och moraliska värderingar. Utan en sådan 

neutralisering av det avvikande beteenden kommer personen själv att uppfatta sig som 

utanförstående och avvikande från samhället.  

3.2 Goffman teori om stigma 
 

En annan teoretisk utgångspunkt som närmare belyser och diskuterar konsekvenserna av en 

avvikande livsstil återfinns i boken Stigma (2014) av Erving Goffman. Stigma kan tillskrivas 

en person vars egenskaper eller beteende avviker från det som anses som normalt i ett 

samhälle. Den handling som tillskriver någon stigma behöver inte vara av negativ natur, utan 

det räcker att egenskapen eller beteendet på något sätt faller utanför ramen för vad som är 

normen inom en specifik grupp. Stigmatisering kan följaktligen innefatta avvikande 

kroppsliga attribut som till exempel missbildningar, personliga karaktärsdrag vilka omfattas 

av psykiska sjukdomar, missbruk eller onaturliga intressen och böjelser samt stambetingad 

stigmatisering som har ursprung i individens kön, etnicitet eller religion (Goffman 2014:12). 

Att tillskriva en person stigma kan således innebära utanförskap och diskriminering eftersom 

individen på ett icke eftersträvansvärt sätt avviker från samhällets förväntningar.  

Strategier för att hantera stigmatisering 

Upplevd stigmatisering kan enligt Goffman (2014:28) resultera i att personen i fråga isolerar 

sig från resten av samhället, ofta på grund av en avsaknad av samhörighet och acceptans från 

andra. Allt eftersom den stigmatiserade individen upptäcker att det faktiskt finns andra 

människor som uppträder sympatiskt gentemot honom, kan känslan av att vara avvikande från 

samhället över tid reduceras och successivt ersättas av en mer bekräftande uppfattning om sig 

själv och sitt stigma.  

Denna förändring i uppfattning om sitt stigma menar Goffman (2014:28) kan ske i två olika 

grupper, varav den första berör interaktioner med personer som har samma stigma som 

personen själv. Dessa personer kallas för de ”egna” och kan vägleda den stigmatiserade 

personen eftersom de själva besitter kunskap och erfarenheter kring stigmat. De egna kan 

även tillhandahålla ett betydelsefullt utrymme med stöd och förståelse för den stigmatiserades 

situation, vilket således kan minska individens självupplevda skam för sitt stigma.  

Den andra gruppen inom vilken den stigmatiserade kan finna stöd är de ”visa”. Dessa 

människor är inte själva stigmatiserade men kan genom deras befintliga livssituation 

acceptera och uppvisa förståelse för den stigmatiserade individens liv. Visheten i gruppen kan 
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till exempel bestå av den nära kontakt som sjuksköterskor har med sina patienter eller genom 

den samhörighet som en mamma har till sin psykiskt sjuka dotter. (Goffman 2014:36–38).  

Vidare antyder Goffman (2014:106) att det finns strategier som den stigmatiserade kan 

använda för att ytterligare forma en acceptans kring sitt stigma. Detta genom att indela sina 

sociala relationer i grupper om vilka hen väljer att dela med sig av sin stigmatisering eller 

inte. Strategin avser således ett försök till att kontrollera de förväntningar som läggs på 

individens stigmatisering och andra människors uppfattning om den. Goffman (2014:113) 

betonar genom strategin individens egna fria vilja till att selektivt avslöja sitt stigma och på så 

sätt möjliggöra en avdramatisering och reducera de spänningar som omfattar stigmatiseringen. 

Individens val av strategi kan således ses som ett försökt till att nå en acceptans och förlika sig 

med sitt stigma. 
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4. Metod 
 

Följande avsnitt presenterar den genomförda forskningsprocessen i syfte att besvara 

uppsatsens frågeställning. Avsnittet inleder med en metodologisk reflektion kring 

datainsamling och urval. Därefter beskrivs intervjuprocessen och val av analytisk metod. 

Slutligen diskuteras olika etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet.  

4.1 Datainsamling 
 

Materialet som krävs för att besvara syftet och frågeställningarna har samlats in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Denna metod anses lämplig eftersom den avspeglar uppsatsen 

kvalitativa natur vilket är att beskriva subjektiva upplevelser av ett samhällsfenomen. Enligt 

Denscombe (2016:268) är intervjuer fördelaktigt att använda vid studier vars syfte är att 

studera subjektiva uppfattningar, erfarenheter och känslor. Eftersom ämnet uppmärksammar 

personliga och känsloladdade upplevelser möjliggör semistrukturerade intervjuer stor 

flexibilitet där respondenterna själv kan vara med och utforma strukturen. Respondenterna 

kan därefter närmare förklara sina åsikter och belysa ämnen som anses särskilt viktiga för 

dem (Denscombe 2016:292). Genom att vara öppen för ordningsföljden och tidsrymden av de 

teman och frågor som är aktuella kan respondenternas känslor, tolkningar och åsikter om 

ämnet behandlas djupare och producera mer detaljrik data (Denscombe 2016:269). 

Metodvalet stärks därav med anledningen av uppsatsens syfte att beskriva respondenternas 

upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på OnlyFans.  

4.2 Urval 
 

Uppsatsens syfte ämnar bidra till djupare förståelse för kvinnliga kreatörers upplevelser av 

OnlyFans, vilket motiverar att ett målstyrt och kriteriestyrt urval kommer att tillämpas. Ett 

målstyrt urval är särskilt lämpligt gällande den kvalitativa aspekten i studien som avser 

undersöka individuella erfarenheter av det studerade fenomenet. Att tillämpa ett målstyrt 

urval medför att urvalet speglar de aktuella forskningsfrågorna och kan bidra till fördjupad 

kunskap inom det valda ämnet. Genom ett målstyrt urval avser inte studiens resultat att kunna 

generaliseras till en specifik population utan används som ett alternativ till nya insikter, vilka 

kan tänkas överföras på andra områden eller strukturer i samhället (Bryman 2016:496).  

Det kriteriestyrda urvalet innebär att respondenterna måste uppfylla två kriterier, vilka avser 

att de 1) är en kvinna på minst 18 år bosatt i Sverige och 2) har eller tidigare har haft ett aktivt 



14 
 

konto på OnlyFans (Bryman 2016:497). Ålderskriteriet motiveras av den åldersgräns som 

plattformen innehar på 18 år. Ingen övre åldersgräns ansågs nödvändig eftersom OnlyFans 

välkomnar kreatörer inom flertalet områden, så länge de uppfyller den undre åldersgränsen. 

Uppsatsen avser undersöka upplevelser av arbete på OnlyFans, vilket förklarar varför 

respondenterna efterfrågas ha erbjudit sexuellt innehåll på plattformen.  

För att vidga ett lämpligt urval kommer även ett snöbollsurval att tillämpas på 

respondenterna. Ett snöbollsurval används främst med målsättningen att redan etablerade 

respondenter genom sitt sociala nätverk kan tillhandahålla information om andra potentiella 

informanter som befinner sig i en liknande situation. Dessa informanter anses även dem 

kunna bidra med relevant information om uppsatsens forskningsfrågor. Den nya respondenten 

kan i sin tur efterfråga andra informanter och en så kallad snöbollseffekt har satts i rullning. 

Eftersom uppsatsen behandlar teman som kan anses privata och känsliga kan snöbollsurvalet 

medföra ökad trovärdighet och mottaglighet för den nya informanten att delta i en intervju 

(Denscombe 2016:70).  

I sökandet efter att finna respondenter utfördes sökningar på olika sociala medier som Twitter, 

Instagram och Reddit. På dessa medier eftersöktes kvinnor som själva annonserat ett aktivt 

konto på plattformen OnlyFans, vilka sedan kontaktades i respektive 

medias meddelandefunktion. OnlyFans har begränsningar gällande möjlighet till kontakt 

eftersom det kräver ett betalt medlemskap, vilket är det främsta skälet till varför andra sociala 

medier först nyttjades. De flesta av informanterna var aktiva på flera sociala plattformar 

gällande annonsering av sitt konto på OnlyFans och i vissa fall framkom det att de även var 

aktiva gällande andra former av sexarbete utöver OnlyFans. I de fall där respondenten utförde 

sexarbete utanför OnlyFans gjordes ett övervägande gällande relevans för uppsatsens syfte, 

men vid etablerad kontakt med dessa respondenter tydliggjordes en åtskillnad av dessa 

arbeten och de ansågs fortsättningsvis som lämpliga kandidater. Ett övervägande gjordes även 

gällande respondenternas spenderade tid på OnlyFans. För att kunna samla in tillräckligt 

detaljrik information om erfarenhet och upplevelser av plattformen gjordes en avgränsning 

gällande tid till att respondenterna använt OnlyFans aktivt i minst två månader. När en första 

kontakt med en respondent etablerats och en intervju genomförts ombads respondenten 

förmedla vidare information om uppsatsen till andra relevanta intervjukandidater vilket ledde 

till snöbollseffekten. 

Det slutliga urvalet av intervjukanditater består av tre kvinnor vilka samtliga uppfyller de 

ovan nämnda kriterierna. Tre intervjuer kan anses som ett begränsat urval men eftersom 
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uppsatsens syfte betonar att ge fördjupad förståelse för det aktuella ämnet, överensstämmer 

antalet med intentionen av ett målstyrt urval och snöbollsurval. Ett övervägande har även 

gjorts gällande antalet frågor som ställdes vid intervjuerna vilket producerade ett omfångsrikt 

material, och ansågs därmed som gynnsamt för urvalets lämplighet (Denscombe 2016:68, 70). 

4.3 Intervjuprocessen 
 

För att genomföra de semistrukturerade intervjuerna utformades en intervjuguide, vilken 

innehöll specifika teman och frågor som önskades behandlas i relevans till 

forskningsfrågorna. Intervjupersonerna gavs inledningsvis utrymme att själv berätta om sin 

livssituation och därefter följdes berättelsen upp av olika frågor och teman som avspeglade 

studiens syfte. De aktuella frågorna handlade bland annat om intervjupersonens upplevelser 

och erfarenheter av att erbjuda sexuellt innehåll på OnlyFans, attityder kring sexarbete, 

upplevd stigmatisering samt föreställningar om avvikande beteenden gällande sexarbete. 

Intervjuguiden användes främst som stöd i form av vägledning under intervjun, men eftersom 

uppsatsens syfte önskar beskriva respondenternas egna upplevelser lades den huvudsakliga 

vikten på att låta informanten forma intervjuns struktur och innehåll (Bryman 2016:563). 

Med tanke på Covid-19 samt informanternas utspridda geografiska lägen begränsades 

möjligheterna till att hålla fysiska intervjuer. Till följd av detta hölls intervjuerna via digitala 

videomöten på Zoom eller Google Meets. Varje intervju var mellan 40–120 minuter lång och 

intervjupersonerna fick själva bestämma om de ville ha på sin egen kamera eller inte. 

Intervjun inleddes med att informanterna fick kortfattad information om vad uppsatsen ämnar 

undersöka samt informerades om olika konfidentiella aspekter gällande sekretess och 

möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Informanterna blev även upplysta om rätten till 

att återkalla sitt deltagande oavsett anledning efter intervjun var genomförd (Denscombe 

2016:277).  

Avsaknaden av fysisk interaktion för intervjun medför en nackdel då digitala intervjuer kan 

upplevas mer avlägsna och opersonliga. Denna nackdel fick hållas i åtanke gällande 

informantens villighet till att öppna upp sig om de känsliga ämnena som uppsatsen berör. 

Digitala intervjuer kan däremot anses som fördelaktiga eftersom informanten kan befinna sig 

på en plats som för denne känns trygg, vilket kan komma att påverka villigheten till att tala 

om känsliga ämnen (Denscombe 2016:283–284). 
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Valet av att använda intervjuer som metod medför alltid en risk för intervjuareffekten, vilket 

innebär att intervjuarens identitet gällande kön, ålder och ursprung kan påverka interaktionen 

mellan intervjuare och informant. Detta kan dels påverka hur villig och öppen informanten är 

till att svara på frågor, dels innebära en större risk för att informanten ger svar som hen 

upplever att intervjuaren vill höra. Risken för intervjuareffekten kunde delvis reduceras då ett 

digitalt genomförande medför viss kamouflering av intervjuarens identitet. För att ytterligare 

minska risken för intervjuareffekten anammades från intervjuarens sida en presentation av den 

egna identiteten som öppen och tillmötesgående (Denscombe 2016:270–271). 

4.5 Analys 
 

Forskning som utgår från kvalitativa premisser tenderar att generera stora mängder råmaterial, 

vilket i denna uppsats består av intervjuutskrifter. I syfte att besvara frågeställning kommer 

därför en tematisk analys att tillämpas på det inhämtade materialet (Bryman 2016:684, 702). 

Det analytiska arbetet inleddes med att intervjuerna transkriberades och därefter initierades en 

första kodning av materialet. I en tematisk analys eftersöks återkommande teman i materialet, 

vilka anses relevanta till den frågeställning som uppsatsen avser att besvara. Relevanta teman 

sorterades ut och jämfördes med varandra för att vidare finna likheter och skillnader i svaren 

som kunde bidra till tydligare identifiering av återkommande mönster (Bryman 2016:705).  

Av alla påträffade teman reducerades dessa slutligen till fyra teman som anses relevanta att 

djupare analysera utifrån uppsatsens syfte och teoretiska ramverk. Dessa teman är: Tankar 

kring OnlyFans och sexarbete; Att lära sig tekniken på OnlyFans; Att lära sig känna 

effekterna av OnlyFans; Att lära sig uppskatta effekterna av OnlyFans. För att exemplifiera 

och sätta det aktuella temat i en djupare kontext har en illustrativ reducering av materialet 

tillämpats. Detta innebär att temat presenteras och tydliggörs genom utvalda citat som stödjer 

relevansen av temat till uppsatsens frågeställning (Rennstam & Wästerfors 2015:112). 

Användning av tematisk analys kan medföra risk för representationsproblem då bestämda 

teman kommer att analyseras djupare och framhävas på bekostnad av andra. Metoden kan 

däremot anses förmånlig för att tydliggöra uppsatsens syfte eftersom endast särskilt 

betydelsefulla teman lyfts fram. Avgränsningen som presenteras motiveras av upprepande 

teman och mönster, vilka har uppmärksammats och betonats av samtliga respondenter 

(Rennstam & Wästerfors 2015:103–105).  
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4.6 Etiska ställningstaganden  
 

Uppsatsen har utgångspunkt i tre forskningsetiska huvudprinciper för att säkerställa en god 

forskningssed, vilka är (I) Skydd av deltagarnas intresse, (II) Frivilligt deltagande baserat på 

informerat samtycke och (III) Öppet och ärligt arbetssätt gentemot forskningsprocessen. 

Huvudprinciperna har antagits med hänsyn till de moraliska och säkerhetsmässiga aspekterna 

som krävs för att forskningen ska hålla hög kvalitet utan att kompromissa med deltagarnas 

säkerhet (Denscombe 2016:439–443). 

Med dessa riktlinjer som utgångspunkt har intervjuerna inletts med en sammanfattande 

presentation om uppsatsens syfte samt information om deltagarnas rättigheter. Eftersom 

uppsatsen behandlar ämnen som för deltagarna kan vara av känslig karaktär antogs åtgärder 

som garanterar att all insamlad information behandlas ytterst konfidentiellt. Känsliga 

uppgifter har anonymiserats för att säkerställa att deltagarnas identitet inte kan avslöjas och 

etiska överväganden gjorts gällande om intervjuerna kan åsamka någon form av obehag eller 

skada. Risken för fysisk skada har således reducerats då intervjuerna genomförts digitalt. 

Deltagarna har även informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 

under eller efter intervjun kan ta tillbaka sitt samtycke, vilket innebär att den insamlade 

information inte kommer användas i uppsatsen. Gällande den forskning som bedrivits har en 

objektiv och opartisk roll antagits för att säkerställa den vetenskapliga integriteten 

(Denscombe 2016:439–443). 

Kvalitativa studier möter inte sällan motstånd kring resultatens generaliserbarhet till andra 

miljöer. Beträffande studiens storlek och syfte eftersträvar inte resultatet att generaliseras på 

en större befolkning utan fokuserar på att beskriva en specifik kontextuell verklighet. 

Uppsatsen avser lyfta ett nutida perspektiv av ämnet, vilket kan överföras på andra liknande 

fall eller situationer. Därav kan studiens tillförlitlighet och representativitet komma att 

påverkas av forskarens roll gällande egna värderingar och subjektiva tolkningar av det 

insamlade materialet. För att stärka uppsatsens tillförlitlighet har forskningsprocessen 

beskrivits grundligt samtidigt som en medvetenhet antagits kring forskarens roll gällande den 

effekt som egna intressen och värderingar kan ha på det analyserade materialet (Bryman 

2016:484).  
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys presenteras utifrån de fyra teman som 

uppsatsens syfte avser att besvara. De individer som intervjuats har alla anonymiserats genom 

fingerade namn och benämns löpande i analysen som Denice, Isa och Kim. Denice och Kim 

är båda i 30-årsåldern och har tidigare erfarenheter av sexarbete, vilket även är deras 

nuvarande sysselsättning utöver aktiva konton på OnlyFans. De har båda arbetat med andra 

hemsidor eller plattformar som innefattar sexuellt innehåll samt fysiskt sexarbete. Isa är 18 år 

och har endast erfarenheter inom sexarbete med OnlyFans. Både Isa och Kim har annan 

anställning på vad de beskriver som civila jobb, men arbetsmöjligheterna har i viss mån 

påverkats av pandemin. Kim beskriver sig själv som icke-binär men uttrycker sig som kvinna 

i sitt sexarbete. Kims pronomen är hen eller den, vilket således kommer att användas när Kim 

nämns i analysen.  

5.1 Tankar kring OnlyFans och sexarbete 
 

Gällande frågeställningen om man i respondenternas berättelser kan urskilja olika faser av en 

avvikarkarriär, blir det först nödvändigt att definiera om ett arbete på OnlyFans kan betraktas 

som avvikande. Denna rubrik introducerar respondenternas tankar kring att arbeta med 

OnlyFans samt hur de förhåller sig till att vara verksamma inom sexarbete. Kim uttrycker sin 

åsikt om sexarbete med följande:   

Om vi ser sexarbete som ett jobb så är det lättare att prata om det på ett sätt än om en ser sex 

som något heligt, som är så väldigt privat. (Intervju med Kim).  

Kim belyser ett förhållningssätt som antyder en önskan om att tillskriva sexarbete status som 

ett legitimt yrke. Förhållningssättet till att legitimera arbete med OnlyFans delas av samtliga 

respondenter och vägen till att bli etablerade kreatörer på plattformen kan ur deras perspektiv 

jämföras med en karriär inom ett konventionellt arbete. I intervjuerna uttryckte 

respondenterna att ett arbete med OnlyFans utvecklades som ett relativt naturligt val av 

arbete, vilket Isa förklarar på följande sätt:  

Jag har alltid velat flytta ut från hemmet och sånt för jag har inte riktigt varit så glad över att 

bo hemma men jag hade inte råd att flytta ut. Jag jobbar som simtränare, vilket inte betalar så 

jättebra men det är liksom den största anledningen till varför jag började. Jag ville ha pengar 

för att leva mitt egna liv. (Intervju med Isa). 
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Isas främsta anledning till att börja med OnlyFans var på grund av att hennes vanliga jobb 

som simtränare inte genererade en tillräckligt stor inkomst för att hon skulle uppnå målet med 

att flytta hemifrån. Arbeten som benämns vanliga eller konventionella kan enligt Becker 

(2016:17) förklaras genom vad olika samhällsgrupper definierar som lämpliga och riktiga 

arbeten. Ett arbete kan tänkas bestå av olika handlingar eller beteenden, till exempel att vara 

simtränare eller i kontext till OnlyFans, att publicera sexuellt innehåll på nätet. Vad som i 

stället anses som en olämplig eller avvikande handling, sker inte genom själva handlingen i 

sig, utan i hur samhällsgrupper reagerar på handlingen. Uppfyller inte individen de handlingar 

som samhället specificerat som lämpliga, menar Becker (2016:17) att individen riskerar att bli 

betraktad som utanförstående. DN:s artikel OnlyFans: Prostitution eller porr-revolution 

(Dagens Nyheter 2021) uppmärksammar problematiken med att sälja bilder och filmer av 

sexuellt innehåll på OnlyFans och det kan därav tolkas som en samhällelig attityd gentemot 

OnlyFans som ett mindre accepterat och lämpligt arbete.  

Uppfattningen om att OnlyFans innebär ofördelaktiga förutsättningar för individer verksamma 

inom plattformen delas däremot inte av respondenterna. Denice uttrycker sina tankar om 

sexarbete och OnlyFans på följande sätt: 

För mig själv tycker jag inte att det är något fel med OnlyFans, men det kan ju finnas 

nackdelar generellt beroende på om man är rädd för att bli påkommen. Nu bryr jag mig inte så 

mycket för jag tycker inte det är något fel med att ha sex, det är inte något fel med att tjäna 

pengar på att man har sex, så jag oroar mig inte så mycket över att någon jag känner ska se 

mig eller något sådant. (Intervju med Denice).  

Denice uttrycker en förståelse för att hennes arbete kan skapa reaktioner från samhället som 

anser OnlyFans som ett olämpligt arbete, även om hon personligen inte håller med. Denice 

menar att det för kreatörer generellt sett kan finnas en oro för att bli påkommen med att vara 

aktiv på OnlyFans, vilket kan tolkas som att det förekommer en skillnad i vilka beteenden och 

handlingar som samhället anser är riktiga eller felaktiga. Becker (2016:17) hävdar att även om 

en individs handlande av samhället betraktas som utanförstående, behöver det inte innebära 

att individen själv upplever sig som avvikande, vilket är ett förhållningssätt som förtydligas 

av Denice. 

Artikeln i DN (Dagens Nyheter 2021) kan alltså påvisa att det förekommer delade meningar 

och reaktioner kring OnlyFans och sexarbete, vilket ger upphov till att handlingar inom 

verksamheten kan benämnas som avvikande. Genom dessa reaktioner av OnlyFans blir det 
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följaktligen möjligt att tolka arbete på plattformen som avvikande beteenden eller handlingar 

och därav kan tänkbara faser av en avvikarkarriär urskiljas i respondenternas berättelser.   

5.2 Att lära sig tekniken på OnlyFans 
 

Detta avsnitt kommer beskriva det första steget i avvikarkarriären och analysera på vilka sätt 

steget kan urskiljas i respondenternas berättelser. Steget kommer vidare sättas i kontext till 

hur respondenterna kan tänkas hantera stigmatisering till följd av OnlyFans. Becker (2016:50) 

förklarar att det första steget handlar om att lära sig tekniken för den avvikande handlingen. 

Den första kontakten med avvikelsen leder sällan till att individen förknippar det med en 

behaglig eller tillfredsställande upplevelse. I respondenternas berättelser kan både likheter och 

skillnader påträffas gällande hur de kom i kontakt med och upplevde arbetet på OnlyFans. Isa 

berättar hur hennes nyfikenhet till OnlyFans väcktes med följande:  

Man ser så jävla mycket om OnlyFans liksom everywhere, så det var bara att bestämma ’ja nu 

vill jag börja’ och det gjorde jag liksom […] jag brukar liksom känna ångest med allting jag 

gör, men det ångest på ett bra sätt liksom. Jag var bara taggad, ja det är ett bra sätt att förklara 

hur det kändes, jag var liksom excited. Jag vill börja, jag vill få in pengar och jag var bara 

liksom taggad att börja med det. (Intervju med Isa).  

Isa motiverade att starta en OnlyFans dels av en längtan efter att återigen få en inkomst då 

möjligheten till försörjning från hennes tidigare arbete begränsats av pandemin, dels av en 

nyfikenhet till att vara verksam inom sexarbete. Till en början var det svårt att sammankoppla 

OnlyFans med ett roligt och givande arbete eftersom det tog tid att få exponering på rätt 

plattformar och skaffa sig prenumeranter som ville betala för hennes innehåll. Samtidigt som 

Isa inledningsvis upplevde ångestrelaterade tankar med OnlyFans uttrycker hon en önskan om 

att fortsätta. Detta kan tolkas som en strävan efter att lära sig tekniken genom att tillägna sig 

kunskap om hur man framgångsrikt skaffar sig prenumeranter och därefter kan börja tjäna 

pengar. Hade Isa på grund av de begynnande svårigheterna gällande tillväxt av 

prenumeranter, inte visat en vilja till att fortsätta publicera innehåll på OnlyFans, blir det 

enligt Becker (2016:50) osannolikt att arbetet på plattformen fortskridit. Detta eftersom 

föreställningen om arbetet på OnlyFans som tillfredsställande inte kan uppnås.  

Till skillnad från Isa introducerades OnlyFans för Denice snarare som en naturlig förlängning 

av en sexrelaterad verksamhet då hon sedan tidigare varit verksam inom andra former av 

sexarbete. Denice berättar vidare hur OnlyFans blev en kompletterande inkomstkälla i sitt 

sexarbete:  
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Just i mitt fall som sagt så gjorde jag ju redan sexarbete, jag antar att du kanske tänkte mer att 

det skulle vara ’åh OnlyFans är en inkörsport till att göra mer’, men för mig var det ju 

uppenbarligen tvärtom. Men så jag gjorde redan det och det var ganska många som ville köpa 

klipp på mig, så att jag tänkte ’why the hell not’ och tjäna mer pengar. (Intervju med Denice).  

För Denice fanns det redan en efterfrågan från tidigare kunder av hennes innehåll och därför 

upplevde hon att OnlyFans fungerade som ett ytterligare tillfredsställande arbete. Även Kim 

delar en liknande beskrivning gällande hur hen kom i kontakt med OnlyFans:  

Det var också lite dött på jobbfronten i övrigt, så jag tänkte vad finns det för mer sätt jag 

skulle kunna hitta en inkomst kring mitt sexarbete. Så jag googlade på vad finns det för bra 

sidor, vad finns det för saker och då dök den ofta upp med att folk bara ’ja men det här är ett 

bra sätt’ och det går att göra mycket med den, att det går att live-streama, det går att lägga upp 

grejer och det går att ta beställningar och då tänkte jag att ’ja okej men det här verkar ju bra’. 

Så det är nog så jag hamnade där. (Intervju med Kim).   

Här tydliggörs skillnaden i respondenternas berättelser gällande hur de tillägnat sig kunskap 

om att etablera sig som kreatörer på OnlyFans. Denice och Kim kan anses redan ha anammat 

det avvikande beteendet eftersom båda har tidigare erfarenheter av sexarbete. Isa kan däremot 

tänkas ha utvecklat sin teknik för sexarbete för första gången, då hon introducerades för detta 

genom OnlyFans. En viktig skillnad visar sig också i hur Denice med en mer neutral 

inställning beskriver handlingen att publicera innehåll på OnlyFans. Detta kan tyda på att 

Denice initialt upplever att hon lärt sig tekniken för ett sexrelaterat arbete. Isa berättar i stället 

att hon upplevde viss osäkerhet till att börja med OnlyFans, men likt Denice och Kim ansåg 

hon ändå att arbetet med tiden kan framkalla behagliga och tillfredsställande upplevelser.  

Becker (2016:51) poängterar fortsättningsvis att processen för att lära sig tekniken för ett 

avvikande beteende sannolikt omfattar ett sökande efter grupper där avvikelsen är 

framträdande. Individen kan genom socialisering i den avvikande gruppen tillägna sig 

kunskap genom direkt undervisning, eller med indirekta metoder som till exempel härmning 

av beteende. För Isa blev det nödvändigt att lära sig tekniken gällande hur hennes konto kan 

få exponering och prenumeranter vilket hon berättar om på följande sätt:  

Alltså många säger att OnlyFans är ett lätt sätt att tjäna pengar på, det är bara att ta bilder på 

dig själv. Men det är inte lätt, det är inte lätt alls […] Det är mycket om att få exposure på rätt 

ställen som är jättesvårt, men andra tjejer gör det lättare. Jag har pratat lite med andra tjejer nu 

om hur de skaffat sig subscribers och sånt, för du vet att det är många konton på Instagram 

som vill sälja såna här promotions, men det är så många som är fejk och säger att du kommer 



22 
 

få typ fyra tusen följare, men det är ingen som skulle betala så det är mycket om att hitta rätt 

och det gjorde jag genom att snacka med andra tjejer. (Intervju med Isa).  

Denice uttrycker likt Isa en strävan efter att lära sig tekniken genom att prata med andra 

verksamma inom sexarbete:  

Jag är medlem i Red Umbrella Sweden som är en sexarbetarorganisation i Sverige och där 

online så pratar jag väldigt mycket med allsköns människor och det är alla typer av 

sexarbetare som får vara med där, så både online och full service och alltihopa […] Vi pratar 

väldigt mycket om ’ah den här jävla jobbiga kundjäveln’ och annars så här tips på, alltså vi 

har en discordserver, vi har kanaler för allt möjligt. Där finns ju en som är specifikt för hur 

man bäst lägger upp innehåll på OnlyFans och så. (Intervju med Denice).  

Citaten antyder att respondenterna aktivt söker sig till andra avvikare för att närmare skapa sig 

en föreställning om OnlyFans som ett njutningsbart arbete (Becker 2016:51). Interaktioner 

med avvikare kan samtidigt härledas till strategier för att hantera ett stigma. Att vara verksam 

på OnlyFans och inom sexarbete kan för individen medföra stigmatisering från samhället som 

kan medföra en känsla av utanförskap och diskriminering. Detta eftersom individen på ett 

icke eftersträvansvärt sätt avviker från samhällets förväntningar, till exempel genom vad som 

räknas som ett lämpligt arbete (Goffman 2014).  

För en stigmatiserad individ kan socialisering med andra människor som uppträder sympatiskt 

gentemot henne medföra en minskad känsla av att vara utanförstående och i stället ersättas av 

en mer bekräftande uppfattning om sig själv och sitt stigma. I intervjuerna betonas 

uppskattningen av en gemenskap med andra individer som är aktiva inom sexarbete och därav 

kan tänkas dela respondenternas stigmatisering. Detta beskriver Goffman (2014:28) som en 

strategisk interaktion med en grupp han kallar för de ”egna”. Individer som ingår i de ”egna” 

kan fungera som en vägledning för respondenternas situation då de själva innehar kunskap om 

det avvikande beteendet och erfarenheter av stigmat. Isas grupp av de ”egna” utgörs av de 

kvinnor hon pratat med gällande färdigheten att skapa sig bättre exponering och fler 

prenumeranter. De ”egna” för Denice motsvaras av de sexarbetare hon finner gemenskap hos 

på Discord (virtuell server för kommunikation via text- och röstkanaler) och 

sexarbetarorganisationen Red Umbrella Sweden.  

Respondenternas interaktioner med de ”egna” kan härledas till en strategisk interaktion för att 

hantera den stigmatisering som ett arbete på OnlyFans kan medföra. Goffman (2014:28) 

menar att de ”egna” kan bidra till en miljö där respondenterna finner stöd i och förståelse för 
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sitt arbete, vilket med tiden kan reducera skamkänslor för ett upplevt stigma. Isa förklarar att 

det ibland är svårt att arbeta med OnlyFans då det finns en viss otrygghet gällande metoder 

för att skaffa sig prenumeranter. Genom att prata med de ”egna” angående otryggheten 

uttrycker Isa att hon funnit stöd och förståelse för ofördelaktiga situationer i sitt arbete.  

5.3 Att lära sig känna effekterna av OnlyFans 
 

Detta avsnitt belyser hur respondenterna lär sig känna effekterna av att arbeta med OnlyFans 

vilket Becker (2016:51) anger är det andra steget av avvikarkarriären. Steget beskriver en 

process under vilken individen lär sig förena effekterna och upplevelserna av det avvikande 

beteendet med den faktiska handlingen, vilket i denna kontext omfattar arbetet på OnlyFans. 

För att det avvikande beteendet ska kunna upplevas som tillfredsställande behöver 

respondenterna känna igen de effekter som följer av aktivitet på OnlyFans och koppla dem till 

att de uppkommer från det konkreta arbetet på plattformen. Denice beskriver vilka effekter 

hon upplevde skapades genom att arbeta med OnlyFans:  

Jag har inga problem med sexrelaterade saker, det är liksom ingenting jag tycker är jobbigt. 

Sen är det också hela den här friheten med att man inte måste gå till jobbet och sitta där i åtta 

timmar och vara på bra humör utan det räcker med att man själv väljer att okej nu kan jag köra 

en timme och så gör man det och sen kan man bara gå och lägga sig och sova eller vad som 

helst. Så jag uppskattar verkligen friheten väldigt mycket, plus att man tjänar ju ganska bra 

ändå för väldigt liten effort och det funkar ju också bra eftersom jag är lat. (Intervju med 

Denice).   

I Denice berättelse lyfts flera behagliga effekter fram av ett arbete på OnlyFans. En effekt av 

OnlyFans är en känsla av befrielse för Denice då hon inte längre upplever sig bunden till ett 

konventionellt arbete med fasta arbetstider. En annan effekt visar sig genom den inkomstkälla 

som OnlyFans medfört. Denice berättelse framhäver således att hon medvetet sammankopplar 

upplevda effekter med att utföra ett arbete på OnlyFans, vilket kan tolkas som att hon lärt sig 

känna effekterna (Becker 2016:52).  

Det går även att urskilja effekter av ett arbete på OnlyFans i intervjun med Isa gällande hur 

plattformen påverkade henne till att få en mer uppskattande attityd gentemot sin kropp:  

Det var mer i början så tänkte jag liksom att jag är inte så bekväm med att lägga ut fitta så jag 

bestämde att jag inte ville göra det, men när jag gjorde det oftare blev jag mer bekväm och jag 

lärde känna mig själv bättre så jag började lägga ut det för extra betalning. (Intervju med Isa).  
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Isas berättelse indikerar på att hon medvetet kan peka ut och erkänna att den effekten hon fått 

gällande en bättre inställning till sin kropp kommer från ett arbete med OnlyFans. Detta 

menar Becker (2016:54) är ytterst nödvändigt för att en individ ska fortsätta med sitt 

avvikande beteende. Om inte respondenterna kunnat identifiera de förmedlade effekterna och 

därefter kopplat dem till att ha ursprung i OnlyFans, ökar sannolikheten för att de inte 

kommer gå vidare och utveckla sitt arbete på plattformen. Genom att kunna förena en effekt 

med en viss handling skapar individen mening i sitt avvikande beteende och kan därefter 

börja tillgodogöra sig avvikelsen i njutningssyfte (Becker 2016:54). 

5.4 Att lära sig uppskatta effekterna av OnlyFans 
 

Detta avsnitt beskriver det sista steget i avvikarkarriären och handlar om hur individer lär sig 

att uppskatta effekterna av avvikelsen. Becker (2016:55) betonar vikten av detta steg för att 

fortsätta avvikelsen i njutningssyfte, vilken i denna kontext handlar om respondenternas 

process för att bli etablerade kreatörer på OnlyFans. Det arbete som OnlyFans innebär med att 

publicera sexuellt innehåll på nätet kan medföra effekter som inte är angenäma för en individ. 

Upplevs inte dessa effekter som behagliga menar Becker (2016:56) att det avvikande 

beteendet inte kommer att fortsätta. I intervjuerna uttryckte respondenterna däremot att 

OnlyFans medförde en form av sexuell frigörelse. Kim beskriver hur OnlyFans bidragit till en 

mer uppskattande bild av hens sexualitet på följande sätt: 

Jag kan känna att jag får utforska min sexualitet och att liksom äga min kropp på ett annat sätt, 

för även om andra kan gå in och kommentera på det har jag väldigt bra erfarenheter av det, 

snarare att det har stärkt mig och gjort att jag inte tycker, alltså jag har inte lika mycket 

komplex eller att det är jobbigt med olika kroppsliga grejer. […] Jag tycker att det finns något 

spännande i det och jag jobbar mer på att kunna äga situationen och vända den till att nej jag 

är inte ett offer, utan typ en gudinna. (Intervju med Kim).  

Isa förde ett liknande resonemang gällande hur OnlyFans inverkade på hennes självbild och 

sexualitet: 

Jag har mycket osäkerhet, speciellt när det kommer till videos för att jag kan liksom inte välja 

varje pose och sånt, men när jag får feedback från videos och de där killarna eller tjejerna 

säger att det är sexigt och jättesnyggt, ibland säger de ’I came so fast’, alltså det gör mig 

gladare […] Det är bara, ja men mitt självförtroende har gått upp skitmycket. Jag trodde aldrig 

jag skulle kolla in mig själv i spegeln och tycka om vad jag såg, men nu gör jag faktiskt det 

och jag tror OnlyFans har haft stor påverkan på det. (Intervju med Isa). 
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Kim och Isas syn på sin utveckling gällande sexualitet och självbild genom OnlyFans 

tydliggör att de lärt sig uppskatta de effekter som uppkommer av arbetet. Citaten kan närmare 

förstås utifrån Beckers (2016:47) beskrivning av att det sällan är det inledande motivet för att 

realisera en avvikelse som med tiden fortsätter motivera avvikelsen. Det handlar snarare om 

att avvikelsen med tiden frammanar nya motiv och anledningar till att fortsätta med de 

avvikande handlingarna. Respondenterna berättar att de uppskattar hur OnlyFans påverkat 

deras syn på sig själva och sin sexualitet, vilket kan tolkas som att de finner ytterligare 

njutning och glädje av att arbeta med OnlyFans. För Isas del handlar det om att hon tidigare 

upplevde en osäkerhet till sin kropp, men genom respons från prenumeranterna har 

osäkerheten ersatts av ett starkare självförtroende och en mer positiv bild av sig själv. Kim å 

andra sidan berättar att hen känner sig stärkt av den respons hen får om sin kropp och 

beskriver positiva erfarenheter med att få utforska sin sexualitet på OnlyFans. Deras 

berättelser skildrar således att den initiala motiven för att använda OnlyFans har utvecklats till 

att numera använda OnlyFans i njutningssyfte, till exempel Isa som kan publicera innehåll i 

syfte att få feedback och uppmärksamhet för sin kropp. Återigen tydliggör respondenterna att 

de kan ha uppnått steget i avvikarkarriären som Becker (2016:55) menar inträffar när 

individen lär sig uppskatta effekterna av avvikelsen. 

Även om respondenterna anser sig uppskatta ett arbete med OnlyFans finns det en risk för att 

de kan uppleva olika former av stigmatisering. Goffman (2014:10) menar att vissa egenskaper 

eller handlingar som inte överensstämmer med samhällets förväntningar kan leda till att en 

individ stigmatiseras eller benämns som utanförstående. Trots att respondenternas berättelser 

uttrycker en känsla av tillfredsställelse av sitt arbete menar de också att vägen till att nå den 

känslan inte varit bekymmersfri. Intervjuerna präglas av överhängande uppfattning om att de 

av samhället möter ett visst motstånd till deras arbete på OnlyFans. Kim förklarar sin 

upplevelse av samhällsdebatten genom följande:  

Jag skulle säga att den generellt är negativ och lite patronizing, ja men att den pratar över 

folks huvuden och att en alltid beskrivs som ett offer. Lite att det finns ingen som kan göra det 

här av fri vilja, eller att det alltid måste finnas en förklaringsmodell till någonting, eller att de 

säger en är så insyltad i det så du kan inte prata objektivt om det. (Intervju med Kim). 

Kims tankar kring samhällets attityder påvisar att respondenterna kan tillskrivas 

stigmatisering eftersom arbetet på OnlyFans kan anses strida mot den allmänna uppfattningen 

om hur de bör vara som individer (Goffman 2014:10). Kim menar att hen ofta beskrivs som 

ett offer vilket kan tolkas som att hens beteende inte följer det mönster samhället begär av en 
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individ. En liknande upplevelse delas av Isa som berättar om hur hon bevittnade 

stigmatisering vid ett möte med hennes nya terapeut: 

Hon frågade hur jag fick pengar för att bo själv och då började hon liksom prata om hur dåligt 

det var, att det kommer sluta med att jag är med i en kult eller någonting. Hon säger ’ja men 

om du är online och säljer det här då kommer det gradvis bli större och större tills du börjar 

möta upp folk på riktigt och göra saker i verkligheten’ […] Jag tycker att när jag går in där för 

att snacka om mitt mående och mina problem och när jag vill snacka om någonting som 

verkligen gör mig ledsen och hon bara fortsätter med ’ja det är inte så bra’ och fortsätter ta 

upp OnlyFans, så kände jag bara ’nej jag vill inte snacka om det här just nu’. (Intervju med 

Isa). 

Isas upplevelse betonar den förekommande risken för att bli stigmatiserad när man anförtror 

sig till människor utan kännedom om de kommer dela en förståelse för situationen individen 

befinner sig i. Isa uttrycker en känsla av obehag då hon inte delar terapeutens uppfattning om 

vilka konsekvenser ett arbete på OnlyFans kan medföra. Hon upplever sig även blivit mindre 

bra bemött eftersom hon ville anförtro sig till terapeuten om andra ämnen som inte innefattade 

OnlyFans. Detta kan enligt Goffman (2014:113) tolkas som ett mindre lyckat försök av Isa att 

minska de spänningar som omfattas av ett stigma. En individ kan genom att anförtro sig till 

utvalda människor eftersträva att kontrollera de förväntningar som läggs på individen och på 

så sätt försöka förändra hur andra människor uppfattar individen. Isas försök till att 

avdramatisera arbetet med OnlyFans kan således anses som en verkningslös strategi för att 

hantera det medföljande stigmat.  

En utmärkande och mer framgångsrik strategi för att hantera stigmatisering visar sig vara för 

respondenterna att interagera med grupper Goffman (2014:36–38) kallar för de ”visa”. De 

människor som ingår i de ”visa” delar inte individens erfarenheter av stigma men uttrycker 

förståelse och sympati för hennes situation. Eftersom inte terapeuten fungerade som det stöd 

Isa behövde, vände hon sig i stället till sina vänner för att prata om OnlyFans: 

Om man blir skadad lätt när det kommer till att folk säger att man är en hora eller en slut, så 

går det inte bra, men jag bryr mig bara inte. Folk kan tycka vad de tycker, men jag tycker inte 

det och folket runt mig tycker inte det, med nära kompisar och så. Jag tror det är därför jag 

aldrig liksom känt mig dålig när någon säger något sådant, för jag har en bra kompisgrupp 

runt mig. En jättebra kompisgrupp med nära kompisar som gör att jag känner mig säker. 

(Intervju med Isa).  
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Att arbeta på OnlyFans förorsakade stigmatisering för Isa genom att hon ofta blev kallad för 

nedsättande ord och kränkningar. Genom att interagera med en intim grupp av vänner, kan de 

”visa” på så sätt fullgöra en funktion som stöttande och förstående inför en stigmatiserad 

situation. De ”visa” har således hjälpt Isa att inte låta stigmatiseringen påverka henne i samma 

utsträckning. Sociala interaktioner med vänner för att hantera upplevd stigmatisering är en 

genomgående strategi för samtliga respondenter och påvisar enligt Goffman (2014:28) att 

respondenterna utvecklar en större acceptans gentemot sitt stigma. Att våga anförtro sig till 

människor uppfattas förstående kan således medföra att individens känsla av avvikelse 

minskas och ersätts av en mer bekräftande föreställning om sig själv och sitt avvikande 

beteende.   
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser och erfarenheter 

av att erbjuda sexuellt innehåll på plattformen OnlyFans. Uppsatsen utgick från 

frågeställningar gällande huruvida olika faser av en avvikarkarriär kunde framträda i 

respondenternas upplevelser av OnlyFans. Uppsatsen ämnade även att utforska upplevd 

stigmatisering av att publicera sexuellt innehåll på plattformen samt om eventuella strategier 

för att hantera stigmat användes av respondenterna. Som vägledning till att ge en fördjupad 

bild av hur kreatörerna upplever sin situation har ett teoretiskt ramverk kring avvikande 

beteende och stigmatisering tillämpats. 

Inledningsvis under förutsättningen att OnlyFans kan definieras som ett avvikande arbete blev 

det genom respondenternas berättelser möjligt att urskilja olika faser av en avvikarkarriär. I 

den utsträckning respondenterna uttryckte att lära sig tekniken handlade det främst om att lära 

sig få exponering på rätt medieplattformar och vilken typ av innehåll som kan generera en 

förmånlig inkomst. Genom att kommunicera med andra kvinnor verksamma på OnlyFans och 

inom sexarbete kunde respondenterna tillägna sig relevant kunskap om plattformen och 

framhävde samtidigt en vilja till att utvecklas inom arbetet. Med ny kännedom om väsentliga 

tekniska färdigheter kunde respondenterna fortsättningsvis uppleva och sammankoppla 

positiva effekter med utfört arbete på OnlyFans. Upplevda känslor av frihet och en 

uppskattande attityd till sin kropp och sexualitet tydliggör några av effekterna som 

respondenterna förenade med plattformen. Respondenterna framhävde dessa effekter som 

behagliga och njutbara, vilket kan tolkas som att de medvetet lärt sig uppskatta de effekter 

som OnlyFans skapar. Av analysen går det således att dra en möjlig slutsats kring att 

respondenterna i processen till att bli etablerade kreatörer, kan antas ha genomgått samtliga 

steg i avvikarkarriären (Becker 2006).  

Denna möjliga slutsats ger upphov till en diskussion kring huruvida ett arbete på OnlyFans 

bör definieras som en avvikelse och därav omfattar avvikande handlingar eller beteenden. 

Enligt respondenterna upplevdes valet av sexarbete på OnlyFans som en naturlig utveckling 

av ett pågående arbetsliv, dels genom tidigare erfarenheter av sexarbete, dels för att uppnå 

individuella målsättningar om frihet och självständighet. Samtidigt uttrycker respondenterna 

en förståelse för att samhällets förväntningar på ett regelrätt och riktigt arbete, inte 

nödvändigtvis inkluderar ett arbete med OnlyFans. Analysen framhäver således ett komplext 
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förhållningssätt till vilka yrken som bör tillskrivas legitimitet och även vem som har rätten till 

att definiera ett yrke som avvikande eller inte.  

Gällande den andra frågeställningen om upplevd stigmatisering samt eventuell tillämpning av 

strategier för att hantera stigma, förmedlade respondenterna i viss mån stigmatiserande 

situationer. Stigmat handlade främst om andra människors attityder och reaktioner av deras 

arbete på OnlyFans och uppkom både från professionella yrkesroller och en generellt sett 

negativ syn från samhället. För respondenterna blev det huvudsakligen viktigt att söka stöd 

från nära relationer bestående av vänner och andra verksamma inom OnlyFans eller sexarbete. 

Därav kan en gestaltning om grupper av de ”visa” och de ”egna” påvisas som centrala 

strategier för att hantera upplevd stigmatisering med syfte att minska en känsla av utanförskap 

eller skam (Goffman 2014:28).  

Det går av denna slutsats att resonera vidare kring riskerna för den stigmatisering ett arbete 

med OnlyFans kan medföra. Samtidigt som respondenterna uttrycker situationer av upplevd 

stigmatisering förmedlar dem en vilja till att inte vidkännas den. Detta kan tolkas som att 

respondenterna kommit så pass långt i sin avvikarkarriär att de kan rationalisera sina 

avvikande handlingar oberoende av samhällets förväntningar och värderingar (Becker 

2006:71–72). Den förståelse och gemenskap som respondenterna finner i grupperna av de 

”visa” och de ”egna” kan således bidra till en neutralisering av handlingar och beteenden som 

samhället finner olämpliga. Detta speglas slutligen i hur respondenterna beskriver en mer 

accepterande och bekräftande uppfattning om sig själva och sitt arbete, trots den möjliga 

stigmatisering som påvisats.  

Samtidigt som media lyfter fram negativa konsekvenser av att arbeta med OnlyFans beskriver 

respondenterna huvudsakligen positiva upplevelser och fördelar med plattformen. OnlyFans 

och andra plattformar som profiterar på sexuellt innehåll har under de senaste åren visat på en 

allt större tillväxt och popularitet bland både män och kvinnor (OnlyFans 2021). I kontext till 

respondenternas beskrivning av OnlyFans som ett tillfredsställande och glädjefyllt arbete kan 

detta tillsammans uppmärksamma ett behov för vidare forskning kring konsekvenser av 

sexarbete på nätet samt hur det kan påverka samhället i stort. Framtida kvalitativ forskning 

inom området kan bli nödvändig för att belysa ett ytterligare perspektiv gällande möjliga 

svårigheter och negativa upplevelser av OnlyFans. Denna uppsats utgör ett begränsat urval av 

aktiva kreatörer på OnlyFans vilket följaktligen begränsar vems upplevelser och berättelser 

som får representeras. Resultaten av denna analys kan indikera på att upplevd avvikelse och 

stigmatisering kring sexarbete på nätet och via plattformar som OnlyFans är ett relativt 



30 
 

outforskat område som bör studeras vidare. För att uppmärksamma ett alternativt perspektiv 

kan en möjlig utgångspunkt inom forskningen omfatta trygg- och säkerhetsfrågor, till 

exempel gällande inkomst eller risk för utsatthet. Det kan även reflekteras kring att ett 

frivilligt yrkesval bör antas som en möjlighet till självförverkligande, upplevd tillfredsställelse 

och glädje oavsett verksamhetsområde. Detta öppnar upp för diskussion kring varför vissa 

arbeten eller beteenden upplevs bryta mot samhällets förväntningar.  

Avslutningsvis är var och en av dessa individers upplevelser och erfarenheter till syvende och 

sist subjektiva såväl som unika. Berättelserna avser således inte att kunna generaliseras på alla 

kvinnor verksamma inom OnlyFans, men uttrycker en ambition om att lyfta fram ett 

nyanserat perspektiv gällande sexarbete på nätet. Resultatet av analysen tillsammans med den 

samhällsdebatt som förs gällande sexarbete understryker ett behov av att låta individer 

verksamma inom branschen få göra sina röster hörda. Frågan som kvarstår är huruvida vi är 

redo att lyssna.  
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