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1. Inledning 
 

Den sexarbetande kvinnan är mytomspunnen och kontroversiell. Diskursen om henne är vid 
och mångtydig, vilket manifesteras genom den uppsjö begrepp som används för att benämna 
henne. Hon kan kallas sköka, hora, prostituerad, konkubin, glädjeflicka, luder, sexterapeut, 
sexarbetare och eskort. Föreställningarna om henne samlas kring tendensen att göra henne till 
en personifiering av samhällets bakgårdar. Hon blir således en del av samhället vi alla känner 
till, men som lever i skuggan av våra konventionella relationer. På så sätt är hon både 
oacceptabel och legitim. I detta arbete har vi för avsikt att ta reda på hur kvinnor i 
sexbranschen definierar sig själva. Vi vill försöka att hitta vägar för att komma åt dessa 
kvinnors egna ord, och bryta mot vad vi uppfattar som en trend att tala över huvudet på de 
involverade. Därför har vi valt att använda ett forum där utrymmet för motmakt är stort, och 
där de sexarbetande kvinnorna kan kräva tolkningsföreträde. Detta forum är internet, och 
nedan följer en beskrivning av de egenskaper hos internet som skapar dessa nya 
förutsättningar för kvinnor i sexbranschen att föra sin egen talan. 
 
1:1 Internet – ett nytt sätt att kommunicera  

Innan vi kastar oss djupare in på det som är vårt forskningsfokus så finner vi en poäng med 
att, i vidare termer, beskriva internet och dess inverkan på individen i hennes vardag för att i 
ett senare skede återkoppla till sexhandel på internet och vidare till våra forskningsfrågor. 
 
Vi lever i en tid där gränserna mellan tid och rum inte är lika påtagliga som de kan sägas ha 
varit förr, i en tid då individers liv i mycket större utsträckning bestämdes och styrdes av 
faktorer starkt bundna med det faktiska, med rummet eller platsen (Giddens, 1996). Internet är 
ett talande exempel just för hur stora avstånd, både i tid och rent distansmässigt, inte längre 
utgör samma typ av begränsning som den tidigare kan tänkas ha gjort. Det har ett väldigt 
brett användningsområde men är som mest banbrytande när det gäller nya möjligheter för 
individer att kommunicera med varandra. Både företag, institutioner och enskilda individer 
utnyttjar möjligheten att sprida information om sig själv, sina åsikter och intressen via 
internet. Internet är ett medium för kommunikation som gör det möjligt att överskrida det 
fysiska: att faktiskt vara närvarande »i rummet« när man kommunicerar med varandra. Till 
skillnad från det som telefonen erbjuder så ger internet bland annat möjligheten att via ett 
chattprogram både se och höra personen vi pratar med, i realtid, utan att denne andre faktiskt 
befinner sig fysiskt i vår närhet. Denne andre kan alltså befinna sig på andra sidan jordklotet 
eller i rummet bredvid vårt; det finns inga begränsningar för hur långt kommunikationen kan 
sträcka sig.  
 
Enligt internationell statistik från The Internet Governance Forum (2007), ett FN-styrt organ 
som inriktar sig på frågor som rör internet, har siffran på hur många av jordens befolkning 
som någon gång använt internet stigit från ca 70 miljoner år 1997 till att år 2007 omfatta 1,2 
miljarder människor. Vidare visar svensk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att ca 
75 % av alla individer i Sverige mellan 16-74 år 2001 använde internet i sitt hem, minst en 
gång varje dag.  Fyra år senare, våren 2005 hade siffran stigit till ca 80 %. Det sker med andra 
ord en omfattande ökning av hur många som dagligen har tillgång till och använder internet. 
Vad använder folk internet till då? Statistiken visar att man i Sverige främst använder internet 
för att söka information om varor och tjänster och till att skicka och ta emot e-post. Andra 
användningsområden svenskar angivit är att göra privata ärenden, som att betala räkningar, 
boka resor etc., samt mer lättsamma användningsområde som exempelvis ladda ner och 
lyssna/se på musik/film och chatta. Ett relativt nytt sätt för internetanvändaren att 
kommunicera med andra människor, är genom den egna bloggen.  
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Vad är då en blogg? Enligt Nationalencyklopedin (2007) är bloggen något som delvis kan 
vara som en ”personlig och öppen dagbok på webben”, men också ett slags ”mellanting 
mellan personliga kolumner i dagstidningar och dagböcker”. Technorati (2007), en så kallad 
sökmotor som är speciellt inriktad mot att hitta just bloggar, hävdar med hänvisning till egna 
siffror, att det varje dag registreras runt 175,000 nya bloggar. Det står med andra ord klart att 
internet möjliggör för kommunikationsmöjligheter som tidigare inte var möjliga.  
 
1:2 Sexhandeln och internet 

Internets framväxt har inte bara fått positiva följder - den har även inneburit en allt mer 
innovativ brottslighet där olika typer av kriminell verksamhet kan försiggå utan vidare 
rättsliga ingripanden. Internets stora spridning och den stora mängd information som finns 
tillgänglig har inneburit att frågor som rör åsikts – och yttrandefrihet på ett nytt sätt kommit 
till att bli frågor att ta ställning till. En typ av brottslig verksamhet som på senare tid fått stor 
medial uppmärksamhet är den sexhandel som administreras genom internet. Enligt Larsson 
(2005) är just brott där internet fungerar som en förmedlingsportal de typer av brott som i 
världen ökar mest. Oroliga röster har höjts gällande bristen av kontroll och styrning av vilken 
sorts information som distribueras på internet, och vilka den skall vara tillgänglig för. Hur 
skall man förhindra att privat och/eller känslig information inte kommer i fel händer? 
Eftersom internet är ett globalt fenomen, och lagarna ser olika ut i olika länder, så är det svårt 
att få till en samordnad och landsöverskridande kontrollapparat (Månsson & Söderlind, 2004).  
 
Många menar att internet kommit till att bli en plats där människor och framförallt den nakna 
kvinnokroppen exploateras och laddas med ett sexualiserat budskap, som bottnar i en allmän 
sexualisering av samhället. På internet finns stora summor inblandade i denna ökade sexuella 
exponering. Att ”sex säljer” uppfattas som ett marknadsekonomiskt faktum idag. En 
intressant notering är att porrindustrin, som ständigt trängt in på nya arenor och vilka med sitt 
kommersiella intresse drivit på sexualiseringen, idag verkar backa till följd av en 
sexualisering som inte bara bottnar i konsumtion. I USA såldes det 2005 porrfilmer för 
motsvarande 30 miljarder kronor. Året därpå hade omsättningen sjunkit till 25, 3 miljarder 
(Andersson, 2007). Tanken är här att porrindustrin förlorar sitt grepp när människor börjar 
praktisera sexualiseringen, till exempel genom att lägga upp sexfilmer och -bilder på internet 
och bilda sexrelaterade forum, snarare än att konsumera den i hemlighet. Att det går att tjäna 
pengar på sex är dock ett faktum som gäller även bokstavligen då internet har kommit till att 
bli en plats för en organiserad marknadsföring av sexuella tjänster. Ett exempel på detta är 
Secretary Academy (SA) som är en välbesökt nordisk hemsida fylld med annonser från 
individer som säljer sexuella tjänster. Här kan sexköpare, mot en mindre summa, få tillgång 
till en gedigen databas med kontaktuppgifter till kvinnor som tillhandahåller sexuella tjänster 
mot betalning. SA fungerar med andra ord som en sorts mötesportal där köpare och sexsäljare 
möts och kan prata med varandra. Här kan kunderna diskutera och informellt betygsätta 
kvinnorna, både de på sidan registrerade sexsäljarna. SA:s upphovsmän lyckas undkomma 
den svenska kopplerilagen genom att servrarna är placerade utomlands, något som lett till att 
databasen bland annat har uppmärksammats i samhällsprogrammet Kaliber i radio P1 (28:e 
oktober, 2007). Förutom SA finns det, som tidigare nämnt, en uppsjö av liknande sidor, mer 
eller mindre likvärdigt utarbetade. 
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1:3 Röster om sexhandel i den svenska kontexten  
Debatten kring prostitutionen i Sverige är vad man skulle kunna kalla en het potatis. 
Diskussionen rör främst den rådande sexköpslagen som infördes 1999 som innebär att det är 
lagligt att sälja sexuella tjänster, men däremot olagligt att köpa dem. I Sverige finns även en 
kopplerilag som kriminaliserar alla former av organiserad prostitution, dvs. att det sker en 
samordning av kunder och sexsäljare. Trots detta så finns det, som tidigare nämnts, flertalet 
hemsidor som har just denna funktion. Synen på den svenska lagstiftningen tolkas och 
upplevs på olika sätt av sakfrågans olika aktörer. På regeringens (2007) hemsida går det att 
läsa att: 

 
Arbetet mot prostitution och handel med människor är viktigt för att stärka kvinnors och 
flickors position i samhället och är dessutom en väsentlig del av det svenska strävandet efter 
jämställdhet. Jämställdhet och lika deltagande kan inte uppnås så länge män köper, säljer och 
utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem.  

 

Om sexköpslagen tolkas utifrån citatet ovan, så kan den ses som en markering där de 
sexköpande männens handlingar kriminaliseras medan kvinnorna som säljer sex, i princip, 
inte utför någon kriminell handling. Regeringen och andra viktiga statliga aktörer har hävdat 
att lagen är ett sätt att komma åt sexköparna, utan att för den sakens skull straffa de kvinnor 
som säljer tjänsterna, eftersom dessa redan anses vara i övrigt utsatta individer i samhället. 
Bland skeptiker till dagens lagstiftning lyfts dock ofta argumentet att prostituerade kvinnor 
blivit ännu mer utsatta i sitt arbete, då försäljningen av sex måste ske i det fördolda. 
Sexlagstiftningen lyfts således som en säkerhetsrisk för de kvinnor man redan i utgångsläget 
betraktar som utsatta. Man hävdar att lagen bara är ett sätt att få bort prostitutionen från gatan, 
så att det inte syns, och att det är naivt att tro att den för den sakens skull minskat i sin helhet 
(Roosvald, 2001). Denna attityd till lagstiftningen finns representerad både bland motståndare 
till prostitution och bland dess ivrare. Sexsäljares och Allierades Nätverk i Sverige, SANS är 
en förening som motsätter sig svartmålning av sexarbetet. Som namnet antyder, består detta 
nätverk av både sexsäljare och deras sammansvurna vilka tillsammans lobbar för sexsäljares 
rättigheter i samhället. SANS pekar på hur de kontakter som tidigare funnits mellan de som 
sålt sex försvagats genom sexlagstiftningen, då gatan tidigare utgjort en naturlig mötesplats. 
Därmed har tryggheten, som tidigare upplevdes finnas, försvunnit. Kopplerilagen upplevs 
som ytterligare en käpp i hjulet, då denna omöjliggör alla typer av organiserad och ordnad 
verksamhet inomhus. Som en motbild till SANS finns Prostituerades Rätt/Revansch i 
Samhället, PRIS (2007a), vilka till skillnad från SANS, inte arbetar för att avskaffa 
sexköpslagen, utan lägger tyngden på att vara ett nätverk där individer med erfarenheter av 
sexhandel (som säljare) kan söka och finna stöd hos varandra. På sin hemsida formulerar 
PRIS (2007b) mål som driver de individer som ingår i nätverket, varav citatet nedan är ett mål 
som flertalet av medlemmarna i PRIS ställer sig bakom.  
 

Målet är ett samhälle utan torskar och hallickar, det vill säga utan prostitution. Då ingen 
försöker betala för sex och där sex inte ses som en "vara" eller "tjänst" utan som ett sätt att 
kommunicera mellan människor, och då grunden för all sexualitet är frivillighet och 
ömsesidighet - då kan vi börja tala om en frigjord sexualitet. Fri sex är gratis sex!. 

 

Ovan har vi lyft fram att det råder stora skillnader, både på mikro- och makronivå, i hur 
sexarbete tolkas samt hur man ser på den rådande svenska sexköpslagen. Olika intressenter 
utgår från sina egna definitioner av vad sexhandel är och slipar sina argument utifrån dessa. 
Regeringen kan sägas utgå från ett perspektiv där de sätter jämställdhetsperspektivet i främsta 
rummet, och där sexhandel alltjämt ses som mannens utnyttjande av kvinnan. Sexköpslagen 
ses som ett sätt att ’sätta ner foten’ och agera i enlighet med sin jämställdhetsagenda. Det 
motsatta lägret, som vi exemplifierat med SANS, lyfter fram och poängterar det frivilliga 
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sexarbetet och ser sexköpslagen som något som förminskar den sexarbetande kvinnans 
möjligheter och vidare kränker hennes rättigheter att, liksom andra yrkesgrupper i Sverige, 
organisera sig. Någonstans mittemellan hamnar PRIS, ett nätverk bestående av både före detta 
och aktiva sexarbetare, som innehar en mer kritisk hållning. PRIS kritiserar SANS som de 
menar är ett nätverk som främst består av sexköpare och därav inte har de riktiga aktörernas, 
de sexarbetande kvinnornas, intresse som fokus. De kritiserar vidare vad de upplever är en 
glorifierande tendens i media, där man bortser från de kvinnor som faktiskt lider av att sälja 
sin kropp för att istället lägga fokus på de få kvinnor som menar att de helt frivilligt säljer sex 
- en medialt mer gångbar version av den sexarbetande kvinnan. 

1:4 Självrepresentation på internet 

Användningen av internet för marknadsföring av sexuella tjänster innebär nya möjligheter för 
kvinnor som säljer sex. Hemsidor, bloggar och diskussionsforum ger den sexarbetande 
kvinnan utrymme att presentera sig själv med en bild som omfattar mer av hennes person än 
den kvinna som möter sina kunder endast i själva utbytet av tjänster – det sexuella mötet. Det 
finns många olika bilder av den sexarbetaren. De bilder som har störst genomslag verkar vara 
projektioner av vad vi vill se: den lyckliga horan eller det tragiska offret. Ändå finns hon där, 
kvinnan som annonserar om sina sexuella tjänster via internet, som bloggar och därmed 
konkurrerar med andra mediala bilder av henne. Vi vill med vår undersökning närma oss 
denna kvinna från ett annat håll, där hennes egna utsagor är vår kunskapskälla. Vår 
utgångspunkt är att individen skapar sin identitet när hon talar om den, och att det sker genom 
intagandet av olika subjektspositioner. Dessa positioner kan ses som olika roller eller 
placeringar i ett kommunikativt sammanhang. De olika sätt på vilka vi kan framställa oss 
möjliggörs genom kulturellt givna modeller eller uppsättningar regler för att förstå och tala 
om ett fenomen. Därmed är vi aldrig helt fria från påverkan i vårt sätt att förstå och förmedla 
det vi uppfattar som vårt jag. Att se på hur den så omtalade och samtidigt tabubelagda 
sexarbetande kvinnan använder diskurserna i sin självrepresentation blir därför intressant för 
förståelsen av hennes situation. 
 
Det diskursiva fältet för sexhandel och de kvinnor som säljer sex utgår ofta antingen ifrån 
fenomenet som ett socialt problem, eller som en fråga om moralism kontra självbestämmande. 
Sexarbetaren behandlas ibland som ett objekt för prostitution som samhällsfenomen, vi vill 
däremot lyfta fram hennes egna utsagor, och närmare på hur hon talar om sig själv, sina 
förutsättningar och möjligheter. Med detta vill vi inte vända oss emot strukturella förklaringar 
av prostitution som samhällsfenomen, men vi tror oss på så sätt kunna få en mer övergripande 
bild av de olika diskursiva möjligheter som står till de aktuella kvinnornas förfogande, för att 
vidare se hur de själva konstruerar, definierar och representerar sig själva. Internet ger den 
sexarbetande kvinnan möjlighet att delta i en offentlig debatt, beskriva sina egna upplevelser, 
tolka andras attityder till hennes sysselsättning, tycka till om lagstiftning, och möta kunders 
och andras frågor. Hon möter också sina kunder på nya villkor, där utrymmet för hela hennes 
person är större än vid mötet på gatan. Hon kan positionera sig på varierande sätt beroende på 
vilka attityder hon bemöter, vilken del av sitt liv hon vill göra väsentlig för hennes identitet, 
och vilka avsikter hon har med sin självrepresentation. De kunder som söker sig till en 
sexarbetande kvinnas blogg eller hemsida kan läsa hennes dikter, hennes tankar och känslor, 
hennes politiska ställningstaganden och delar av hennes livshistoria. Den sexarbetande 
kvinnan har med andra ord här möjlighet att påverka diskursen om henne själv via de 
subjektspositioner hon antar, vilka ger henne utrymme att framställa ett annat alternativ än 
den bild som tas för givet. Vi vill med vår undersökning ta reda på om, och i så fall hur hon 
utnyttjar denna möjlighet.  
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1:5 Studiens syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om den sexarbetande kvinnans spelrum 
och agerande i konstruktionen av sig själv. Därför har vi valt att genomföra en diskursanalys 
av sexarbetande kvinnors representationer på internet. Vi använder därmed ett redan offentligt 
material, som vidare redan kan sägas vara verksamt i diskursen kring de kvinnor som utför 
sexuellt arbete. Vi fokuserar på att lokalisera de subjektspositioner som kvinnorna antar i sina 
utsagor på internet och syftar vidare till att lyfta fram olika sätt att se på den sexarbetande som 
dessa kvinnor ställer sig frågande inför och kanske även bestrider. Vår frågeställning lyder 
därmed: Hur konstruerar den sexarbetande kvinnan sin identitet på internet? När vi söker 
svar på denna fråga kommer vi att titta på hur hon talar om sig själv samt med vilken 
diskursiv inramning hon legitimerar sig själv. Vi ställer frågan hur den sexarbetande kvinnan 
utnyttjar den möjlighet internet ger till offentlig självrepresentation, och vad hennes 
eventuella motstånd riktas mot.  
 
Avslutningsvis vill vi säga att vi har förståelse för om terminologin i denna uppsats kan 
komma att upplevas som inkonsekvent. Vi har uppmärksammat att de kvinnor vars texter vi 
tagit del av föredrar benämningarna eskort och sexarbetare. En del av den forskning vi använt 
använder begreppet ’prostituerad’, men har för det mesta hållit sig till benämningen 
sexarbetare och för att inte begränsa oss har vi försökt att hålla oss till att tala om kvinnan 
som utför sexuellt arbete. Vi har dock fått anpassa oss efter vad och vem vi talar om och 
refererar till, varför andra termer också dyker upp. Vi vill understryka att vi när vi talar om 
sexarbetare inte gör det som ett ställningstagande, utan dels som en språklig manöver, och 
dels som en anpassning till det sammanhang vi studerar. I avsnittet som här följer ger vi en 
bild av uppsatsens utformning och innehåll. 
 
 

2.  Disposition 
 

Efter det inledande avsnitt vi precis lämnat bakom oss, och efter denna beskrivning av hur vi 
disponerat uppsatsen, presenterar vi vad den forskning vi tagit del av säger av relevans vad 
gäller identitetskonstruktion och subjektspositioner under rubriken tidigare forskning. Ett 
stort antal artiklar har haft en interaktionistisk prägel och framförallt fokuserat på strategier. 
Vi har därmed försökt utvinna aspekter som är relevanta för vårt syfte ur rapporter som inte 
direkt rör identitetskonstruktion. Tanken är att detta avsnitt ska erbjuda en bild av det 
diskursiva sammanhang inom vilket man talar om och studerar kring den sexarbetande 
kvinnan. Efter avsnittet om tidigare forskning följer ett teoriavsnitt, där vi anger vårt 
teoretiska ramverk. Här redogör vi för den socialkonstruktionistiska ansats vår studie vilar på, 
och försöker att ringa in den konstruktionistiska förståelsen av begreppen diskurs, subjekt och 
identitet. Vidare fastställer vi hur man utifrån detta perspektiv ser på flexibilitet och aktivitet i 
människors identitetsskapande. Under rubriken metod presenterar vi sedan hur vi gått till väga 
i vår undersökning, genom att göra en kort presentation av diskursanalysen som metod, med 
tonvikt på kritisk diskurspsykologi, samt en genomgång av våra verktyg subjektspositioner, 
tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och narrativt motstånd. Här har vi också lagt in 
en presentation av vårt empiriska material. Avsnittet därpå består av vårt resultat, det vill säga 
vår analys av de texter vi använt. Sexbranschen som tjänstesektor, Sexualdriftens karaktär 
och Den fria människan är de tre tolkningsrepertoarer vi funnit, under vilka vi också 
presenterar återkommande ideologiska dilemman. Subjektspositionerna Den aktivt deltagande 
samhällsmedlemmen, Sexperten och Offret är de tre kategorier vi utgår ifrån i presentationen 
av olika sätt framställa sin identitet, och det narrativa motstånd som präglar kvinnornas 
representationer. I diskussionsdelen ser vi tillbaka på uppsatsen i sin helhet och dess olika 
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delar. Men främst diskuterar vi vårt resultat i förhållande till forskning, teori och våra avsikter 
med arbetet. I detta avsnitt framkommer också vilka aspekter vi, utifrån vår studie, vill betona 
som mest centrala för förståelsen av sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion. Slutligen 
har vi gett oss utrymme att ta ytterligare ett steg utanför vår studie, genom att kasta en 
existentiell blick över våra utgångspunkter, vårt syfte och vårt bidrag. 
 
 

3. Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet har vi för avsikt att presentera den forskning som bedrivits inom ramen för 
vårt intresseområde, sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion, för att vidare placera vår 
undersökning i relation till denna forskning. Den forskning vi har tagit del av berör kvinnor 
som är verksamma inom det som kallas sexbranschen, framförallt kvinnor som är verksamma 
som eskorter – både på organiserad och privat nivå samt kvinnor som arbetar som strippor. 
Att vi valt att inbegripa forskning kring strippor trots att vårt fokus ligger på sexarbetare som 
säljer sex, beror på att vi varit tvungna att bredda oss när vi eftersökt material i 
forskningsdatabaserna för att få fram ett relevant resultat. Även om en strippa inte behöver 
befinna sig i en kroppsligt intim situation med sina kunder (samlag) så tillhandahåller även 
hon en tjänst där hennes kropp och sexualitet är en del av en industri där allt kan köpas för 
pengar. Ingen av de artiklar vi använder här i forskningsavsnittet presenterar svensk 
forskning, utan består av undersökningar som genomförts i England och USA, Australien och 
Kina.  
 
Efter vår genomgång av den tidigare forskningen framkommer tre sätt att tala om den 
sexarbetande kvinnan. En syn innebär att hon ses som ett socialt problem som endast 
genererar problem i samhället. Ett annat sätt är att se henne som ett offer, kanske för en 
förtryckande kultur eller ett narkotikamissbruk. Slutligen tycker vi oss se att det även finns en 
strävan att tala om den sexarbetande kvinnan som entreprenör, en syn som strider mot de två 
föregående sätten att tala om henne. Då vårt intresse och syfte är att undersöka hur den 
sexarbetande kvinnan konstruerar sin identitet, med fokus på de subjektspositioner hon intar, 
väljer vi att identifiera dessa kategorier som manifestationer för möjliga subjektspositioner 
och det tredje sättet också som ett tecken på en ny och alternativ positionering.  
 
3:1 Olika sätt att tala om den sexarbetande kvinnan  – manifestationer för möjliga 

subjektspositioner lokaliserat i den tidigare forskningen 

I ett flertal av de forskningsrapporter vi tagit del av nämns tendensen att behandla prostitution 
som ett fenomen och fokusera på orsakerna bakom samt dess konsekvenser, både för den 
enskilda individen och för samhället i övrigt. Mycket fokus ligger på skillnader mellan den 
prostitution som sker på gatan och den som sker inomhus, både i privat regi och olika former 
av organiserad prostitution. Kantola och Squires (2004), som också är bland de få 
diskursanalytiker vi identifierat, beskriver att det råder parallella, ibland konkurrerande, 
diskurser kring prostitution, och att vilken diskurs som dominerar varierar både historiskt och 
mellan länder. Föreställningar om prostitution och sexarbete överlag påverkar både den 
forskning som bedrivs och den syn som för övrigt råder i samhället. Föreställningarna försätts 
i handling och påverkar således individen i hennes vardag till exempel genom lagstiftning. 
Nedan följer en beskrivning av de av forskningen identifierade sätt att tala om prostitution och 
den prostituerade kvinnan. 
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3:1:1 Den prostituerade kvinnan som smuts.  
Begreppet hora eller något av dess många synonymer, har och är fortfarande ett effektivt 
skällsord när syftet är att kränka en annan individ, oftast en kvinna, vilket klargör det stigma 
sexarbete för med sig, och kanske framförallt det vi känner till som prostitution. Kantola och 
Squires (2004) menar att den dominerande diskursen om prostitution i Storbritannien präglas 
av en syn där prostitution ses som något allmänt obehagligt eller samhälleligt otyg (public 
nuisance). Diskursen präglas alltså av en bild där prostitution ses som ett störande element i 
samhället, och där man ständigt talar om prostitution i sammanhang av droger, våld och 
kriminalitet. Den prostituerade identifieras som en fallen kvinna i social misär. Att i princip 
alla forskningsartiklar vi har läst, på ett eller annat sätt, belyst denna tendens tyder på dess 
relevans i sammanhanget. Något som vidare är viktigt för oss att ta i beaktning då vi försöker 
lokalisera den sexarbetande kvinnans diskursiva möjligheter till subjektspositionering. Det 
specifika för detta perspektiv på den prostituerade är att hon själv hålls ansvarig för sin 
situation, då hon framstår som en hopplöst omoralisk varelse. Tendensen att tala om den 
prostituerade som smuts framkommer som ett tema främst i artiklarnas redogörelser för 
forskningsbakgrunden, medan de diskurser som presenteras nedan har klarare inslag i själva 
undersökningarna.  
 
3:1:2 Den prostituerade kvinnan som offer.  
En del forskning menar man bottnar i en psykologisering av den prostituerade kvinnans 
situation. Forskare som exempelvis Kong (2006) och Lucas (2005) konstaterar att den 
forskning som bedrivits kring prostituerade och prostitution ofta kommit att rikta fokus mot 
de eventuella orsakerna som kan ligga bakom prostitutionens existens, och inte så mycket 
kring andra aspekter. Phoenix (2000) anser att hennes forskning stärker tidigare indikationer 
på att den kvinna som hamnar i prostitution oftast har en tragisk bakgrund, inte sällan med 
inslag av sexuella övergrepp. Ett sätt att förklara det sexuellt avvikande beteende som 
prostitution anses manifestera har varit att se det som ett resultat av tidigare erfarenheter 
individen har haft tillsammans med män (t ex Ronai & Ellis, 1989). Napoli, Gerdes och 
DeSouza-Rowland (2001) hävdar att prostitution är ett symptom som följer av posttraumatiskt 
stressyndrom, som ofta utlöst av ett tidigare (sexuellt) trauma, som exempelvis incest. 
Prostitutionen anses här vara ett tvångsbeteende (repetition compulsion) där kvinnan känner 
att hon har makt över de män som betalar för att ha sex med henne eftersom hon låtsas att hon 
njuter av det, och därmed håller väsentliga delar av sitt själv oberörbara för mannen. Innerst 
inne vet hon dock att hon tycker att dessa män är både sorgliga och vedervärdiga, vilket ger 
henne känslan av att ha ett maktövertag. En ond cirkel sägs skapas då den kontroll som den 
prostituerade upplever, de facto, är en falsk kontroll då det i slutändan är hon som tar den allra 
största skadan (Napoli et al., 2001). Den prostituerade kvinnan beskrivs vidare ha en skev 
verklighetsuppfattning som grundar sig på kognitiva felkopplingar vilket beror på att hon 
stänger av sina känslor och bara 'är kropp'. För att bryta den onda cirkeln som uppstått 
rekommenderar Napoli et al. (2001) integrerade terapitekniker där både kroppen och själens 
behov tillgodoses. Tragiska konsekvenser av den psykologiserande diskursen lyfts av Brewis 
och Linstead (2000) som beskriver hur män som våldtagit prostituerade kvinnor fått lägre 
straff än andra våldtäktsmän, med motiveringen att den prostituerade kvinnan tar mindre 
psykologisk skada av våldtäkt än andra kvinnor, då hon ”trots allt” faktiskt säljer sex. 
 
3:1:3 Den prostituerade kvinnan som entreprenör.  
En växande diskurs som framförallt vunnit mark i länder med en liberal 
prostitutionslagstiftning är den såkallade sex work-diskursen (Kantola & Squires, 2004). Vi 
har valt att tolka detta som att man öppnar upp för en alternativ positionering till diskurserna 
om den prostituerade som smuts och offer. Prostitution är ett välbehandlat ämne bland 
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feministiska forskare, och forskning som fokuserar på situationer och motiv vänder sig ibland 
emot den feministiska tendensen att betrakta prostitution som ett strukturellt fenomen (Kong, 
2006; Weitzer, 2005). Sex work-diskursen kan således ses som en motdiskurs till 
ovannämnda diskurser. Här framhålls istället prostitution som ett arbete som vilket annat som 
helst (Brewis & Linstead, 2000; Kong, 2006; Kantola & Squires, 2004; Lucas, 2005; Phoenix, 
2000; Sanders, 2004, 2005). Brewis och Linstead menar vidare att det är inom ramarna för 
denna diskurs som flera av sexindustrins aktörer själva rör sig, och betonar att sexuell 
arbetskraft är som vilken annan arbetskraft som helst som finns till salu på en kapitalistisk 
marknad, och således legitimerar sin sysselsättning. Den version av sexarbetaren som 
premieras inom denna diskurs skiljer sig betydligt från bilden av henne som ett offer. Hon 
porträtteras ibland glamouröst, och ibland som en nio-till-fem-arbetare. Fokus i 
framställningen av prostitution som sex work ligger på sexarbetarnas arbetsvillkor och 
rättigheter, och det framhålls att det är denna diskurs som måste gynnas om prostituerade ska 
ha någon chans att påverka och förbättra sina villkor (Kong, 2006; Kantola & Squires, 2004 ). 
Dock riktas även kritik mot att debatten mer och mer har kommit till att handla om hur 
prostitution skall definieras, något man menar har lett till ett konsekvent uteslutande av de 
sexarbetande kvinnornas, de verkliga aktörernas, egna berättelser och upplevelser om hur det 
är att vara prostituerad.  
 

3:2 Situationsorienterad forskning 
Utöver att diskutera kring dessa tre sätt att tala om den sexarbetande kvinnan och hennes 
person, är en del av forskningen fokuserad på risker som förekommer i samband med 
sexarbete och hur dessa risker hanteras av kvinnorna. För oss som valt ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv blir dessa olika hanteringsstrategier ett led i att konstruera 
sig en identitet. Forskning har visat att risker är något som är ständigt närvarande i 
sexindustrin (Kong, 2006; Phoenix, 2000; & Sanders 2004, 2005). Riskerna berör framförallt 
kvinnans fysiska och psykiska hälsa. Det handlar om risker för att utsättas för övergrepp och 
våld, att hamna i ett socialt utanförskap och att bli stigmatiserad. Att arbeta med sex innebär 
även att man, kommersiellt sett, ger sig in på ett område som är starkt förknippat med 
intimitet, något som kan tänkas få konsekvenser för de privata relationerna.  
 
Warr och Pyett (1999) har undersökt prostituerade kvinnors attityder till privata sexuella 
relationer och svårigheterna med att upprätthålla dessa parallellt med sexarbetet. De 
framställer prostitution som en parodi på ”love making”, med de konsekvenser detta ger i de 
privata relationerna. Här utgår man ifrån att den romantiska, intima sexualiteten är central för 
upplevelsen av självvärde, och att det kan vara svårt att kombinera det privata med det 
professionella som sexarbetare. Man anser också att kvinnans själv är involverat i sexarbetet i 
mycket högre grad än andra arbeten. Deltagarna i deras undersökning uppgav svårigheter med 
att ha en privat sexuell relation parallellt med arbetet – svårigheter vilka forskarna menar 
kunde bottna i partnerns ogillande eller kvinnans egen brist på engagemang i sexet. Även de 
kvinnor som deltog i Sanders (2004) undersökning gav uttryck för en rädsla att deras privata 
relationer skulle påverkas negativt av deras yrke och försökte därmed hålla dem åtskilda i 
allra högsta möjliga grad. Warr och Pyett (1999) uppger även att kvinnor med minst socialt 
stöd är de som uttrycker störst behov av romantisk intimitet, och uppmärksammar också de 
kvinnor som valt att inte alls söka privata relationer, eftersom de ser dem som en omöjlighet. 
De senare verkade uttrycka en befrielse från längtan efter intima relationer, och upplevde 
istället en närhet till exempel till sina barn och ett värde i förhållande till dem. 
 
För att motverka de risker som finns, gällande hela det spektra som rör sig från en potentiell 
fysisk utsatthet till den potentiella negativa effekten i nära relationer, anammar kvinnorna, 
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som vi tidigare nämnt, olika typer av strategier. Att identifiera olika tekniker för att hantera 
sin situation och undvika att känna sig maktlös är något som vi finner relevant också för vår 
studie, då dessa kan ses som olika försök till motmakt och en ny positionering där man söker 
att identifiera sig på ett sätt som är passligt och vidare möjliggör för ett vidmakthållande av en 
sund och stabil identitet. Nedan följer en beskrivning av dessa strategier. Vi belyser även vad 
som i forskningen identifierats som olika sätt att hantera risker i den faktiska 
arbetssituationen. Avslutningsvis tar vi upp begreppet makt. 
 

3:2:1 Att upprätthålla en yrkesidentitet separerad från det privata självet.  
Det dilemma som ovan beskrivits som en risk för den psykiska hälsan, och som rör 
svårigheterna med att separera en personlig identitet från en yrkesrelaterad sådan hanteras 
enligt flera forskare med hjälp av specifika strategier. Ur vårt perspektiv kan detta dilemma 
innebära en utmaning i konstruerandet av en acceptabel identitet, då den privata rollen kan stå 
i stor motsättning till den professionella. Vi avser att här först ge en bild av hur dilemmat 
hanteras emotionellt, för att under nästa rubrik beskriva hur särskiljandet enligt forskningen 
ter sig praktiskt i den direkta situationen. I en studie genomförd av Kong (2006) uppgav alla 
deltagare att de upplevde att de hade kontroll över sin arbetssituation. Kongs slutsats var att 
kvinnorna, på ett effektivt sätt, kunde skilja sin yrkesroll från sin privata person, något som 
dock krävde hårt emotionellt arbete från kvinnornas sida. Det emotionella arbetets fokus 
gällde inte, som man skulle kunna tänka sig, den sexuella transaktionen med kunden, utan på 
att hantera omgivningens inställning och åsikter kring prostituerade. Ett exempel på hur 
kvinnorna i Kongs studie, rent konkret, separerade sin yrkesidentitet från den privata 
personen, är ett trick som Kong kallar closeting (jmf. med gå ur/gå in i garderoben) som 
innebär att kvinnorna pendlar mellan rollen som stigmatiserad då hon arbetar och som 
moraliskt rättfärdig när hon inte arbetar. Användandet av den här metoden skyddar dels den 
prostituerade kvinnan själv, men även hennes familj, från omvärldens negativa sanktioner. 
Andra strategier som kan liknas vid ’closeting’ beskrivs bland annat av Barton (2007) som 
undersökt strippor. Dessa regler utgörs av att personliga och tydliga regler sätts upp som 
markerar avståndet från kunden, både fysiskt och mentalt (setting personal rules). Vidare 
försöker man särskilja sig själv från andra strippor för att placera sig själv utanför en negativ 
stereotypen (othering) och skapar sig en andra identitet/karaktär (creating a dancer persona) 
som utför jobbet och står i stor kontrast till det privata jaget. Att hålla strikt på dessa regler 
höjer känslan av kontroll över och i sitt arbete och verkar vidare positivt på självbilden, dock 
sjunker självförtroendet för de kvinnor som inte håller fast vid sina regler.  
 
En viktig aspekt av kvinnornas försök att skapa och vidmakthålla en positiv självbild tycks 
enligt forskningen vara att, förutom att separera på arbetet och det privata, försöka omskapa 
en generell bild av den prostituerade, och lyfta fram sig själv som något annat och 
kontrasterande till den stereotypa och stigmatiserande bilden av en prostituerad kvinna 
(Brewis & Linstead, 2000; Kong; 2006; Pasko, 2002; Phoenix, 2000; Sanders, 2004, 2005; 
Warr & Pyett, 2000). Phoenix (2000) menar att den prostituerade kvinnan skapar en prostitute 
identity där hennes situation blir mer begriplig för henne själv och därmed också mer 
hanterbar. Detta gör hon genom att kreativt sätta ihop element ur olika omgivande diskurser 
för att distansera sig från roller och yrken som är än mer stigmatiserade. Att skapa sig en 
’prostitute identity’, skulle alltså kunna ses som en lyckad metod för att överbrygga den 
diskrepans som upplevs mellan det privata och det professionella, genom att integrera de olika 
aspekterna av sitt liv till en sammanhängande identitet. 
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3:2:2 Mötet med kunden – distanseringen i praktiken.  
I det konkreta mötet har den rutinerade sexarbetaren enligt forskningen en uppsättning av 
strategier för att uppleva distans från det faktiska sexuella arbetet. Brewis och Linstead (2000) 
använder begreppet distanseringstekniker som ett paraplybegrepp för att beskriva hur 
prostituerade kvinnor distanserar sig från sitt arbete. De menar att en prostituerad kvinnas 
situation kännetecknas av att hennes privata själv lätt tränger in i det professionella, och 
tvärtom – att arbetet får tydliga konsekvenser för henne privat, till exempel hennes eget 
privata sexliv, som riskerar att bli kyligt eller mekaniskt. Att arbeta med sex innebär således 
att kommersiellt ge sig in på ett område som är av högst privat betydelse (Warr & Pyett, 
1999). Ett sätt att behärska denna situation och särskilja sig själv från bilder av en ’smutsig 
hora’, är att i samvaron med kunden själv skapa symboliska barriärer mellan det privata 
självet och sin yrkesidentitet, något som får rent konkreta konsekvenser då hon befinner sig 
tillsammans med kunden. De symboliska barriärerna kan skapas genom en rutinisering av 
arbetet där kvinnan avgränsar och kontrollerar platsen på ett sätt som gör den klart skild från 
den privata sfären, till exempel att aldrig ta emot kunder i hemmet. Exempel på detta är att 
vägra att ha sex utan kondom tillsammans med en kund, eller att neka kunder vissa element 
av ett sexuellt möte, exempelvis kyssar (Sanders, 2004; Warr & Pyett, 1999). Dock menar 
man att vissa av dessa symboliska barriärer kan få negativa effekter i privatlivet eftersom 
aspekter av vad som generellt kan tyckas vara ett intimt möte, blir förknippade med arbetet 
och inte längre upplevs som intima. Pasko (2002) betraktar sexarbete som en avpersonifiering 
av den sexuella erfarenheten – ett förfrämligande från det djupare känslolivet. Brewis och 
Linstead (2000) menar att vissa kvinnor exempelvis helt väljer bort sex privat eller utvecklar 
en lesbisk sexualitet som en konsekvens av den avsmak sex med män väcker – ett mönster 
som också lyfts av Spivey (2004) och Barton (2007). Att kondomen tycks bli starkt 
förknippad med samvaron med kunden, och därför ratas i privat umgänge, lyfts även fram 
som en hälsorisk eftersom det innebär en ökad risk för HIV och sexuellt överförbara 
sjukdomar (Warr & Pyett, 1999.). På flera håll i forskningen nämns vidare droger som ett 
medel som sexarbetande kvinnor tar till för att hantera deras yrkesuppgifter, vilket ofta leder 
till negativa konsekvenser (Brewis & Linstead, 2000; Napoli et. al, 2001; Pasko, 2002; 
Spivey, 2004; Warr & Pyett, 1999).  
 
Forskningens samlade betoning ligger på detta tema på den sexarbetande kvinnans praktiska 
strategier för att distansera sig från det sexuella mötet. Ett begrepp som vidare är av 
väsentlighet när man talar om det faktiska mötet med kunden – den sexuella akten, är det som 
i forskning kallas counterfeit intimacy vilket betyder falsk eller låtsad intimitet, och avser ett 
strukturellt interaktionsmönster som karakteriserar situationen där sexuella upplevelser köps 
och säljs. Det är med andra ord en imitation av ett verkligt intimt möte (Barton, 2007; Ronai 
& Ellis, 1989; Kong, 2006; Pasko, 2002; Spivey, 2004). Sanders (2004, 2005) följer samma 
linje då hon menar att den prostituerade kvinnan omkonstruerar sin sexualitet för att kunna 
sälja sin kropp. Slutsatsen drogs efter det att kvinnorna i Sanders undersökning uppgivit hur 
de på arbetet ofta spelade en roll som var väldigt olik den egna personen. För att göra detta 
uppgav kvinnorna att de använde olika former av rekvisita. Det kunde till exempel handla om 
allt från att ha på sig en peruk på jobbet, till att skaffa sig bröstimplantat. Sanders tolkar detta 
som att den prostituerade kvinnan skapar a manufactured self där hon utesluter hela eller delar 
av sitt privata själv och att den beskrivna rekvisitan fyller funktionen att markera övergången 
mellan arbetsroll och den privata sfären.  
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3:2:3 Makt. 
Tekniker för att hantera sin situation kan även ses som sätt att undvika känslan av maktlöshet. 
Detta är något som vi finner relevant för vår studie eftersom dessa sätt även kan ses som olika 
försök till motmakt och nya positioneringar.  
 
Interaktionistiska studier av sexarbetet, med fokus på den avgränsade situationen, visar sig i 
vår genomgång lokalisera en kontextbunden makt som är till kvinnornas fördel (Pasko, 2002; 
Ronai & Ellis, 1989; Spivey, 2004). Pasko (2002) är en av de forskare som undersökt 
strippors situation, och betonar hennes kontextbundna makt. Pasko ser strippans arbete som 
ett confidence game - ett spel där en människa utser ett offer som han/hon sedan med list 
försöker dra fördelar av (oftast pengar). 'The con man' utnyttjar sitt inkännande för att vinna 
offrets förtroende, och kalkylerar varje steg med målet att dra nytta av offrets resurser. I detta 
fall är alltså strippan 'the con man', och mannen därmed offret för hennes spel. Strippan både 
upplever och har makt i själva strippsituationen, och hennes arbete har därmed positiva 
konsekvenser för henne både personligt och ekonomiskt. Även forskning med annan fokus än 
det interaktionistiska motsätter sig bilden av den sexarbetande kvinnan som maktlös. Spivey 
(2004) beskriver en grundläggande upplevelse av fiendskap i relation till kunderna bland de 
strippor som deltog i hennes undersökning. Sexklubbens miljö kan betraktas som 
samhällsordningen i mikroformat, där de mönster som utgörs av mäns makromakt och 
kvinnor motmakt på mikronivå speglas (Ronai & Ellis, 1989; Spivey, 2004). Stripporna 
lokaliserar en kraft i sitt kollektiva motstånd, och de menar att det är i omklädningsrummet de 
hämtar mod att fortsätta dansa. Det är också genom den kollektiva solidariteten de upplever 
makt och kontroll. Spivey (2004) menar att en konsekvens av denna mikromakt är att de 
vågar vara väldigt hårda mot förolämpande kunder. Det beskrivs bland annat hur de kan luta 
sig över scenkanten och fisa en man i ansiktet om han förolämpar henne verbalt eller försöker 
röra vid henne. Här är en situerad makt tydlig, den positionen man har i det direkta samspelet 
motsvaras inte det större sammanhanget – i samhället eller ens i relation till individuella män. 
Även vad gäller kvinnor som säljer sex identifieras liknande tendenser. Ett 30-tal eskorter 
som har deltagit i Lucas (2005) forskningsprojekt hävdar att de känner sig mer förstärkta i och 
med sitt yrke som prostituerade än vad de gjort då de arbetat med andra, accepterade och 
traditionella kvinnoyrken. Yrket som prostituerad innebar enligt dessa kvinnor en mer flexibel 
arbetssituation samt gav dem en känsla av oberoende. Ett intressant resonemang som Warr 
och Pyett (1999) för fram är att prostitutionen är ett av de få sociala fält där kvinnan har makt 
i förhandlingen med mannen, vad gäller kondom, plats och hennes överlägsna erfarenhet av 
sex. Som kontrast till detta urskiljer de en möjlighet för kvinnan att privat sexuellt inta en mer 
passiv roll, som bekräftelse på hennes kvinnlighet. En stor del av den makt som i forskningen 
tillskrivs den sexarbetande kvinnan framstår som en konsekvens av medvetna strategier för 
upplevelse av kontroll, vilka syftar till att försätta kvinnan i en mindre utsatt position.  
 
Samtidigt som forskningen lyfter fram hur sexarbete, i vissa fall, kan innebära att kvinnorna 
upplever en ökad känsla av makt, belyser man också det motsatta. I Bartons (2007) 
undersökning av strippors strategier för kontroll över sin arbetssituation, uppgav deltagarna 
istället en upplevelse av svår utsatthet. Kvinnorna stötte ofta på otrevliga och aggressiva 
kunder på arbetet och upplevde vidare att männen verkligen tyckte illa om dem. I vissa 
situationer fanns en påtaglig maktobalans vilken blev som mest obehaglig i de fall då de män 
som betett sig illa, och avfärdats av en strippa, kunde kalla en annan till sitt bord. På grund av 
pengarna som erbjuds har hon svårt att säga nej, samtidigt som hon vet att det är en tydlig 
maktmanifestation. Ronai och Ellis (1989) beskriver en strippas makt som begränsad till 
hennes övertalningsförmåga och charm. Skulle hon hamna i konflikt med en kund som inte 
vill betala för utfört arbete riskerar hon att få 'sitt störande beteende' bestraffat av klubben 
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med böter eller avsked. Enligt Pasko (2002) uppstår en vändning för den upplevda kontrollen 
i livet utanför sexarbetet, då hon inser att den sexuella makten inte innebär någon status 
längre. Konsekvenserna utanför själva strippsituationen är negativa. De består i att hon blir 
förfrämligad från sin autencitet till följd av den rutinmässiga förfalskade intimiteten 
(counterfeit intimacy), att hon blir nedbruten av insikten att hennes makt är så begränsad 
eftersom sexuellt övertag inte är lika lönsamt i livet utanför klubben, och att hon isoleras från 
andra kvinnors verklighet (Pasko, 2002).  

3:3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Något som står klart efter vår genomgång, vilket även är något som författarna till de 
forskningsartiklar vi använt konkluderar, är att sexarbete som fenomen är komplext och att 
upplevelserna hos dem som i första hand levt i denna verklighet ofta också är komplexa. I den 
tidigare forskningen framkommer det att det finns olika sätt att tala om den sexarbetande 
kvinnan. Det kan vara att tala om henne som smuts, som ett offer eller som entreprenör. Vi 
väljer att se detta som aspekter som bildar det diskursiva fält där den sexarbetande kvinnan 
definieras: som möjliga positioner för henne att inta och/eller protestera och göra motstånd 
mot. Under vår genomgång av forskningen så har det framkommit att det i dagsläget håller på 
att etableras ett nytt sätt att tala om de kvinnor som säljer sexuella tjänster: man talar om att 
hon utför sexarbete. Detta tolkar vi som ett tecken på att det har öppnats upp för en alternativ 
positionering där den sexarbetande kvinnan kan tala om sina förehavanden som ett arbete 
(Kong, 2006; Kantola & Squires, 2004; Lucas, 2005; Phoenix, 2000; Sanders, 2004, 2005).  
 
I den tidigare forskningen har det vidare framgått att den sexarbetande kvinnan på olika sätt, 
söker att legitimera sitt yrke, både inför sig själv och för andra, vilket vi tolkar som ett tecken 
på att dessa kvinnor gör motstånd och utövar motmakt mot förtryckande definitioner av 
hennes person och livssituation, vilket bland annat sker då hon intar den ovannämnda nya 
positioneringen där hon identifierar sig som vilken arbetare som helst.  Ett intressant och 
talande exempel är stripporna i Spiveys (2004) studie som tillsammans skapar ett klimat där 
de gör motstånd mot den sexuella objektifieringen som sker på deras arbetsplats genom att, i 
omklädningsrummet, skapa en atmosfär som präglas av en känsla av stark gemenskap och 
solidaritet. Ytterligare ett sätt, och kanske ett mer vanligt sådant för den sexarbetande kvinnan 
att legitimera sina egna förehavanden, är att använda ännu mer stigmatiserade roller för 
kontrastering. Detta utgörs bland annat av att den prostituerade kvinnan tänker i termer av vi-
och-dom, och markerar att man inte är en av de snuskiga tjejerna, de utan självrespekt, en av 
tjackhororna, eller de som ägs av en hallick (Brewis & Linstead, 2000; Pasko, 2002; Phoenix, 
2000; Sanders, 2005), vilket kan tolkas som en indikation på hur svårt det är att frångå 
existerande diskurser. Även om den tidigare forskningen själv inte värderar eller dömer ut 
sexarbete så har forskningen bedrivits med detta som utgångspunkt, att arbetet saknar 
legitimitet, vilket bland annat reflekteras i det stora fokus som lagts på att undersöka de 
strategier denna grupp kvinnor anammar. Något som den tidigare forskningen tar upp som en 
viktig aspekt när det gäller bibehållandet av en psykisk hälsa är att hålla isär arbete och 
privatliv (Brewis & Linstead, 2002; Kong, 2006; Pasko, 2002; Phoenix, 2000; Sanders, 2005; 
Spivey, 2005; Warr & Pyett, 2000). För identiteten blir detta särskiljande ett framträdande 
dilemma, som kan illustreras av att sexarbetares situation, enligt Pasko (2002), karaktäriseras 
av en avpersonifierad sexualitet, och av Spivey (2005) istället med en avsexualiserad kropp. 
Medan Sanders (2005) talar om en manufactured identity där den sexarbetande kvinnan 
skapar sig en arbetsidentitet, talar Phoenix (2000) om att den som säljer sex utvecklar en 
prostitute identity för att göra sin situation mer begriplig och hanterbar.  
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3:4 Vår studies plats bland forskningen 

En värdefull aspekt i den tidigare forskningen är i vår mening den tillgång man lyckats få till 
den verklighet sexarbetande kvinnor är verksamma i. Avsikterna har varit att söka 
förstahandsförståelse för det sexuella arbetet och dess konsekvenser för individen. Som vi 
hoppas skall ha framgått, har en stort antal artiklar på området lagt fokus på hur den 
sexarbetande kvinnan hanterar rollen som försäljare av sexuella tjänster; på de strategier hon 
anammar för att skapa sammanhang och vidmakthålla en positiv självbild, men utan betoning 
på hur hon konstruerar sin identitet. Någon undersökning kring dessa kvinnors representation 
på internet har, oss veterligen, inte heller gjorts. Vi tror dock att en diskursanalytisk studie, 
där kvinnornas egna, självständigt formulerade, utsagor utgör analysmaterialet kan erbjuda en 
bild av vilka möjligheter dessa är. Den kvinna som använder internet för självrepresentation 
väljer själv i vilken mån de vill framställa sig utifrån sin yrkesroll, eller som privatperson. 
Därmed tror vi att vi kan nå en bild som ger oss en bredare förståelse än det som händer i det 
direkta mötet, där den sexarbetande kvinnans roll i samspelet torde begränsa hennes 
handlingsutrymme kraftigt. Hur vi har valt att se på kvinnornas egna utsagor kommer vi att 
presentera i nästkommande avsnitt, vilket beskriver det teoretiska ramverk som varit vår 
utgångspunkt. 
 
 

4. Teoretiskt ramverk 
 

Syftet med vår studie är alltså att undersöka vilka möjligheter till identitetskonstruktion som 
utnyttjas av sexarbetande kvinnor i deras självrepresentation på internet. Att vi valt att söka 
subjektspositioner i de prostituerade kvinnornas representationer vilar på en diskursanalytisk 
inringning av identitet, vilken vi i detta avsnitt kommer att försöka att bena ut. 
Subjektspositioner är ett begrepp som förknippas med Foucault. Alasuutari (2004) definierar 
subjektspositionerna som de (möjliga) positioner som individen antar i sitt sociala liv. Dessa 
positioner är flera, ibland samtidiga, och skiftar i både varaktighet och konkret innebörd för 
individen. Inom ramen för en social kontext kan individen inneha en subjektsposition som är 
till dennes fördel genom exempelvis den frihet eller den makt den är förknippad med. 
Samtidigt kan samma kontext, men utifrån en annan position, innebära det motsatta och 
således verka hindrande för en individ. Man kan därmed likna subjektspositionerna vid olika 
roller som individen antar. För Foucault är individen, eller subjektet, något som skapas genom 
underkastelse. Vidare är subjektet en produkt av sin samtid, och således både historiskt och 
kulturellt bunden (Börjesson, 2003; Foucault i Senellart, 2007). Något Alasuutari (2004)  
framhåller som viktigt att vara medveten om när det gäller subjektspositioner, är att varje 
subjektsposition alltid är definierad utifrån dess relation/roll till andra subjektspositioner, 
vilket för med en maktaspekt som inte är att förglömma.  
 
I det avsnitt som här följer presenterar vi det perspektiv vi antagit i vår studie. Det gör vi 
genom att först göra en genomgång av den socialkonstruktionistiska uppfattningen av 
begreppen subjekt och identitet, för att vidare ställa dessa mot hur man ser på dessa inom 
ramen för den kognitiva psykologin. Att vi väljer att kontrastera mot den kognitiva 
psykologin beror på att den kognitiva psykologin har en stor betydelse när det gäller hur vi 
använder identitetsbegreppet i vardagen, och står således i motsättning till det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. Att ställa dessa två traditioner mot varandra är för oss 
ett sätt att tydliggöra vad som särpräglar bilden av identiteten som konstruktion. På detta sätt 
hoppas vi kunna förmedla en teoretiskt förankrad förståelse för det för studien så centrala 
subjektspositionsbegreppet.  
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4:1 Vad menas med identitet?  

Vad människan är, och hur hon kommer att bli just detta, är den centrala frågan för 
socialpsykologin. Med ett sociologiskt perspektiv på människan uppfattas individen inte som 
en primär entitet, utan som ett av omgivningen möjliggjort subjekt. Hennes förankring i 
samhället, kulturen, relationerna eller diskurserna blir den konstituerande grunden, och 
därmed också fokus för den socialpsykologiska studien.  
 
Ursprunget för begreppet identitet är latinets identitas, vilket betyder ’densamme’ (Stier, 
2003). Identiteten är alltså något vi förknippar med kontinuitet. Identitet ligger också nära 
andra ord som rör individer, såsom jag och själv. Men identiteten avser i större utsträckning 
än dessa, något som manifesteras i relation till något yttre, något som förmedlas och får sin 
innebörd i ett socialt sammanhang. Inte bara så att det specifika blir meningsfullt först i 
relation till det generella, utan att identiteten är något som förmedlas och katalyseras i 
samspel och kommunikation. Identiteten är något som visas upp, som manifesteras, likt en 
fasad. Med en socialkonstruktionistisk ansats är det just i denna bemärkelse identiteten 
existerar, och här blir kontrasterna till den kognitiva psykologins identitetsteori särskilt 
tydliga. Innan vi påbörjar den jämförande delen ger vi oss dock an diskursbegreppet, då 
diskurser är utgångspunkten för den socialkonstruktionistiska identitetsteorin.  

4:2 En diskurs, vad är det? 

Att betrakta identitet i termer av subjektspositioner innebär en bild av jaget som något 
diskursivt. Det är genom rådande diskurser som våra olika subjektspositioner möjliggörs, och 
därför har vi valt att här presentera hur vi förhåller oss till detta svårfångade begrepp. 
Diskursbegreppet används ibland med betoning av diskurserna som konstituerande för 
mänsklig förståelse och handling, och ibland med individens konstruerande som 
utgångspunkt. Det finns med andra ord variationer för hur mycket vikt man tilldelar 
individens handlande i den sociala produktionen av verklighet. Vi har här valt att använda 
Winther Jørgensen och Phillips definition av diskurs, som ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen” (2000:7), och som ”sociala mönster av betydelsefixeringar som står i instabila 
förhållanden till varandra” (2000:136). Dessa instabila relationer ser vi som flytande gränser, 
där en diskurs kan vara en del av en annan diskurs samtidigt som den överskrider denna och 
integrerar andra till ett nytt mönster eller system. Avgränsningen av diskurserna blir till följd 
av detta, och helt i linje med ett diskursivt resonemang, beroende av definitionen av diskursen 
i sig; vi fyller diskurserna med innehåll när vi talar om dem.  
 
I vår studie har vi anlagt ett aktörsinriktat perspektiv på diskurser. Ett begrepp som används 
främst inom diskurspykologin just för att betona hur vi inte bara är produkter av diskurser, 
utan även flitiga användare av dem, via olika tolkningsrepertoarer (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). När vi använder begreppet tolkningsrepertoarer, vilket vi får anledning att 
återkomma till i metodavsnittet, betraktar vi detta som en uppsättning av meningsfyllda 
tecken eller sätt att tala, vilka vi har tillgång till i kommunikationen kring en specifik 
situation. Att tala om tolkningsrepertoarer ger uttryck för individens delaktighet i utformandet 
och reproduktionen av diskurs och mening. Tolkningsrepertoaren, kan med andra ord tolkas 
som språkliga ‘verktyg’ som individen använder då hon talar, eller som diskurser ”in action”. 
Dessa verktyg ses som en social resurs, och inte som något som härrör inifrån individen 
(Burr, 2003). Nedan söker vi beskriva vad det diskursanalytiska förhållningssättet har för 
betydelse för identitetsteori i ett jämförande mellan å ena sidan socialkonstruktionism och å 
andra sidan kognitiv psykologi. 
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4:3 Två sätt att förstå identitet 

Inom den psykologiska disciplinen har man traditionellt fokuserat på individens inre och sett 
beteendet som en spegling eller som ett resultat av dessa inre aspekter. Det är ett perspektiv 
som präglas av en människosyn där den enskilda individen anses besitta generella 
allmänmänskliga drag och egenskaper, men också att hon utöver det generella besitter något 
som gör henne unik. Den biologiska kroppen har sina förutsättningar, den kan redan från 
början vara svag och riskerna för sjukdom därmed högre, likväl som det inom hennes 
personlighet kan inrymmas av specifika svagheter och styrkor. Det sociala tolkas här som 
utlösare för vad som redan från början var biologiskt och/eller psykologiskt givet från (Burr, 
2002). Idag har den kognitiva psykologin starkt genomslag, framförallt inom terapin. Inom 
den kognitiva psykologin betraktas människans identitet som en enhet (unit). Det finns en 
bild, om än inte alltid tydlig, av ett kompakt inre hos människan; att varje individ har 
utgångspunkten för sin individualitet inom sig, och att denna individualitet vidare får olika 
uttryck och betydelse genom samspelet med omgivningen. Hur den yttrar sig kan också vara 
beroende av de yttre förutsättningar som omgärdar individens liv. Även teorier som betonar 
en mer framväxt identitet hos individen lokaliserar i människans inre ett stabilt och tydligt 
mönster.  
 
Identitet sett som en social konstruktion innebär istället en betydligt mer flexibel identitet, 
som hela tiden rör sig inom ett diskursivt sammanhang. Enligt det socialkonstruktionistiska 
synsättet är allt som finns i vårt medvetande ett resultat av de diskurser som omgärdar oss. 
Ingenting finns således där från början – av sig självt och oberoende av den sociala 
kontexten. Det som man inom psykologin kallar personlighet; något som finns där oberoende 
av yttre faktorer – individens inre kärna eller essens - existerar endast diskursivt enligt den 
socialkonstruktionistiska uppfattningen. Föreställningen om att det skulle finnas ett 
individuellt och oavhängigt jag, tolkas istället som en del av en personlighets – och 
individualitetsdiskurs som befästs genom att vi talar som om det skulle existera en 
personlighet (Burr, 2003). Inom socialkonstruktionismen ersätts det mer kognitivt orienterade 
begreppet personlighet, med det mer socialt betonade identitet. Detsamma gäller frågan om 
individers attityder. Burr (2003) beskriver hur man traditionellt talat om attityder som 
avspeglingar av den enskilda individens inre: som något av essentiell innebörd, men att detta 
är något man inom socialkonstruktionismen avfärdar. Utifrån ett konstruktionistiskt 
perspektiv ser man istället attityder som ett resultat av olika diskurser vilket vidare även 
innebär synen på attityder som något socialt konstruerat.  
 
En socialkonstruktionistisk eller diskursiv psykologi bör inte sträva efter att förklara 
människan, istället bör fokus ligga på att försöka beskriva det fält av olika sätt att tala om och 
förstå henne - det diskursiva sammanhanget hon verkar i (Brown, Pujol & Curt, i Parker, 
1998). Diskurspsykologin, som också är den gren av diskursanalysen som beskaffat sig mest 
med den sociala konstruktionen av identitet, betonar överhuvudtaget den diskursiva 
konstruktionen av sådant vi ofta tar för givet som delar av den mänskliga naturen eller 
essensen, såsom känslor, attityder och minne (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 149). Till 
skillnad från psykologins upprepade anspråk på att objektivt kunna förklara den mänskliga 
naturen, ger socialkonstruktionismen möjlighet att studera alternativa sätt att förstå 
människan, och olika sätt att vara människa. Det rör sig således om hur vi diskursivt 
organiserar vår värld. En människas identitet utgörs av hennes sätt att förhålla sig till det 
sociala sammanhang som hon lever och verkar i. Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 
möjliggör för en beskrivning av det fält som rör sig bortom synen på den enskilda individen 
som bärare av en helt egen essens. Socialkonstruktionismen präglas således av en anti-
essentialism, som vidare innebär att fenomen, företeelser och förhållanden som vi tar för 
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givna betraktas som konstruktioner och inte som permanenta och fixerade fundament, vilket 
innebär att möjligheterna för alternativa konstellationer är oändliga (Burr, 2003).  
 
Det traditionella studieobjektet för psykologin är de förvridningar och störningar 
omgivningen gett upphov till hos individen. Man föreställer sig, som nämnts ovan, att 
samhälle och uppväxtförhållande påverkar identitetens yttringar. Men bortom denna 
förvanskning finns något genuint – den mänskliga essensen – individen som den ytterst 
konstituerande faktorn (Davies, i Parker, 1998:134). En individualitet eller personlighet som 
finns där i stort sett oberoende av några sociala faktorer. Stier beskriver den 
konstruktionistiska attityden till tanken om kärnan eller essensen ”som att skala en gul lök där 
lager efter lager skalas bort och där slutligen ingenting återstår” (Stier, 2003: 21). Den stora 
utmaningen med att föra in socialkonstruktionismen i psykologin är att skifta fokus från detta 
essentiella själv, till den till stor del språkligt konstruerade identiteten. Davies menar att 1: vi 
inte kan tänka något om oss själva utöver vad som är språkligt och diskursivt tillgängligt för 
oss, och 2: att vår identitet återfinns i hur vi utifrån våra avsikter använder olika diskurser i ett 
givet sammanhang (Davies, i Parker, 1998:136). Att olika diskurser är oss olika väl till pass 
beroende på sammanhanget innebär att vi i en specifik situation kan tjäna på att tala om oss 
själva som kön, och i nästa som akademiker. Mängden av tillgängliga diskurser motsvaras av 
en uppsjö av motiv och avsikter. Genom att tala om oss själva enligt ett visst mönster 
reproducerar vi en diskurs, och det är när denna diskurs får ett för tanken konstituerande drag, 
då detta sätt att betrakta ett snitt av världen blir taget för givet, som diskursen får sociala 
konsekvenser. Potter och Wetherell (1987) menar att individens talande alltid är socialt riktat 
och därmed också intentionellt. Inom diskurspsykologin betraktas ord inte som entiteter som 
bara är i sig själva, utan ordets innebörd ligger lika mycket i vem som säger det som i vad 
som inte sägs (Burr, 2002).  
 
4:4 Det diskursiva subjektet och människan som gör  

Betoningen av språket är alltså en viktig markör för förståelsen av individen som agent. För 
förståelsen av subjektspositionsbegreppet är det viktigt att betona detta intresse för vad 
människan gör snarare än vem hon är. Inom psykologin har man traditionellt sett språk som 
ett expressivt medel som möjliggör för individen att ge uttryck för bland annat hennes tankar 
och känslor. Språket ses således som ett (deskriptivt) verktyg som individen använder för att 
förmedla aspekter som har sin boning i hennes inre. I kontrast till detta står den 
diskurspsykologiska tanken, där man helt enkelt vänder på kakan. Här ses språk som en 
diskursiv praktik, på bekostnad av bilden av en individ vars beteende styrs av interna 
skeenden (Burr, 2002). Att som socialkonstruktionist vända sig emot en kognitivistisk 
förståelse av människan är alltså att ifrågasätta bilden av identiteten som autonom enhet för 
att istället rikta fokus mot det sociala. När Foucault talade om det diskursiva subjektet innebar 
det ett brott mot bilden av subjektet som en avskild entitet, som själv är källan till sin 
medvetenhet och identitet (Hall, 1997). Istället ser Foucault subjektet som något som 
konstitueras genom underordning i förhållande till kunskap och makt, en position som endast 
kan tillhandahållas diskursivt. Begreppet subjekt används här i en bemärkelse som inte är den 
vanliga i det svenska språket - subjektet som den intentionella och handlande enheten, eller 
motsatsen till ‘objektet’ – utan som det subjekt som tilldelas sin position genom underkastelse 
(jmf engelskan subject to power). Foucaults diskursiva subjekt skiljer sig dock från objektet 
genom att delta i sin egen disciplinering: att agera i enlighet med sin position och sitt 
tillskrivna handlingsutrymme), och är därmed inte fullständigt underkastad makten. Att 
studera identiteter diskursivt kan alltså företrädelsevis göras genom studiet av 
subjektspositioner. Nixon definierar, med Foucault som bas, subjektspositionerna som det sätt 
på vilket diskurserna erbjuder individer historiskt specifika handlingspositioner eller 
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identiteter (1997:315). Genom att studera de subjektspositioner som framträder i kvinnornas 
representationer förväntar vi oss kunna urskilja ett flertal versioner av den prostituerade 
kvinnan. För Foucault låg betoningen initialt på hur diskursiva regimer positionerar individer 
som subjekt, och reglerar deras handlande genom denna makt. I och med hans tankar om 
självets teknologier lyftes dock även hur individer agerar och finner subjektspositioner som 
sammanfaller med deras behov av en positiv självidentitet (Nixon, i Hall, 1997: 316, 322). 
För oss har det varit viktigt att ta fasta på den senare aspekten, eftersom vårt intresse har rört 
hur kvinnorna i undersökningen väljer att representera sig själva. 
 
Att utgå från individen som den ytterst konstituerande faktorn, innebär en syn på samhället 
som en summa, en sammansättning av dessa enheter. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
talar om den dualism som uppstår i lokaliserandet av individen och samhället som två skilda 
storheter. Där råder en syn på samhället som de yttre premisser individen har att förhålla sig 
till, och som den organisation de skilda enheterna – individerna – i samarbete utvecklat, 
upprätthåller och styrs av. Främst betonas människans roll som informationsmottagare 
(2000:99) och -bearbetare. Individen betraktar sin omgivning, sorterar intrycken, och 
uttrycker sina interna upplevelser. Edwards (1997) menar att den kognitiva psykologin, tvärt 
emot sina anspråk, här inte skiljer sig långt från den traditionella behaviorismen. Där den 
senare talar om stimuli och respons, talar den kognitiva psykologin om informationsflöde. 
Enligt Edwards rör det sig om samma input-output resonemang. För att kunna hantera den 
överväldigande och mångfasetterade verklighet som omger individen, måste hon enligt den 
kognitivistiska tanken kategorisera det hon ser och erfar. Individen iakttar och bearbetar. Men 
här finns en grundläggande socialkonstruktionistisk invändning, då man istället ser det som 
att det är i denna klassificeringsprocess som världen uppstår. Vi kan inte iaktta något annat än 
det vi rör oss inom, använder och reproducerar – diskurserna. De kategoriseringar vi gör 
bottnar inte i universella mentala sorteringsmönster, utan i kulturell tolkning och förståelse, 
som i sig är socialt och historiskt specifik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Det finns olika grader av realism och relativism representerat bland diskursanalytiker och 
socialkonstruktionister. Fairclough, som står för en högre grad av realism, belyser ett problem 
med socialkonstruktionistisk idealism. Fastän vi kan betona den sociala konstruktionen av till 
exempel samhällets institutioner, måste vi kunna erkänna deras materiella konsekvenser i 
termer av den verklighet vi lever i, och därmed den makt samhällsorganisationen har över 
diskurserna, menar Fairclough (2003). Potter (1996) menar dock att uppgiften för studier av 
människors beskrivningar inte är att avgöra sanningshalten. Detta skulle förutsätta att det 
fanns en observerbar sanning att mäta teorier mot. Verkligheten är enligt Potter inte på 
förhand kategoriserad, varken av naturen eller av Gud, utan manifesterar sig i de sätt på vilka 
vi talar och skriver om den (1996:98). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) intar 
huvudfåran av diskurspsykologin en slags mellanposition, där man erkänner materiella villkor 
utöver diskurserna. Det innebär att man kan lokalisera förutsättningar för diskurserna i våra 
livsvillkor, vår sociala organisation och samhällsstruktur. Men man menar samtidigt att det är 
genom diskursiva praktiker som mening uppstår. Den diskurspsykologiska positionen innebär 
att människor både är diskursiva - bärare av diskurserna, och subjekt - aktiva användare och 
producenter av desamma, vilket gett upphov till begreppet ‘tolkningsrepertoarer’. 
 
När vi studerar de prostituerade kvinnornas självrepresentationer på internet tar vi alltså inte 
ställning till någon ‘giltighet’ i deras utsagor. Istället ser vi texterna som en kommunikativ 
aktivitet genom vilken olika möjligheter till självrepresentation förmedlas.  Edwards, som 
också rör sig i det diskurspsykologiska fältet, framhåller att psykologin inte bara måste 
erkänna att människors representationer av sig själva och världen är varierande och situerade, 
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utan att detta också måste ge resultat för psykologins studieobjekt (1997:80). Psykologin 
måste med andra ord enligt Edwards börja beskaffa sig med diskurserna. Enligt Potter bottnar 
denna ‘anti-kognitivism’ (1996:103) i två aspekter av den främsta problematiken med 
kognitivismen. Dels handlar det om inre representationer som koncept. Potter (1996) menar 
att kognitivister tenderar att förklara mänsklig handling och kommunikation med hänvisning 
till inre representationer, och inre representationer med hänvisning till handling och 
kommunikation. På så sätt blir det svårt att avgöra hur dessa inre representationer egentligen 
ska förstås. Dels rör kritiken hur kognitivister behandlar människors representationer åtskilt 
från handlande. Det innebär en bild av människan som bärare av färdiga koncept och vidare 
en teori som inte intresserar för vad vi faktiskt gör med representationerna. Tydligt är att den 
största sprickan i detta sammanhang består i själva represenationsbegreppet. En inre 
representation är en internaliserad bild av det yttre, en karta över terrängen, och termen vilar 
på en dualism mellan en objektiv yttre värld, och en inre som iakttar och bearbetar denna. 
Representationsbegreppet för en konstruktionist handlar istället om hur vi genom handlande 
och kommunicerande konstituerar världen när vi berättar den för varandra (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000: 82).  
 
En utgångspunkt för all konstruktionistisk identitetsteori är alltså att vi konstruerar vår 
identitet när vi talar om den. Man talar om att människor gör kön, klass, etnicitet etc. En 
diskurspsykologisk ansats understryker att vi använder diskurserna i representationen av oss 
själva i varje situation. Det finns motiv bakom hur vi diskursivt framställer oss från en stund 
till en annan, och det finns även ett visst mått av frihet för individen att inta position efter 
intresse i en given situation. Narrativt motstånd eller narrative resistance är en term som 
illustrerar individens handlingskraft i hennes självrepresentation. Narrativt motstånd utövas av 
individen som en aktiv representationsstrategi i situationer där hon blir utsatt för en diskursiv 
begränsning (Cordell & Ronai, 1999). Men, påpekar de just nämnda författarna, är risken 
samtidigt stor att den stigmatiserande diskursen endast förstärks av hennes avståndstagande. 
Med det menas att jag genom att ta avstånd ifrån en viss identitetsmarkör förstärker dess 
negativa laddning. Vi återkommer i metodavsnittet till en beskrivning av hur vi använt 
narrativt motstånd som verktyg i vår undersökning av sexarbetande kvinnors representationer. 
 
4:5 Det flexibla jaget 

 
To accuse others of being deluded is primarily to say that they do not share your 
interpretative conventions  [...] Consciousness of construction is most valuable as a 
posture that invites the suspension of reality at any moment the taken-for-granted or 
essentialized reality proves painful or problematic. If a clients ‘problem’ seems 
intractable then deconstruction of meaning may be an essential precursor to 
reconstruction (Gergen & Warhus, I Gergen, 2001: 100f).  

 
Det perspektiv vi anlägger på identitet i denna studie betraktar alltså identiteten som något 
som förhandlas fram diskursivt från en (social) situation till en annan. Gergen (2001) menar 
att en konstruktionistisk psykologi inte intresserar sig för ett isolerat psyke, utan för 
relationsprocesser eller de mikrosociala processerna. Jaget och identiteten är på detta sätt 
flexibla punkter knutna mellan avsikter och förutsättningar, och bland de olika versioner av 
mitt jag som detta förhållande ger upphov till, intas olika subjektspositioner som inte sällan 
motsäger varandra. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att detta inte är ett faktum 
som motbevisar antagandet om den permanenta inre kärnan hos individer, och pekar istället 
på den situerade meningen en människas identitet och handling har. Gergen poängterar dock 
vikten av att man inom konstruktionismen inte ignorerar utan istället accepterar att det 
psykologiska förhållningssättet till personlighet/identitet finns, inte bara inom vetenskapen 
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utan även i ‘vanliga’ individers sätt att tala och förklara sig själva och vidare ser detta, vilket 
det inledande citatet ovan illustrerar, som en möjlighet för nya de- och rekonstruktioner.  
 
Edwards talar om en process som kallas ”bringing the world into being”, vilken består av 
skickliga beskrivningar av världen och verkligheten som tillskriver sig själva objektivitet – ett 
betraktande som föregår alla beskrivningar (Edwards, 1997:45). Genom att tala med 
engagemang och trovärdighet kan jag med andra ord skapa ett utsnitt av världen. Vår identitet 
speglar inte sakernas tillstånd, utan hur vi satt ihop vår verklighet – en situation som skulle ha 
kunnat se annorlunda ut. Socialkonstruktionismen ger därmed möjligheter till radikal 
förändring genom att dekonstruera våra käraste kategorier och klassifikationer. Vi kan med 
andra ord kullkasta den ordning vi kommit att bli trygga med, men också fångade i, och bygga 
upp en ny värld ur dessa ruiner (Burr, 2003).  
 
Sammanfattningsvis är en identitet som subjektsposition, vilket vi hoppas framgått, alltså inte 
konstant. Med det flexibla jaget tar vi denna aspekt ett steg längre. Olika subjektspositioner 
kan nämligen inte bara variera över tid, utan kan också florera parallellt. Individen har 
möjlighet att definiera sig själv på olika sätt, i princip samtidigt, genom att använda olika 
tolkningsrepertoarer beroende på till vem individen talar. Socialkonstruktionismen kritiseras 
ofta för en flyktighet som förknippas med den situerade meningen. Om människors identitet 
nu inte är mer än summan av tillfälliga val och omständigheter, så torde människor befinna 
sig i ett psykologiskt kaos, är en vanligt förekommande invändning. Winther Jørgensen och 
Phillips menar dock att man inte ska betrakta det som att individen i varje stund ”börjar om 
från början” (2000:107) utan att individen snarare, diskursivt, bygger identiteten på tidigare 
versioner av jaget, och att identiteten vidare alltid är ofullständig i den meningen att det finns 
öppningar för nya subjektspositioner. Det är med dessa glasögon vi närmat oss texterna, och 
de prostituerade kvinnornas självrepresentationer. 
 
 

5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi metodologiskt gick tillväga för att bli varse 
om vilka subjektspositioner sexarbetande kvinnor antar på internet och hur de således 
konstruerar sin identitet. Inledningsvis kommer vi att göra en kort och övergripande 
redogörelse för det samlingsbegrepp som går under benämningen diskursanalys, för att vidare 
gå djupare in på den metod vi valt att använda oss av: den kritiskt diskurspsykologiska 
metoden så som den definierats av Edley i Wetherell (2001). 
 
5:1 Diskursanalys – ett samlingsbegrepp 

För vårt material, skrivna representationer på internet, blev någon av de diskursanalytiska 
grenarna ett passande och spännande val av metod. Diskursanalys är inte en specifik metod 
utan är snarare ett samlingsbegrepp för en rad olika former av analysmöjligheter (Edley i 
Wetherell, 2001). Gemensamt för dessa är, som namnet förtäljer, intresset för diskurser. En 
diskurs är, vilket mer genomgående behandlats i teoriavsnittet, ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen på. En tolkningsram eller ett utgångsperspektiv som skapas och återskapas 
genom att människor interagerar och tillsammans använder språk (Börjesson & Palmblad, 
2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurser kan vidare även ses som en sorts 
talordningar som sätter gränser för vad som är socialt accepterat (Börjesson & Palmblad, 
2003).  
 
Börjesson och Palmblad förklarar att de vetenskapsteoretiska grunderna för diskursanalysen 
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är ”den språkliga användningen, anti-essentialism och reflexivitet hos forskaren själv” (2003: 
16). Varför en individ handlar som hon gör och tycker som hon tycker, anses inte vara styrt av 
vad exempelvis en psykolog skulle kalla individens natur eller essens, utan det anses snarare 
vara ett resultat av de diskurser hon lever och verkar i. Utgångspunkten är med andra ord att 
ingenting existerar utanför eller bortom diskurserna, utan tillskrivs betydelse genom den 
diskursiva praktiken. När man genomför en diskursanalys är det generella syftet att försöka få 
grepp om de existerande diskurserna och diskursiva praktiker som vidmakthåller diskursernas 
giltighet. Dock finns det olika sätt och vidare olika aspekter som är av betydelse beroende av 
vilken sorts diskursanalys man ägnar sig åt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Burr, 2003). 
Diskurspsykologin är en ’uppstickare’ bland ett flertal perspektiv inom den psykologiska 
disciplinen där språket studerats fritt från sitt sociala sammanhang och mer tolkats som något 
som manifesterar inre skeenden. Inom diskurspsykologin anser man tvärtom att språket 
konstruerar och utgör världen. Något inre finns inte. Inte utan språk. 
 
Då vårt intresse varit att ta reda på hur sexarbetande kvinnor konstruerar och presenterar sin 
identitet på internet, med fokus på framförallt deras subjektspositioner, så föreföll den metod 
man använder inom den kritiska diskurspsykologin som den metod som var allra mest 
lämplig. När man gör en analys med den kritiskt diskurspsykologiska metoden som 
utgångspunkt ligger fokus framförallt på tre begrepp: tolkningsrepertoarer, ideologiska 
dilemman och subjektspositioner. Inom den kritiskt diskurspsykologiska metoden är 
maktbegreppet en viktig aspekt, vilket vi anser falla precis i linje med vårt intresse. Genom att 
studera vad folk säger och vad de gör syftar man till att lokalisera det man kallar 
maktrelationer. Man studerar med detta perspektiv diskurser i termer av hegemonier, med 
syftet att söka utrymme för alternativa sätt att positionera sig och således upplösa denna 
maktobalans (Edley i Wetherell, 2001:189, 196). Nedan följer en beskrivning av 
undersökningens genomförande, där vi också presenterar hur vi använt dessa begrepp som 
verktyg i vår analys. 
 
5:2 Genomförande 

När man genomför en diskursanalys är det viktig att så noga som möjligt redogöra för de 
olika steg och tolkningar som utgör analysen. Detta för att läsaren ska kunna bedöma 
giltigheten i, och den systematik som lett fram till, resultatet. Därför har vi siktat mot att 
återge analysprocessen så detaljerat som möjligt, genom att varva våra tolkningar med täta 
citat. Först en beskrivning av hur vi förhållit oss till texterna. 
 
5:2:1 Text som representation. 
De texter vi tar tagit del av i vår undersökning har vi betraktat som representationer. 
Representationsbegreppet innebär, när det används i diskursanalytiska och konstruktionistiska 
sammanhang, utsagor som konstruerar betydelse och mening snarare än något som speglar 
objektiva förhållanden. Kunskap speglar med andra ord inte tingens materiella existens, utan 
möjliggörs av den mening och betydelse som konstrueras när vi talar om världen. 
Representation ses i detta sammanhang således som den språkliga produktionen av mening 
(Hall, 1997). Vi har valt att koncentrera oss på framträdande subjektspositioner, som ett sätt 
att konceptualisera de representationer vi studerat (Nixon, i Hall, 1997). Genom att lokalisera 
olika subjektspositioner kan vi nå kunskap om vilka möjligheter den prostituerade kvinnan 
har i framställandet av sig själv och hur hon utnyttjar dessa. Det handlar alltså både om att 
ringa hennes diskursiva förutsättningar – vilka vi lokaliserar genom urskiljandet av tolkande 
repertoarer och ideologiska dilemman - och hennes strategier i självrepresentationen. 
Strategier för att bekämpa reducerande attityder kan förstås som narrativt motstånd, varför vi 
även valt att se till vad kvinnornas representationer bemöter, och vilka de är adresserade till. 
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5:2:2 Urvalsprocess.  
Datainsamlingens startskott avgjordes av att en av oss kände till att det fanns en kvinna, vid 
namn Isabella Lund, som regelbundet bloggar om sitt liv som prostituerad. Genom denna 
blogg upptäckte vi rätt snabbt att det fanns flera andra kvinnor som även de bloggade om livet 
som sexarbetare. Efter att under en viss tid ha botaniserat i olika publicerade inlägg fann vi 
det hela mycket fascinerande och intresserade oss för den bild de presenterade. Detta ledde, 
efter ett ihärdigt teoretiskt begrundande, till att vi bestämde oss för att djupare studera hur 
dessa kvinnor subjektivt positionerar sig, och formar sin identitet på internet. Vårt urval väljer 
vi att se som ett snöbollsurval då vi genom Isabella Lunds blogg fann länkar till andra 
sexarbetande kvinnors bloggar. Eftersom några av dessa kvinnor även har hemsidor vars 
främsta syfte tycks vara marknadsföring där de presenterar sig själva, så har vi valt att även 
inbegripa dessa. Vi har även inbegripit diskussionsforum eftersom detta är en plats där det 
sker en interaktion sexarbetare emellan samt mellan de sexarbetande kvinnorna och deras 
kunder. Dock ser vi dessa två sistnämnda källor mer som en komplettering till vårt 
huvudsakliga fokus: de sexarbetande kvinnornas bloggar. 
 
5:2:3 Analysmaterial.   
Vägledande i vårt urval av analysmaterial var källornas textomfattning och aktivitet. Det var 
viktigt för oss att de utvalda bloggarna (sex stycken) respektive hemsidorna (fem stycken) 
hade varit igång under en längre period (ungefär ett år) samt att inlägg postats frekvent 
(ungefär ett-två inlägg i veckan). Dock har vi varit tvungna att rucka litet på dessa kriterier 
och även använda oss av bloggar som inte sträcker sig lika långt bakåt i tiden för att uppnå en 
önskad mättnad gällande antalet analyser. Den gemensamma faktorn för de källor vi valt är att 
de alla drivs av kvinnor som på ett eller annat sätt säljer sexuella tjänster. En av bloggarna 
administreras av en kvinna där det är oklart om penetrerande sex ingår i hennes 
arbetsbeskrivning. Själv menar hon dock att hon tillhör gruppen sexarbetande kvinnor, varvid 
vi valt att ta med henne i vår analys. En av de hemsidor vi inbegripit i vår analys 
administreras av en svensk kvinna bosatt i Danmark medan alla andra kvinnor bor i Sverige. 
För att kunna erbjuda en överblick av vårt material följer här kortfattade presentationer av 
varje sida vi använt.
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Att arbeta som eskort. Detta är en 
kombinerad blogg och hemsida som drivs av 
pseudonymen ‘Isabella Lund’, 45+ som har 
som arbetat som eskort i ungefär fyra år. 
Isabella, som är en pseudonym, kallar sig själv 
för Sensuell Qvinnlig Konsult. På sin blogg 
syftar Isabella till att ”både informera och 
diskutera frågor som rör både försäljning av 
sexuella tjänster och sexuell människohandel”. 
Isabella hävdar att bloggen är hennes ”röst ut 
mot omvärlden” och bloggen innehåller 
mycket politiskt laddat material, men utifrån 
en eskorts perspektiv. Isabella skrev sitt första 
inlägg ”varför jag börja arbeta som eskort” i 
september 2007, och har publicerat inlägg 
nästintill dagligen sedan dess.  
 
Mitt liv som hora. Författaren bakom den här 
bloggen kallar sig för ‘Fairyescort’ och har 
bloggat i ungefär 1 års tid.  Bloggen förtäljer  
ingenting om författarens ålder eller hur länge 
hon arbetat som eskort. Bloggen utgörs till 
mesta dels av hennes egna reflektioner, och 
innehåller inte så mycket politisk debatt.  
 
Secretary Academy (SA). Är av typen 
hemsida och fungerar som en samlingsplats för 
sexarbetare och deras kunder. Vi har 
framförallt använt oss av meningsutbytet som 
sker mellan olika intressenter i SA:s forum. 
 
MissEvil’s svarta hjärta – tankar i en 
feministisk dominatrix. Bloggen drivs av 
pseudonymen ‘MissEvil’, som inte avslöjar 
vare sig ålder och/eller hur länge hon har 
arbetat som eskort. Det är oklart om Miss Evil 
säljer andra sexuella tjänster (som samlag) 
eller om hon bara “dominerar” sina kunder. 
Bloggen startades i juni 2007, och har således 
inte funnits speciellt länge. Inläggen är inte 
heller speciellt många. Består av en hel del 
politiska funderingar, mer specifikt kring 
feminism.  
 
Bunny-J – Down the rabbit hole. Bloggen 
skrivs av pseudonymen ‘Bunny-J’ som inte ger 
några ledtrådar om hur gammal hon är, och 
heller inte några konkreta direktiv om när hon 
började sälja sex. Vad som framkommer i 
hennes blogg är dock att hon i en tidig ålder 
utnyttjats sexuellt och vidare även till en 
början tvingats in i prostitionen för att senare 
göra det utan yttre tvång.  
 
 

Mimmi’s blog. Bloggen drivs av en kvinna  
som kallar sig ‘Mimmi’ och har jobbat som 
eskort i ca 2 år. Hon är 40+ och väljer att 
definiera sig som hobbyeskort. I sin blogg 
skriver Mimmi om sina egna erfarenheter kring 
att arbeta som eskort. Mimmi beskriver själv 
att hennes blogg rymmer tankar om allt från 
”män och sex till blommor och familjeliv”. 
Mimmis blogg är mer av ”personlig” karaktär, 
då den till största del utgörs av personliga 
reflektioner kring upplevelser hon haft 
tillsammans med kunder etc. Det politiska 
budskapet är inte lika utpräglat här som i 
föregående blogg. Mimmi har även en hemsida 
som innehåller information om den 
eskortservice hon erbjuder, samt bilder och 
information om henne själv.  
 
Greta Garbo - tankar från en glädjeflickas 
vardag plus lite annat (a) samt den nyare 
bloggen Greta Garbos Blogg (b). Författaren 
bakom dessa två bloggar går under 
pseudonymen ‘Greta Garbo’. Hon proklamerar 
att hon kommer att ”skriva utifrån min 
situation, mina tankar, mina åsikter, min tro, 
mina upplevelser” och liknar bloggen vid ett 
”insiderreportage”. I båda bloggarna intar 
Greta en politisk ståndpunkt, vilket varvas med 
personliga betraktelser kring arbetet som 
eskort överlag.  
 
Annika Amour – swedish courtesan. En 
hemsida med tillhörande blogg som drivs av 
pseudonymen ‘Annika Amour’ som är 20+. 
Annika är ursprungligen från Sverige men bor 
idag i Köpenhamn. Hemsidan är väldigt 
estetiskt tilltalande och innehåller en mängd 
information om de tjänster Annika erbjuder 
och om vad hon menar är det ‘koncept’ hon 
erbjuder, d.v.s. vad hon syftar till att 
åstadkomma i hennes möten tillsammans med 
sina kunder. Annika har även utvecklad en s.k. 
FAQ –Frequently Asked Questions, där hon 
ger svar på återkommande frågor om sexuella 
preferenser och talanger, hennes arvoden etc. 
På hemsidan finns även ett fotogalleri med 
diverse bilder på Annika.  
 
 
 
 
 
 
 



 

5:2:4 Bloggen – dagbok eller marknadsföring? 
En följd av vårt sätt att förhålla oss till de texter vi studerar som representationer är att vi i 
enlighet med vår diskursanalytiska blick ser texterna som något som utifrån deras 
intentionalitet konstruerar en särskild bild, eller gör ett visst förhållande gällande. Vid sidan 
av texternas syfte att skapa legitimitet i självuppfattningen, finns ett behov av att konstruera 
en gångbar identitet i relation till läsaren. Genom att tala om världen skapar vi den version av 
den som är till vår fördel. Därför är det för oss viktigt att ta i beaktning att det finns ett syfte 
bakom texterna – ett syfte som i de sexarbetande kvinnornas fall inte osannolikt kan vara att 
leva upp till den bild eventuella kunder efterfrågar. Dessa kvinnors bloggar och hemsidor är 
faktiskt ett sätt för dem att marknadsföra sig själva och vidare etablera nya kundkontakter, 
samt hålla sig på god fot med redan befintliga kunder. Att lika ingående beskriva negativa 
upplevelser som de gör de positiva, skulle med säkerhet inte falla deras kunder i smaken. 
Därmed är det inte helt osannolikt att kvinnorna har detta faktum i baktankarna, och således 
väljer att inte rikta sin hårdaste kritik mot potentiella kunder.  
 
5:2:5 Analytiskt tillvägagångssätt.  
Efter att vi gjort vårt urval och valt ut ovanstående bloggar påbörjades den analytiska 
processen. Denna initierades med att vi i ett första skede försökte få en överblick över 
respektive blogg/hemsida/diskussionsforum. Till en början tilldelades bloggarna störst fokus. 
Vi valde ut, i snitt, åtta innehållsrika inlägg från respektive blogg och bearbetade dessa 
noggrant både separat och tillsammans. Efter våra bearbetningar har vi koncentrerat oss på att 
söka mönster i utsagorna. Vi har vid flera tillfällen under arbetets gång återvänt till källorna, 
hittat nytt material och integrerat detta i analysen. Vägledande i vår analys har varit de kritiskt 
diskursanalytiska begrepp vi presenterade inledningsvis i detta avsnitt, och som vi nedan mer 
ingående redogör för.  

Subjektspositioner.   
Störst utrymme i vår analys har vi ägnat subjektspositioner. För oss, vilket möjligen innebär 
ett avsteg från Edleys (i Wetherell, 2001) kritiskt diskursanalytiska modell, har de övriga 
verktygen snarast syftat till att begreppsliggöra subjektspositionernas omgivning, eller 
diskursiva sammanhang. Vår frågeställning rör sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion, 
och begreppet subjektsposition motsvarar diskursanalytiskt vad vi i andra teoretiska 
traditioner förstår som identitet. En subjektsposition är den position som en individ intar, i 
relation till andra, i ett specifikt sammanhang. Att anta en subjektsposition är att påstå 
någonting: någonting om världen och någonting om sig själv. När vi har försökt lokalisera de 
subjektspositioner som kvinnorna i vår undersökning antagit i sina texter har vi, i enlighet 
med Edley (i Wetherell, 2001), i kvinnornas texter försökt att urskilja vad utsagorna säger om 
den som uttalar sig. Genom att försöka urskilja vem det är som talar, har vi undersökt de 
anspråk på specifika positioner eller identiteter som finns i kvinnornas representationer. 

Tolkningsrepertoarer.  
En tolkningsrepertoar är en social resurs som kan liknas vid en uppsättning verktyg som 
individen kan använda för sin positionering i och förståelse av världen (Wetherell, 2001). Vi 
har valt att se de tolkande repertoarerna som legitimerande ramverk eller bas för kvinnornas 
subjektspositioner (Burr, 2003). Då vi har sökt efter tolkande repertoarer i kvinnornas texter 
har vi försökt lokalisera deras olika sätt att tala om sexarbete och om livet som sexarbetande 
kvinna. Detta har vi gjort genom att titta på det språkliga mönstret: på terminologi, 
användandet av metaforer, upprepningar samt variationen i språket (Burr, 2003). Poängen vi 
ser med att använda begreppet tolkningsrepertoar är den betoning av individens agentskap 
som uppstår i kontrast till ett mer makroorienterat diskursbegrepp. Även om skillnaden 



 

mellan diskurs och tolkande repertoarer inte alltid är särskilt tydlig, ser vi, precis som Burr 
(2003), de tolkande repertoarerna som resurser snarare än som determinerande och 
övergripande system av förståelse. Tolkande repertoarer tolkar vi som ett i större utsträckning 
mera formbart system, som individen kan använda i olika konstellationer beroende på motiv 
och situation.              

Ideologiska dilemman.  
Edley beskriver ideologiska dilemman som de motsägelsefulla eller inkonsekventa 
tankekedjor eller förståelsemönster som verkar parallellt i våra levda ideologier (i Wetherell, 
2001). Till skillnad från teoretiska och intellektuella ideologier, formulerade i teorier, utgörs 
levda ideologier av de vanor, handlingsmönster och värderingar som är knutna till en viss 
kultur. Levda ideologier är betydligt mer oreflekterade än teoretiska ideologier, varför det 
finns utrymme för motsägelser och olikheter. Ett ideologiskt dilemma i tiden kan 
exemplifieras av vårt sätt att förstå människan å ena sidan som individualist, i behov av 
självförverkligande, å andra sidan som samhällsmedlem och kollektivist. Edley (i Wetherell, 
2001) menar att ideologiska dilemman berikar våra möjligheter att tala om och förstå vår 
värld. När vi söker efter ideologiska dilemman i de texter vi studerar, gör vi det främst genom 
att söka efter motsägelser. Dessa tolkar vi, precis som ovannämnda författare, dels som något 
som talar för den icke-statiska karaktären hos tolkningsrepertoarerna, och dels som tecken på 
att flera olika tolkningsrepertoarer kan användas för förståelsen av samma sociala objekt.  
                                                                         
Utöver dessa tre begrepp kommer vi även att leta efter vad Ronai och Cordell (1999) 
benämner narrativt motstånd. Att vi har valt att inbegripa detta begrepp i vår analys är för att 
vi i ett tidigt skede i vår bearbetning av vårt källmaterial såg tydliga indikationer på motstånd. 
Genom att utföra narrativt motstånd vägrar en individ bli definierad enligt förringande 
mönster, och söker istället skapa sig en positiv identitet i kontrast till dessa stigmatiserade 
egenskaper. Kvinnor som arbetar med sex utsätts för en påtaglig diskursiv begränsning. 
Föreställningarna om henne är många, och ofta onyanserade. Vi har valt att studera 
kvinnornas texter som motmakt, där kvinnan har möjlighet att bemöta föreställningarna om 
henne på sina egna villkor.  Ett sätt att undersöka kvinnornas representationer med fokus på 
hennes produktivitet eller aktörskap, är att se till det narrativa motståndet i texterna. Att se på 
det narrativa motståndet är nämligen att se på hur individer agerar i förhållande till diskurs, 
och hur hon kan bidra till utveckling och förändring i definitionen av sig själv, och därmed 
också för andra människor i samma situation. Narrativt motstånd är således en strategi där 
aktören använder alternativa, mer fördelaktiga representationer i de fall där rådande diskurser 
begränsar utrymmet för en viss identitet (De Fina, 2003). Motståndet äger rum då vi berättar 
oss själva, i våra framställningar av oss själva. Vi har i denna undersökning valt att se det 
narrativa motståndet som en strategi för att öppna upp för nya subjektspositioner. Då vi 
betraktat kvinnornas representationer på internet som ett sätt att utmana rådande diskurser 
kring prostitution och prostituerade, har vi tittat på hur hon bemöter negativa attityder och 
stereotyper, det vill säga det som utgör de diskursiva begränsningarna. En punkt i vår analys 
har varit att identifiera och beskriva dessa strategier.  
 
5:3 Forskningsetiska ställningstaganden. 

Vi avslutar denna metodologiska beskrivning av vår undersökning med att diskutera lite kring 
forskningens etik. De texter kring forskningsetik som vi har tagit del av berör i princip bara 
faktiska och fysiska möten med undersökningsdeltagare. Vad som gäller när källan är virtuell 
eller internetbaserad är fortfarande oklart. Dock har detta inte hindrat oss från att fundera 
kring etiken i vårt arbete. Främst har vi funderat kring det som det kallas samtyckeskravet 
(vetenskapsrådet, 1990): att de individer som ingår i en undersökning har rätten att själv 



 

bestämma om denne vill delta eller inte. Vi har tagit beslutet att använda material från 
ovanstående bloggar och hemsidor utan att be berörda kvinnor om samtycke, till största del på 
grund av att  vi kände att det skulle finnas risk för att de skulle kunna påverkas i sitt 
författande. Vidare grundar sig vårt beslut på att dessa kvinnor medvetet och regelbundet 
publicerar texter med vetskapen om att andra individer har tillgång till deras publikationer. 
Därmed anser vi att dessa kvinnors bloggar och hemsidor går att jämföras med offentligt 
material och således ett material som är fritt fram att använda så länge hänvisningar görs. I 
nästa avsnitt ger vi oss så in i själva resultatdelen, där vi presenterar vad vi uttolkat ur dessa 
texter rikligt illustrerat med utdrag. 

 
 

6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenterar vi de mönster vi kunnat urskilja i vår undersökning genom ett 
varvande av citat från texterna på internet, och våra tolkningar. I en inledande del redogör vi 
för de tolkningsrepertoarer vi kunnat urskilja i kvinnornas representationer, närmare bestämt 
Sexbranschen som tjänstesektor, Sexualdriftens karaktär och Den fria människan. I 
anknytning till dessa urskiljer vi också framträdande ideologiska dilemman. Vi betraktar dessa 
två aspekter - tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman - som en bakgrund till vårt 
huvudfokus – subjektspositionerna. Att vi valt att presentera dem i ett inledande skede beror 
alltså på att vi avser att vi tolkar dessa som subjektspositionernas diskursiva sammanhang och 
förutsättningar.  
 
Huvuddelen av vårt resultat presenterar vi vidare under rubriken subjektspositioner. Här utgår 
vi ifrån Den aktivt deltagande samhällsmedlemmen, Sexperten, och Offret. Den första av 
dessa innebär en identitet som motsatsen till den isolerade olyckliga och tysta kvinnan. Det 
som framträder är istället bilden av en kvinna som är väl orienterad i sin omgivning och 
samtid, och som intar en framträdande position i egenskap av mamma, debattör eller 
entreprenör. Sexperten, i sin tur, innebär identiteten av en kvinna vars förhållande till sex 
också är avgörande i hennes val av livsstil. Spannet inom denna subjektsposition rör sig från 
en totalt odramatisk attityd till sex, till ett näst intill omättligt behov av detsamma. Att istället 
inta positionen som offer innebär främst av att åberopa samhällets orättvisa behandling och 
motarbetande av dem som valt den kontroversiella bransch som sexarbetet utgör, men också 
en kvinna utan val, möjligheter och framtidsutsikter. Under dessa tre varianter har vi sedan 
urskiljt olika nyanser, vilka vi uppfattar som underkategorier till subjektspositionerna, och 
kallar identitetsmarkörer.  
 
Majoriteten av de prostituerade kvinnorna med aktiva bloggar kommenterar den pågående 
prostitutionsdebatten. Bloggarna kan således överlag ses som en form av narrativt motstånd. 
Kvinnornas texter replikerar tydligt på bestämda bilder av prostituerade kvinnor och deras 
kunder. I utsagorna framträder kvinnor som ställer sig kritiska mot den bild som 
uppmärksammas av media och menar att ingen prostitutionsmotståndare gör sig besväret att 
ens söka upp kvinnor som har en annan historia än den som, enligt bloggarna, ständigt lyfts 
fram. De ger uttryck för åsikten att media är en bidragande faktor till de prostituerade 
kvinnornas stigmatisering: en bild som präglas av missbruk, psykisk sjukdom och tvång och 
vissa av dem framhåller att de själva nu använder internet som ett medel att göra sina egna 
historier offentliga. I detta avsnitts genomgång av de subjektspositioner vi funnit i texterna 
redogör vi också för det narrativa motstånd som där förekommer. Att vi vävt ihop dessa 
aspekter beror på att vi anser att intagandet av subjektspositioner och det narrativa motståndet 
är två dialektiska delar av samma projekt; när vi utför narrativt motstånd sker det utifrån en 



 

alternativ position, och genom att utöva narrativt motstånd öppnar vi för nya 
subjektspositioner. Men först alltså en presentation av relevanta tolkningsrepertoarer. 
 
6:1 Tolkningsrepertoarer 
De tre tolkningsrepertoarer vi har utmejslat rör sexualiteten, en liberal människo- och 
samhällsåskådning och marknaden för tjänster. Ofta använder man fler än en av dessa 
repertoarer i en och samma text, vilket också motsvaras av snabba skiften mellan 
subjektspositioner, och därmed av vad som ska legitimeras.  
 
 
6:1:1 Sexbranschen som tjänstesektor. 
När kvinnorna talar om sin yrkesgenre använder de ofta termen försäljning av sexuella 
tjänster. Sina kollegor benämner de således sexsäljare eller sexarbetare. Det är termer som är 
mer situationsorienterade – som beskriver vad en människa gör – än begreppen prostituerad 
och hora, vilka snarare verkar ringa in kvinnans identitet – vad hon är, än hennes 
sysselsättning. En viktig markör utgörs av hur kvinnorna fastställer att de inte säljer sig själva 
eller sina kroppar – de säljer sina sexuella tjänster.  
 
”Jag tillhandahåller en tjänst i utbyte mot pengar. Som vilket arbete som helst [...]” skriver 
Fairyescort den 6:e april 2007. Här framställs sexarbetet som en vara som andra på 
arbetsmarknaden. När tjänstesektorn används som tolkningsrepertoar för prostitutionen kan 
man urskilja två olika betoningar, som dock kan framträda hos en och samma författare, och 
ibland till och med inom en och samma text. Det handlar om nyansskillnaden mellan 
sexsäljaren och sexarbetaren, där den tidigare talar i termer av fritt entreprenörskap, och den 
senare mer om sin position på arbetsmarknaden som jämförbar med vilken arbetare som helst. 
Man visar i den senare varianten en avdramatiserande attityd till att varan är just sex, genom 
att understryka att de sätt på vilka vi upplever och värderar sex skiljer sig åt mellan individer. 
MissEvil får illustrera detta förhållningssätt: ”[...] att sälja sexuella tjänster i min situation: i 
sitt värsta, som en tråkig dag på jobbet. Hur många tråkiga dagar på jobbet kan du inte ta om 
du får riktigt bra betalt?” (27:e sep 2007). 
 
I beskrivningen av det egna arbetet används dock främst den tidigare modellen. Den 
begreppsvärld som figurerar när våra texters författare beskriver sitt yrke, gör tydliga 
anspelningar på en anda av fritt företagande och entreprenörskap. På det sättet möjliggörs en 
bild av sexsäljaren som en kvinna som tar makt över sitt liv, och väljer självständighet 
framför ekonomiskt beroende. Jämförelserna som används för in sexarbetet i en kategori av 
accepterade tjänster som rör mänsklig direktkontakt. Centralt blir att betona relationen mellan 
tillhandahållaren av tjänsterna och kunden som en ren affärsrelation. I ett inlägg på Isabellas 
blogg den 27:e dec 2006, som också publicerats i Gefle Dagblad samma datum, skriver hon 
att: 

 
Alla servicetjänster vi betalar för sker ytterst sällan helt på kundens villkor, där kunden känner makt över 
den som utför tjänsten. Jag själv känner aldrig att jag har makt över min massör, frisör, läkare, terapeut, 
kurator, revisor eller vem det än är jag köper en tjänst av. 

 
Inom denna tolkningsrepertoar framträder en bild av kunden som en man med höga krav på 
sexuell tillfredsställelse, och den prostituerade kvinnan (eller sexsäljaren) som en individ som 
har förmåga och lust att tillhandahålla detta som tjänst snarare än en man som köper sig 
tillgång till en kvinnokropp. Sexarbetet blir i dessa termer en fråga om professionalitet, där 
sexuell kvalitet utöver ‘amatörmässiga’ sexuella förbindelser erbjuds av kvinnor med 



 

förmågor utöver det genomsnittliga. Den sexsäljande framställs som en av staten motarbetad 
småföretagare. Legitimeringen för branschen härleds ur marknadens efterfrågan av tjänsterna.  
Ett ideologiskt dilemma i de representationer som placerar prostitution och sexarbete inom 
tjänstesektorn är de motsägelser som framträder i pendlingen mellan att definiera 
sysselsättningen som hobby och som arbete. Det fastställs på ett par håll att den kvinna som 
ger sig in branschen av ekonomiska skäl inte kommer att klara av det, utan att det måste 
finnas en passion bakom valet. På så sätt framträder en annan bild av arbetet - en bild som 
istället betonar det som är särskiljande för sexuellt arbete. Ett sätt att lösa detta problem kan 
vara att jämföra prostitutionen med konstnärligt arbete och kategorisera det som ett 
hobbyarbete: ”Skillnaden mellan vissa av oss hobbyarbetare och andra arbetare är, att vi ger 
av sådant som det är svårt att tvinga fram” (Greta Garbo, 23:e juli 2007a). Det verkar som att 
det här råder en kamp mellan två sätt att förstå den sexuella tjänsten: som en affärsuppgörelse 
och som ett mänskligt möte. 
 
6:1:2 Sexualdriftens karaktär.  
Människors sexuella natur, eller närmare bestämt teorier om densamma, används som en 
legitimerande bakgrund till prostitutionen som fenomen. Detta görs både med utgångspunkt i 
vad man ser som kvinnlig sexuell frigörelse, och i manliga sexuella behov. Med hänvisning 
till den mänskliga sexualiteten framställer man prostitution dels som något som motsvarar ett 
naturligt behov, och dels som något ofrånkomligt.  

MissEvil, som definierar sig själv som feminist, säger sig vilja ”förgöra bilden av kvinnlig 
sexualitet som något endast tillhörande en kärleksrelation och något så förknippat med själen 
att den måste tas i med silkesvantar” (under sex och feminism) och framhåller samtidigt att 
”sex utan attraktion behöver inte kännas som ett övergrepp. Det kan vara som att snyta sig” 
(27:e sep 2007). Kvinnorna bakom texterna framhåller med endast ett undantag (Bunny-J) sin 
egen njutning av sexuella möten. Att frigöra den kvinnliga sexualiteten beskrivs som ett 
projekt där den individuella sexualiteten ges utrymme, och där inga pekpinnar får avgöra hur 
kvinnan väljer att utforska eller använda sin kropp. Det enda undantaget från denna betoning 
av den prostituerade kvinnans fria sexualitet är Bunny-J, som snarare beskriver sin kropp som 
forum för andras njutning (i nov 2007).  
 
Betoningen av den kvinnliga sexuella friheten utgår således både från ett understrykande av 
de egna, individuella, sexuella preferenserna, från en antimoralistisk ståndpunkt, och från en i 
det närmaste biologisk förståelse av de sexuella drifterna. Isabella skriver den 5:e dec 2006 
att: 

 
När vi pratar om djur så är det självklart att det är skillnad på en tik och en hanhund. En hingst är 
annorlunda än ett sto. I en flock med vilda hästar så leder det klokaste stoet flocken mot skydd för väder 
och till bra bete. Ingen ifrågasätter hennes auktoritet på området. Hingsten betäcker stona och ägnar sig åt 
att varna för fara, jaga bort rovdjur och konkurrerande hingstar. Ingen i flocken tycker att hingsten har 
mer makt än någon annan. När ett sto går in i brunst så signalerar hon detta tydligt till hingsten, viker 
undan svansen och säger kom och ta mig. Ingen i flocken tycker detta är skamfullt […] Jag tror att vi 
styrs mycket mer av instinkter än vad vi själva tror och att vi ligger närmare djurens beteende än 
radikalfeministernas hypoteser. 
 

Denna tolkningsrepertoar erbjuder en avdramatiserad bild av vad utbytet mellan sexarbetare 
och kund utgörs av och innebär, och ger möjlighet till en positiv och förstående syn på den 
sexköpande mannen. Denne framställs som en man som ger vika för sina naturliga behov, 
söker en kvinna att njuta tillsammans med, och att han som tidigare påpekats gör det utifrån 
en längtan efter kvalitet. Kundernas sak och de prostituerade kvinnornas framställs som 
gemensam, och fienden de delar är de individer som är emot prostitution/sexarbete, vilka man 



 

klassar som sexualmoralister. ”Kvinnor är också kåta. Kvinnor vill bli bekräftade. Kvinnor 
vill vara sexiga, kvinnor vill vara oberoende och kvinnor vill ha en liten guldkant i vardagen 
både vad gäller ekonomi och njutning. Det ska inte männen straffas för” (Greta Garbo: 11:e 
okt 2007a). Här framstår det som ett lyckligt sammanträffande att män har pengar och 
behöver sex, och att kvinnan har sex och behöver pengar. I samma blogg hittar man följande 
utdrag där Greta Garbo diskuterar den svenska sexköpslagstiftningen: ”Det enda landet som 
dessutom gör en kåt karl till brottsling, när han tillsammans med en villig kvinna vill bli 
tillfredsställd och betalar för att bli det” (12:e okt 2007a). Att köpa sexarbetarnas tjänster 
framställs på detta sätt som följden av ett rent sexuellt behov, ett behov män inte ska klandras 
för. Därmed legitimeras också yrkesrollen. 
 
Här framträder en motsägelse som är tätt återkommande i kvinnornas representationer. Den 
består av två motsatta sätt att framställa sex, sex som mekanik och sex som intimitet. Å den 
ena sidan använder man ett perspektiv på sexualiteten som något som dramatiserats av 
moralister, och som egentligen inte är mycket mer än fysisk akt för fysisk tillfredsställelse. 
Sex blir ett arbete som utförs mekaniskt och utan vidare engagemang. Å andra sidan 
framställs sex som livets stora njutning, som den starka närheten som ingen människa klarar 
sig utan, och som de ömsesidiga möten som äger rum mellan människor som delar det allra 
mest privata. Kvinnorna bakom texterna alternerar mellan dessa två sätt att ringa in det 
sexuella mötet; ”[för mig] har sex alltid varit tämligen oviktigt. Det är en axelryckning för 
mig om det inte är bra sex. Varken mer eller mindre” (MissEvil, 27:e sep 2007). ”Ja för mig 
är det iaf så... inte bara runkande och knullande som någon form av maskin under ett vist antal 
minuter. Utan människomöten. [...] Gemenskap och ömsesidig vårdnad under en akt” 
(Fairyescort, 11:e feb 2007). 
 
Detta ideologiska dilemma visar två väldigt olika strategier för legitimering av sexuellt arbete 
genom hänvisning till sexualiteten. En variant är den mekaniska akten där kvinnan håller de 
väsentliga (inre) delarna av sexarbetaren oåtkomliga för kunden. Dessa kvinnor anser sig 
därmed utföra ett fysiskt arbete som vilket annat som helst. En annan variant är att 
sexualiteten anses så existentiellt betydelsefullt alt. som en så stark biologisk drift att det 
behövs en marknad för dessa möten mellan människor med delat sexuellt intresse. 
 
6:1:3 Den fria människan.  
Kvinnornas texter vilar på en liberalistisk betoning av individualitet och det fria valet. En stor 
del av argumentationen för sexarbetet utgår ifrån en ovilja att acceptera att överordnad 
instans, rättsväsendet, ska ha rätt att bestämma över individers kroppar. De framställer 
lagstiftningen som gammalmodig, och hävdar ett martyrskap i förhållande till makten. I sina 
utlägg på internet ställer de prostituerade kvinnorna ofta frågor riktade till allmänheten, i 
synnerhet till dem som på ett eller annat sätt är emot prostitution. Den mest förekommande 
frågeställningen rör just människans fria val. Innebär inte en fri individ att hon själv får 
bestämma över sitt liv? Att hon själv får ta beslut, förutsatt att ingen annan individ skadas? 
Har inte den individ som vill sälja sex rätt att göra det?  
 

Låt dem (läs: de frivilligt prostituerade) få vara en del av samhället och tjäna sin pengar på att sälja sex 
om de vill det, utan att andra ska fördöma dem. Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp och 
sitt eget liv, så länge ingen annan kommer till skada (Greta Garbo, 29:e nov 2007a).  
 

För att kunna använda denna tolkningsrepertoar för legitimering anstränger man sig för att 
särskilja sexbranschen ifrån människohandeln. I detta sammanhang kritiseras lagstiftningen 
flitigt, som man menar generaliserar all sexhandel till en smutsig marknad: 

 



 

En annan sak är det naturligtvis, om någon tar över kvinnans rätt och bestämmer i hennes ställe...tvingar 
någon att utföra något mot dennes vilja. Men det är ett problem som inte hör hemma i 
prostitutionsdebatten. Tyvärr, så blundar alla motståndare för att det ens kan finnas frivillig prostitution. 
Trots att vi står och knackar på dörren, så blir vi inte insläppta av rädsla för att vi ska spräcka deras 
fantasiillusion (Greta Garbo, 8:e  okt 2007a). 

 
Att mötet mellan kund och prostituerad är ett möte mellan två vuxna individer lyfts också 
fram, och kvinnorna understryker ofta att det är de som väljer vilka män de erbjuder och säljer 
sina tjänster till. Att sexet är ett tvång, både i den faktiska situationen eller som ett resultat av 
ett mer övergripande förtryck grundat i en kvinnofientlig struktur, bestrids av kvinnorna som 
istället menar att beslutet att sälja sex helt och hållet varit deras eget.  Enligt dessa kvinnor är 
det helt absurt att klumpa ihop två helt vitt skilda fenomen som prostitution och 
människohandel, eftersom de själva ser det som de helt och hållet valt att arbeta som 
prostituerade av sin egen vilja. Vilket de vidare menar är något som inte går att vare sig 
jämföras eller likställas med de kvinnor som under hot och tvång, av andra, tvingas sälja sina 
kroppar utan att sedan få ta del av förtjänsten. Kvinnorna tar avstånd från denna typ av 
verksamhet, men tycker inte att de själva skall få lida över att det finns individer som satt i 
system att profitera på andras kroppar. Mimmi är en av de kvinnor som kritiserar detta och 
hon skriver bland annat att: ”jag tycker att det är självklart att vi lagstiftar mot 
människohandel och sexuellt utnyttjande” (7:e maj 2007) men att man vidare inte skall 
bestraffa de män (och kvinnor) som betalar för en sexuell njutning eller upplevelse, förutsatt 
att båda parter vill. Enligt dessa kvinnor finns det en stor andel individer som faktiskt trivs 
med sitt arbete som prostituerade, och att det vidare inte är de faktiska sexuella akterna som 
påverkar dem negativt, utan att det istället är andra människors trångsynthet och fördomar 
som är den största källan till att man som prostituerad mår dåligt.  
 
I användningen av denna tolkningsrepertoar blir en central motsägelse tydlig; Å ena sidan 
framställs sexarbetet som ett slags (sexuell) frigörelse, ett hävdande av rätten till individualitet 
och frihet. Å andra sidan förklaras sexarbetet som en väg till överlevnad för kvinnor som har 
få valmöjligheter. Till detta hör också hur man i liberal anda framställer staten som storebror, 
som en maskin som kränker medborgares rättigheter och inkräktar på deras integritet och 
frihet, för att i nästa stund beskriva hur samhället (för då kallas det inte längre staten) brister i 
sin förmåga eller vilja att tillstå unga tjejer med ett socialt skyddsnät. Detta skulle enligt 
utsagorna förhindra att kvinnor övervägde prostitution som inkomstkälla, och därmed 
motverka problemet. Dessa två sätt att resonera kring det sexuella arbetet finns representerade 
hos samtliga bloggförfattare, och kan exemplifieras med dessa två citat: ”Prostitution är inget 
ensamstående väsen som en drog – det är i många fall en konsekvens av ett samhälle där man 
kan trilla mellan stolarna och hjälpen att få är för långt borta” (Fairyescort, 6:e april 2007). 
”Vilken yrkesgrupp i Sverige kan man stifta lagar kring utan att ens höra dem som det berör? 
Vilken yrkesgrupp i Sverige idag nekas inträde till fackliga organisationer?” (Isabella, 3:e 
mars 2007). Det verkar alltså som att det fria valet till prostitution hävdas, i replik till vad man 
framställer som en repressiv lagstiftning, samtidigt som prostitutionen framställs som något 
samhället borde skydda och rädda unga kvinnor ifrån.  
 
6:2 Subjektspositioner 

Nedan följer en presentation av de tre subjektspositioner vi uttolkat ur texterna. Här beskrivs 
också det narrativa motstånd som är tydligast sammankopplat med respektive 
subjektsposition. 
 



 

6:2:1 Den aktivt deltagande samhällsmedlemmen.  

En övergripande position som de sexarbetande kvinnorna bakom dessa texter intar är rollen 
som en aktivt deltagande samhällsmedlem. Deras texter är fulla av representationer som 
konstruerar denna bild – en kvinna som deltar i offentlig debatt, som fattar sina egna beslut, 
och som inte lever isolerad utan mitt i den verklighet hon själv söker bemästra. Inom denna 
subjektsposition har vi vidare urskiljt två olika identitetsmarkörer; den självständiga kvinnan 
och lobbyisten. Först under denna subjektsposition presenterar vi dock det narrativa motstånd 
vi uppfattar som mest förankrat här.  
 
 
Narrativt motstånd mot bilden av den fallna kvinnan. 

För att kunna framställa sig som en välintegrerad och aktiv samhällsmedlem tar man avstånd 
från bilden av den prostituerade kvinnan som en social ‘misfit’, den kvinna man hittar i 
stadens bakgränder. De problem som prostituerade kvinnor dras med, beskrivs i samtliga 
texter som relaterade till de attityder hon möter i samhället. Den stigmatisering som kvinnorna 
ger uttryck för yttrar sig i svårigheter att vara ärlig i nära relationer, svårigheter med att få sin 
röst hörd, det faktum att man misstros när man väl får sin röst hörd, och den lagstiftning som 
man menar gör arbetet mer riskfyllt och ekonomiskt otryggt. Den version texternas författare 
lyfter som svar på bilden av den fallna kvinnan är bilden av en kvinna som valt en livsstil som 
möts av fördomar och förtryck i samhället. Det betonas att det är konsekvenserna av denna 
stigmatisering som utgör problemet för den kvinna som valt att sälja sexuella tjänster, och inte 
sexarbetet i sig. MissEvil menar att attityderna till sexarbete har förändrats sedan Sverige 
införde den nu gällande lagstiftningen, och skriver; ”Tyvärr är attitydförändringen både 
antifeministisk och av sådan art att den ytterligare stigmatiserar den som arbetar inom 
sexbranschen” och vidare att ”Sexualiteten ska utgöra den sista utposten för vad man inte får 
handla med. I princip allt annat ingår i den fria marknaden. Jag kan inte sluta fundera över 
varför…” (20:e sep 2007). 
 
I texterna finns ett märkbart motstånd mot den stereotypa bilden av ‘horan’; man framhåller 
sina personliga egenskaper, sin utbildning och kompetens, sina familjeförhållanden och 
vardagsbekymmer. Mimmi ger på sin blogg en bokrecension, skriver om sina vårpromenader, 
lyckliga barndomsminnen och träning. Bilden som träder fram konkurrerar tydligt med den 
version av horan som den fallna kvinnan. Ett tydligt sätt att göra motstånd mot det man 
upplever som den stigmatiserande tolkningen av sex som yrkesgenre sker genom 
framställandet av prostitutionsmotståndet som en repressiv makt i samhället, och vidare de 
prostituerade som en till följd av fördomar marginaliserad grupp. Denna strategi finns 
representerad av samtliga författare, men den som tydligast ger uttryck för kampen är Isabella, 
vilket kan illustreras av följande utdrag från den 15:e dec 2007, som är en replik på ett 
uttalande av justitieminister Beatrice Ask, där hon ifrågasatt prostituerade kvinnors 
trovärdighet;  
 

Jag vet och du vet, att om hon sagt så om någon annan grupp t.ex. romer eller muslimer eller någon annan 
yrkesgrupp, ta t.ex. lapplisor som ingen gillar, ja då hade det blivit ett ramaskri. Men ingenting händer om 
hon säger så om horor för det är acceptabelt i Sverige att förtrycka och förfölja oss. Hororna i Sverige är 
de moderna häxorna som tydligen de flesta gillar att se brinnandes på bålet som media, makthavare och 
politiker slänger bränsle på. Men jag vill inte vara fastbunden vid den påle av skam som ni har skapat, jag 
vägrar att bränna mig levandes till döds! (Isabella, 15:e dec 2007). 

 
I detta narrativa motstånd kritiserar man hur den prostituerade medialt och politiskt ofta 
porträtteras i samband med kriminalitet och social utslagning, till exempel som missbrukare. 
Som svar på detta framställer sig kvinnorna som moraliska människor med starkt rättvisepatos 



 

– kvinnor som drivs av kärlek och lust till sina medmänniskor. Man refererar till aktuell 
politisk debatt och till forskning, man riktar sina blogginlägg till ministrar, parlamentariker 
och journalister. På detta sätt framträder en bild av den prostituerade som står långt ifrån den 
fallna kvinnan – hon som lever rövare, saknar gränser och moral. Fairyescort framhåller att 
hon ”är en tjej med hög moral och stort hjärta” (6:e april 2007). När Greta Garbo propagerar 
för en avkriminaliserad sexhandel bemöter hon bland annat vad hon tolkar som motståndarnas 
moraliska invändningar:  
 

Det här är enda argumentet jag köper. Men här är det viktigt att understryka att din moral är inte samma 
som min. Man kan inte skapa en lag och ett förbud efter någons moral. Däremot är det oerhört viktigt att 
vi alla respekterar varandras moral, utan att vi för den skull delar den (12:e okt 2007a, originalets 
fettext).  
 

Också Isabella framställer sig ofta som en högst moralisk individ, med stark ansvars- och 
rättvisekänsla. På så sätt gör hon motstånd mot definitionen av den prostituerade kvinnan som 
en kvinna utan möjligheter och bättre vetande. I en bloggdiskussion rörande jämställdhet och 
prostitution (som ägt rum på en blogg som inte tillhör en eskort) skriver hon att ”som 
tonårsmamma klarar jag knappt av att se på MTV med alla dessa tjejer som hånglar runt en 
rappande kille. Tycker det är en fruktansvärd bild som förmedlas där” (Syrran: 17:e nov 
2006). Både Greta Garbo och Annika beskriver sig själva som något av renlevnadsmänniskor, 
som framförallt är restriktiva vad gäller alkoholkonsumtion (Annika, 2007c; Greta Garbo, 
22:a okt 2007b). Med liknande uttalanden väcker dessa ett igenkännande hos andra kvinnor, 
och placerar sig själv i en kategori av ‘traditionella’ kvinnor, som reagerar på samhällets 
sexualisering, är måna om sin hälsa och oroar sig för våra ungdomar. 
 
 Den självständiga kvinnan. 

 En identitet som möjliggörs framförallt av den tolkningsrepertoar som rör människans fria 
val och det narrativa motståndet mot bilden av den fallna kvinnan är Den självständiga 
kvinnan. Denna är också tydlig där kvinnan beskriver sig som entreprenör. Av betydelse är 
här kvinnornas betoning av den kontroll de har över sin situation, och det självbestämmande 
som fört dem dit. Hon gör anspråk på att själv få definiera sin sexualitet, och ifrågasätter alla 
försök att placeras i ett fack. Att självständigt få avgöra vad man vill göra med sin egen kropp 
är ett återkommande tema. 
 
Identiteten av den självständiga kvinnan framträder hos MissEvil när hon på sin hemsida 
beskriver sitt yrke; ”Jag erbjuder erotiska tjänster i form av maktutövning. […] Det är så min 
egen sexualitet yttrar sig och det är helt i sin ordning. Att jag sedan får betalt för det gör 
liksom inte saken värre” (under fliken sex och feminism). När Fairyescort skriver om sina 
besvär med att kombinera sitt yrkesval med en privat kärleksrelation uttrycker hon att; ”Jag 
vägrar låta den [läs min botten] stängas in och mina vingar fullt klippas i konformitetens 
tecken. Jag är inte född att gå i ledband” (6:e april 2007).  
 
Ett mönster bland dessa kvinnor är att de använder utrymmet på internet för att definiera sig 
själva som oberoende kvinnor, som tagit makten över sitt liv, och som är stolta över att inte 
förlita sig till en man ekonomiskt. Att de ofta talar om allt de behöver stå ut med och 
övervinna, främst i form av kränkande attityder och motgångar till exempel i personliga 
relationer och kontakt med myndigheter, förstärker bilden av en stark målmedveten kvinna. 
De hävdar sin rätt, är inte rädda för att trampa folk på tårna, och inte sällan skarpa i sin kritik 
av meningsmotståndare. På Secretary Academy, ett webbforum får både sexköpare och -
säljare , visar sig tjejerna inte vara benägna att anpassa sina yttranden efter kunders intressen  



 

- något som utgör en skarp konstrast till bloggarnas innehåll. I ett inlägg från år 2005 delar en 
man ut toppbetyg till en tjej på grund av hennes utseende, trevlighet och sexuella talang. I 
förbifarten nämner han att det rör sig om trafficking, ”men lägenheten är iaf ren och minimal i 
inredningen” (Modell Sthlm: 30:e sep 2005). Kommentarerna på detta inlägg illustrerar hur 
kvinnorna utgör möjligheten att göra motstånd mot kunders förnedrande attityder till tjejer i 
branschen: ”shoot the bastard”; ”hårda ord.. Vad hade du förväntat dig? En present!?”; ”det 
finns män med så förbannat usel kvinnosyn som hellre stoppar in kuken i en tjej än hjälper 
dem” är några av responserna på detta inlägg. Här framstår de sexarbetande tjejerna som ett 
kollegium, vars lojalitet kunderna inte kan rucka, och som själva bestämmer spelreglerna. Att 
kvinnorna utnyttjar utrymmet på internet för att inta denna subjektsposition illustreras också 
när de uttryckligen skriver att ”det här är ingen popularitetstävling där jag ska niga och vara 
en tyst liten flicka” (BigBoobs Cali, 30:e okt 2007) och ”detta är inte en bordell, en ateljé eller 
en klubb. Det här är bara en simpel blogg och den är dessutom min” (Bunny-J i nov 2007). 
 
För att kunna identifiera sig själv som den självständiga kvinnan betonas också ofta att hon 
bedriver egen verksamhet, det vill säga att ingen man är inblandad i näringen. Här markeras 
återigen den viktiga gränsen mellan de kvinnor man menar inte prostituerar sig av egen vilja – 
de tjejer som utnyttjas i trafficking eller av en hallick. Också här intas rollen av en oberoende 
kvinna, men med en affärsmässig betoning. Här visar sig en yrkesstolthet, och kvinnorna 
betonar sin professionalitet och sina uppoffringar. Den kvinna som intar denna position kräver 
respekt för det hon gör. Hon framhäver ofta sina skyldigheter och sitt ansvar som 
familjeförsörjare. Isabella skriver, när hon försöker förklara varför hon som älskar sex tar 
betalt, att hon tar betalt för sin tid, sin kompetens, de risker hon utsätter sig för och för 
horstigmat (18:e feb 2007). Denna subjektsposition replikerar också jämställdhetsaspekten i 
kritiken av sexarbetet. Det blir viktigt att påpeka att man inte är beroende av någon man i sitt 
liv, utan att man snarast utnyttjar dem för egen njutning och ekonomiskt intresse. Man talar 
med humor om hur man intar en roll som man vet går hem hos kunden, och hur man genom 
sin professionalitet vet exakt vilken roll man ska inta för att tillfredsställa en kund, och för att 
få denna att återkomma och vilja betala för en enastående upplevelse. 
 
Lobbyisten.  

Ytterligare en identitetsmarkör som framträder under den aktivt deltagande 
samhällsmedlemmen är vad vi kallar lobbyisten. Här framstår författarna som taleskvinnor för 
sexarbetarna, och i vissa fall även för sexhandeln som fenomen. I det senare fallet framställs 
skeptiker som moralister, viktorianer och svartsjuka kvinnor. Upprepade gånger påpekas hur 
omvärlden blundar för sexarbetares tolkningsföreträde. Lobbyisten framstår som en del av en 
större gemenskap, ett kollegium, och man hänvisar till och bekräftar varandra lojalt. Man 
framställer sexarbetet som något lust- och glädjefyllt och skisserar kundkretsen som bestående 
av trevliga, intelligenta och sexälskande män. Isabella lämnade i november 2006 en 
kommentar på Syrrans politiska blogg, vilken vi refererat till tidigare, som tagit upp ämnet 
prostitution. Vi låter denna kommentar få illustrera lobbyistens position: 
 

En frisör klipper bättre än en amatör. Jag är en expert på älskogskonst och kan detta bra! Därför kan jag ta 
betalt för något som annars är gratis. [...] Helst av allt så vill jag ha bort horstigmat. Tänk om fler kunde 
tycka att det jag gör är något fint och beundransvärt. Jag får människor att må bättre, jag far inte illa själv. 
Det måste vara bra eller… (Syrran: 17:e nov 2006). 

 
Fler av de texter vi studerat lyfter frekvent hur positivt och välgörande hennes yrke är. Å 
andra sidan lyfter lobbyisten ofta fram att yrket inte är något som passar vem som helst. På 
detta sätt skapar man bilden av en betydelsefull professionalitet, samtidigt som man bemöter 
argument mot prostitution som rör de psykologiska konsekvenserna av det. Det är inte vem 



 

som helst som klarar av jobbet, menar man. Lobbyisten framstår som bildad och vältalig. Hon 
hänvisar till debatt, forskning och statistik:  

 
Sex är ett mänskligt behov som både kvinnor och män har oavsett sexuell läggning. Sex är därför en 
viktig del av våra liv och ett bra sexliv är något de flesta människor värderar högt. Men väldigt många 
kvinnor och män är missnöjda med sitt sexliv. En undersökning från Sifo som presenterades förra året 
visar att var femte svensk vill ha ett bättre sexliv. Mot denna bakgrund kan man konstatera att det finns ett 
behov av sex och bättre sex hos människor. Vilka lösningar på problemet är då acceptabelt idag? Vi har 
familjerådgivning, sexologkontakt och kanske t.o.m. erotiska mentorer, det är med andra ord ok att vi 
sätter oss ner och pratar om sex och vårt sexliv med experter inom området. Det kan kanske vara ok att gå 
en tantrakurs eller gå till en erotisk mentor som handgripligen lär ut älskogskonst. Men det är förbjudet 
enligt lag att köpa en tillfällig sexuell tjänst av en annan människa. Varför det? (Isabella, 3:e feb 2007). 

 
6:2:2 Sexperten.  

Ytterligare en mer övergripande subjektsposition vi lokaliserat är sexperten. Här handlar det 
om olika sätt att förhålla sig till sexarbetet, och placera detta inom den egna identiteten och 
livsstilen. Efter presentationen av denna positions mest präglande narrativa motstånd följer en 
detaljerad beskrivning av tre identitetsmarkörer inom denna kategori, vilka vi har valt att kalla 
sexarbetaren, sexälskaren och sexterapeuten. Vi vill poängtera att dessa tre kategorier inte 
står helt fristående ifrån varandra utan att alla kvinnors utsagor har inslag av alla tre, i olika 
stor utsträckning. Det narrativa motstånd vi inleder med rör offerrollen, vilken kvinnorna 
tydligt motsätter sig genom att framställa sig själva som kvinnor som valt att använda sin 
sexuella talang i lukrativt syfte, eller som upplever det som ett arbete bland alla andra. 
 
Narrativt motstånd mot offerrollen.  

Många av kvinnorna ställer sig kritiska till att den prostituerade kvinnan i många 
sammanhang porträtteras som ett offer och att kritiker ofta helt och hållet utesluter att 
prostitution skulle kunna vara något självvalt, något som en kvinna faktiskt skulle kunna göra 
helt frivilligt. Kvinnorna menar att de idag lever i en situation där de har kontrollen över sina 
liv, något som skiljer sig från hur de menar att det varit tidigare i deras liv. Detta sägs som en 
slags protest mot föreställningen att en prostituerad kvinna lever i en situation utom kontroll. I 
deras texter vänder de sig mot bilden av den prostituerade kvinnan som maktlösheten 
personifierad. Många ger också uttryck för deras verksamhet som en smart affärsidé där de 
genom ett skickligt spel utnyttjar mäns behov av sex, närhet eller en ”girlfriend experience” 
(se t ex Mimmis blogg den 27:e mars 2007). Isabella menar till exempel att hon genom sin 
karriär som eskort återfått en känsla av kontroll i sina relationer till män; ”[…] den där 
känslan av att känna mig utnyttjad infinner sig aldrig när jag jobbar som eskort. Snarare kan 
jag nog känna att jag i så fall utnyttjar mina kunders behov av sex” (18:e feb 2007). 
 
Den sexarbetande hävdar ofta sitt tolkningsföreträde, och åberopar sin förstahandserfarenhet i 
sexarbetets värld. I sin argumentation framställer hon sig som den ”lyckliga horan”, men i 
bemärkelsen av en människa som kan vara trött och uttråkad, bekymra sig över privatekonomi 
och nära relationer, precis som vilken annan arbetande individ som helst. Attityderna till 
hennes yrke förklarar den sexarbetande kvinnan med sexuell tabu, och hon protesterar över att 
hon aldrig får utrymme i offentlig debatt:  
 

Nu är ju jag och alla vi andra sexsäljare inte betrodda och räknas inte förstå vårt eget bästa. Det kan 
skrivas och pratas och debatteras över våra huvuden hur mycket som helst. Vi har ingen möjlighet att 
varken dementera eller beskriva vår verklighet...annat än som här på en blogg (Greta Garbo, 27:e aug 
2007a). 

 



 

Människor med negativa upplevelser av yrket, menar kvinnan som motsätter sig offerrollen, 
har gett sig in i branschen av fel skäl, såsom missbruk och psykiska problem. Att det i media 
och politiken oftast refereras till dessa kvinnor framhåller hon som en djup orättvisa, och ett 
medvetet tystande av den kvinna som fattat sina egna beslut, vågat utmana det konventionella, 
och trivs med det. 

Ett sätt för kvinnorna att göra motstånd mot offerrollen är att använda sig av den 
tolkningsrepertoar som hävdar individualitet och det fria valet, och som beskrivits 
inledningsvis i detta avsnitt. Men för att förhålla sig till denna offerbild av den prostituerade 
kvinnan kan man också ifrågasätta den enorma uppmärksamhet den sexuella 
människohandeln fått och har. Isabella skriver i en replik på rikspolisstyrelsens rapport ”Nya 
marknader för människohandel” från dec 2007 att: ”Sanningen är att majoriteten av 
sexarbetarna i Norden kommer inte från andra länder och att påstå att majoriteten av alla 
utländska sexarbetarna är offer för sexuell människohandel är en rasistisk fördom” (14:e dec 
2007). På så sätt framstår offerbilden som en av prostitutionsmotståndares fantasier, och något 
som inte har förankring i den verklighet Isabella gör anspråk på att kunna definiera.  
 

Sexarbetaren.  

Flera av kvinnorna vars utsagor vi undersökt poängterar och riktigt understryker att 
försäljningen av sexuella tjänster är som vilket annat yrke som helst där varor och tjänster 
utbyts mot ekonomisk ersättning. De anser att det inte är mer konstigt än att andra livnär sig 
på något som de har talang för, och ifrågasätter varför deras kunskaper och talanger inte 
värderas på samma sätt. Bunny-J skriver i ett inlägg att hon ”för honom är sex” och att han för 
henne också bara är pengar. Bunny-J konkluderar att ”framgång i affärer kräver inga känslor” 
och att mötet mellan henne och de män som betalar för att ha sex med henne inte är något 
annat än ”en show där en betalar och en annan spelar. […] Han är ingen het kärleksaffär och 
ingen ljuv romans […].” (i nov 2007). Utan att definiera sig som offer visar man här en mer 
klinisk och distanserad hållning till yrket och kunden. Greta Garbo jämför sexarbetet med 
andra typer av arbeten, och menar att prostitutionsmotståndare alltid förutsätter att ingen 
kvinna, självmant, vill arbeta som prostituerad. Hon menar att det bland alla kan finnas en 
olust att gå till arbetet, men att detta inte ges samma betydelse när det gäller arbetare överlag. 
Hon tar till exempel upp arbeten som är fysiskt krävande så som lackeraryrket, men även 
yrken som är emotionellt jobbiga och som kräver terapi, som exempelvis för psykologer: 

 
Det finns arbeten, där det är bevisat att de ger skador i någon form. Lackerare, gruvarbetare, vårdyrken 
där tunga lyft ingår […]. Det finns arbeten där terapi bör ges med jämna mellanrum tex för psykologer, 
läkare och kanske också präster. Även att utföra ett arbete monotont i 8timmar/dag ger nästan garanterat 
någon form av besvär. Ändå hör man sällan någon säga att ingen av dessa mår bra av det de göra och att 
en lag bör tillsättas för att hindra att de utnyttjas. Inte heller blir de som låter dem arbeta i 8tim/dag sedda 
som kriminella (Greta Garbo, 24:e juli 2007a). 

 
I citatet ovan blir det väldigt tydligt att försäljningen av sexuella tjänster ses som något 
likställt med andra former av arbete. Genom att peka på att alla typer av arbete, även ett 
obetalt sådant, på sätt och vis upplevs som ett ”måste” eller plikt legitimerar de det egna 
arbetet.  

  
Vi som frivilligt valt att erbjuda sexuella tjänster mot betalning, gör det i de flesta fall mycket mer av fri 
vilja, än vad tex ensamma mamman gör när hon lämnar skrikande barn på dagis i ottan för att gå till ett 
arbete hon inte trivs med (Greta Garbo, 24:e juli 2007a). 

 



 

Fairyescort framhåller även hon att prostitutionen för henne är ett yrke, men att det inte går 
henne obemärkt förbi och att det inte heller är något hon gör helt frånkopplad från sig själv, 
något som överlag går att läsa in i flera av kvinnornas utsagor. Fairyescort menar exempelvis 
att arbetet som eskort på många sätt är henne ”in på skinnet” fastän det för henne är ett betalt 
arbete (11:e feb 2007). Ett återkommande tema för de kvinnor som intar subjektspositionen 
som sexarbetare är att tala i termer av arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Man kräver rätten 
till trygg arbetsmiljö, rätten att få betala skatt och att få organisera sig fackligt. 
 
Sexälskaren.  

I vissa fall framställer kvinnorna sig själva som personer som verkligen älskar och njuter av 
sex och ställer frågan varför de inte skall ta vara på chansen att få ägna sig åt något som de 
faktiskt är både duktiga på och själva njuter av.  

 
Nu förstår jag förstås mycket väl att de flesta män önskar att jag ska komma före dem, men om det är 
möjligt så uppskattar jag om vi kan dra ut lite på det, och hinna med lite samlag innan också, så att jag 
inte ”blir snuvad på allt der roliga” (Annika, 2007a). 

 
Det finns kvinnor som mer än andra verkat ha skapat sig en alldeles egen typ av ”nisch” och 
framhåller att de tjänster de erbjuder är något ”utöver det vanliga” och mer exklusivt än vad 
som vanligtvis brukar förknippas med prostituerade. Betoningen ligger ofta på att det är en 
”total upplevelse” (Mimmi, Annika, Isabella, Fairyescort & Greta Garbo) som erbjuds, och 
inte bara ett ”skjut”.  

 
[…] Jag ger så himla mkt av mig själv. Min förhoppningsvis totala uppmärksamhet- hela min tankevärld 
under tiden vi ses…o inte bara det..utan delar även av med mig av min nakna hud…kropp….mest privata 
delar av mig själv[…] (Fairyescort, 11:e feb 2007). 

 
Ofta poängteras att den här typen av sysselsättning inte är något som de måste ägna sig åt, 
utan att andra alternativ finns, därför finns det inte något behov av att locka vilken betalande 
kund som helst. Mimmi poängterar mer än en gång att den drivkraft som ligger bakom det 
faktum att hon erbjuder sexuella tjänster bottnar i hennes eget behov av sex och mäns 
uppmärksamhet (2006-2007a). Att det inte är på grund av att hon behöver tjäna pengar. Detta 
illustrerar på ett bra sätt hur gränsen mellan ett privat sexliv och det sex som kvinnan blir 
betald för, ibland ter sig tämligen diffus. Vissa av kvinnorna säger att de gillar att ”skämmas 
bort” och att bli uppvaktade samt att de eftersöker män med specifika egenskaper, såsom 
intelligens och humor (Annika, 2007bc). Därmed framstår dessa kvinnor på ett sätt som 
skiljer sig från de kvinnor som endast betraktar männen som inkomstkälla.  
 
Flera av kvinnorna som är aktiva bloggare hävdar bestämt att de (sexuella) tjänster som de 
erbjuder endast är en del av en hobby och att de, vid sidan av, också har ‘vanliga’ jobb som 
måste skötas. Annika, menar också att eskortarbetet för henne är en fritidssysselsättning och 
att hon därför är ute efter kvalitet snarare än kvantitet: ”Jag vill inte riskera att bli utbränd 
eller mekaniskt blasé på det jag gör, och det betyder att jag bara kan jobba ett fåtal kvällar per 
vecka.” (Annika, 2007d). Dessa kvinnor signalerar tydligt att efterfrågan på deras tjänster är 
stor och att de därmed kan vara mycket restriktiva i vilka de väljer att acceptera som kunder. 
Texten är utformad på ett sådant sätt att läsaren får en personlig känsla av författaren, där hon 
signalerar en kräsenhet vilket vidare kan tänkas få den man som blir utvald att känna sig 
speciell. Dessa sidor är också ofta, rent estetiskt, mer erotiska eller sensuella i sitt utformande 
och texten väldigt genomtänkt och välskriven. I jämförelse med hur vissa hemsidor och 
bloggar ser ut inger dessa hemsidor en känsla av professionalitet och exklusivitet.  
 



 

Mimmi beskriver hur hon på sina träffar med män (som kunder) nästan känner sig som en 
flickvän och de händelsebeskrivningar hon ger är väldigt intima från hennes sida, så till vida 
att hon lyfter fram sina egna känslor och tankar kring mötet på ett sådant sätt som gör att man 
upplever att dessa möten lika mycket är till för hennes egen tillfredsställelse som för de män 
hon träffar (2006-2007abcd). Den speciella, sensuella terminologin är talande för dessa 
kvinnor. Ord som älska och förlusta sig används för att beskriva det möte som sker mellan 
dem och deras kunder, vilket signalerar att de upplever en personlig tillfredsställelse i mötet 
med deras kunder. Kunden kallas i vissa sammanhang min partner eller älskare. Den 
förmedlade texten blir således väldigt personlig och upplevelsen av att det är kroppar som 
säljs infinner sig inte lika tydligt som det kan göra då man besöker andra hemsidor, där man 
inte ‘spar på krutet’ utan på ett mer explicit sätt exponerar både privata kroppsdelar jämte 
listor över vilka tjänster som erbjuds och till vilket pris. Att framställa sig på ett mer smakfullt 
sätt kan ses som en strategi för att distansera sig själv från den generaliserade bilden av horan. 
 
Sexterapeuten.  

Kvinnorna kan alltså, som hos sexälskaren, framställa sig som en nymfoman eller väldigt 
sexuellt frigjord kvinna som njuter av sina möten med okända män. En annan variant är att 
hon betonar sin talang och sina exceptionella sexuella förmågor. I detta sammanhang 
markeras också att sexarbete inte passar alla, utan att vissa grundläggande kriterier måste 
uppfyllas. Fairyescort betonar att sexarbetet inte får vara vägen ur en ekonomisk knipa, utan 
att det måste vila en dragning till sexakten. ”En prostituerad måste kunna hitta tändning i att 
ha sex med en främling, uppskatta intim kontakt och samtal med utomstående, älska att träffa 
nya människor och vara halvterapeut, vara mycket social och finna tjusning i objektifierande 
sex och förförelse” (6:e april 2007). Vanligt förekommande i de utsagor vi analyserat är att 
kvinnorna framställer sig själva som ett slags terapeuter eller konsulter som erbjuder andra 
individer närhet och kärlek.  Ett exempel är Isabella Lund som kallar sig Sensuell Qvinnlig 
Konsult. Medan sexarbetaren ser sin sysselsättning främst som ett sätt att tjäna pengar, så 
poängterar sexterapeuten sin professionalitet och talang. De har hittat sin nisch, vad de är bra 
på, och ser inte varför detta skulle utgöra ett problem.  Isabella, skriver att hon: ”frivilligt valt 
att sälja sexuella tjänster till de kunder [hon] själv väljer att träffa och [hon] tar bra betalt för 
[hennes] sexuella tjänster! För [hon] är duktig på älskogskonst!” (2:a okt 2006).   

 
[…]Tyckte ordet konsult var bra för det ordet innebar professionalism i mina ögon, en konsult är någon 
man anlitar för experthjälp och det var sensuella kvalitativa tjänster jag hade att erbjuda (Isabella, 26:e 
dec 2007).  

 
Den sexuella akten beskrivs som ett naturligt resultat av ett mänskligt behov. Alla individer 
behöver närhet och ömhet, vilket några av kvinnorna använder som argument för varför de 
säljer sex. Det handlar enligt dessa kvinnor inte om smutsiga, fula akter som sker i mörka 
gränder utan om ett möte mellan två personer, mer gjord som en vänlig gest än för den egna 
sexuella tillfredsställelsen eller pengarna, vilket illustrerar nyansskillnaden mellan 
sexälskaren, sexarbetaren och sexterapeuten: 
 

[…]Istället för att skaffa en älskarinna, så betalar de för att få den närhet, beröring, bekräftelse och 
njutning som de inte får hemma.[…]Man blir nästan som vänner med väldigt, väldigt många. Han mår 
bra av dessa träffar, vilket även visar sig hemma, så i en förlängning kan man nästan säga att även frun 
mår bättre (Greta Garbo, 18:e juli 2007a).  
 

Greta Garbo är också en av dem som framhåller att hon inte ser sin prostitution som ett yrke, 
utan att det snarare är en hobby som skänker henne en personlig glädje och sexuell 
tillfredsställelse. Vidare säger hon att det till och med ibland kan vara så att kunden ger henne 



 

mer tillfredställelse än vad hon själv anser sig ge. Skillnaden mellan de kvinnor som har 
sexarbete som hobby och de som fullständigt livnär sig på prostitution, är att hobbyarbetaren 
”[…]ger av sådant som det är svårt att tvinga fram[…]” (Greta Garbo, 23:e juli 2007a). På sin 
hemsida ger Mimmi svar på varför hon arbetar som eskort. Hon menar på att det är ett sätt för 
henne att ”tillfredsställa sina behov av att njuta av mäns uppvaktning” och för att hon också 
”får träffa riktiga Gentlemen och trivs verkligen i rollen som tillfällig älskarinna och 
flickvän.” (2006-2007c). Hon poängterar, likt föregående exempel, att även hon är en 
hobbyeskort, och vill helst kalla sig själv för kurtisan. Mimmi säger sig drivas av en vilja att 
tillgodose sina kunders fantasier, och att detta är något hon tänder på att göra: 
 

Som Mimmi sätter jag alltid kunden i centrum […] jag ser det som min uppgift att försöka förverkliga 
den (läs: den upplevelse kunden är ute efter). Grejen är också att jag själv tänder på just det här. […] att 
göra män kåta och att få tillfredsställa dem (24:e sep 2007).  

 
6:2:3 Offret.  

Att offret utgör en subjektsposition samtidigt som vi tidigare beskrivit det narrativa 
motståndet mot offerrollen kan kanske te sig förvirrande, om inte märkligt. Men faktum är att 
vi snabbt kunde urskilja båda dessa sätt att förhålla sig till offerrollen i texterna. Då kvinnorna 
bakom texterna öppnar för flera olika subjektspositioner, är det inte ovanligt att dessa står i 
motsättning till varandra. Detta blir tydligt när det gäller hur man framställer sig i förhållande 
till bilden av den prostituerade kvinnan som offer, en aspekt vi behandlat ovan i termer av 
narrativt motstånd. Samtidigt som man definierar sig själv som en stark och självständig 
kvinna, tenderar man hela tiden att framställa sig själv som en överlevare. I varje text finns en 
motpart representerad som klandras för de negativa aspekterna av kvinnans situation. Ett 
återkommande tema är som framhållits ovan stigmatiseringen, vilket också är ett sätt att ta 
avstånd av definitionen av den sexarbetande kvinnan som avvikande. Det mest påtagliga 
narrativa motståndet är för denna subjektsposition motståndet mot psykologiseringen av 
henne. I och med detta förflyttas fokus från kvinnan som individ till de omständigheter och 
svårigheter som hennes omgivning utgör. 
 
Narrativt motstånd mot bilden av den labila, traumatiserade kvinnan.  
Något som verkar vara viktigt för dessa kvinnor att framhålla är att de inte arbetar med att 
sälja sexuella tjänster för att de haft en utsatt barndom, måste förse sig med snabba kontanter 
för att sörja för ett drogmissbruk, eller att de tidigare i sina liv, mer än någon annan, fått utstå 
väldiga psykiska påfrestningar eller trauman: ”Jag känner personligen flera självständiga 
‘kollegor’ som liksom jag själv varken är drogmissbrukare eller psykiskt sjuka” skriver 
Mimmi på sin blogg (19:e okt 2006). Hon motsäger sig således uppfattningen om att 
prostitutionen måste vara ett symptom, eller ett resultat av detta. Greta Garbo ger uttryck för 
samma frustration: 
  

Jag nämns aldrig i debatten. Inte jag och inte mina kolleger som bedriver den här hobbyn eller 
verksamheten på liknande sätt. Inget fel på min uppväxt, inte skilsmässobarn, duktig i skolan, social, 
öppen, aldrig utsatts för våld, akademisk utbildning (3:e sep 2007a).   
 

Kvinnorna förmedlar således en kritik mot att man i samhället har en syn där man utgår från 
att en kvinna som säljer sex måste lida av psykologiska problem och söker istället att 
framhålla att de är helt vanliga kvinnor. Man upplever att omvärlden genom att utgå från en 
psykologiserad och patologisk bild av den prostituerade kvinnan funnit ett konsekvent sätt att 
vifta bort sexsäljares argument, att man helt och hållet utgår från att den prostituerade kvinnan 
är ”ett stackars utsatt offer med en taskig uppväxt som inte riktigt vet sitt eget bästa” (Isabella, 



 

23:e juni 2007).  Att som kvinna se lättvindigt på sex, och dessutom ta betalt för det är något 
som MissEvil menar strider mot normerna om hur en kvinna ska vara:  

 
De projicerar sin egen syn på sex på samhället och alla som befinner sig i det. I och med att de har en 
laddning kring sex som exempelvis jag saknar, så får de svårt att sätta sig in i hur en person inte kan 
påverkas nämnvärt av att ha sex med människor som de inte känner attraktion till. Det som skulle vara 
destruktivt i deras egen tillvaro, förväntas också vara det i alla andras (27:e sep 2007). 
 

MissEvil fortsätter och menar att sex utan attraktion inte behöver upplevas som ett övergrepp, 
utan att som citatet ovan indikerar så menar hon att upplevelsen kring sex istället är något 
personligt som inte ser likadan ut hos alla individer, och därmed också upplevelsen kring det.  
 
När kvinnorna bakom texterna talar på detta sätt om den psykologiserande tendensen i 
diskussionen kring prostitution, visar de sig ha både distans till och insikt i sitt eget 
psykologiska liv. De vänder skickligt de psykologiserande argumenten mot avsändarna, och 
ifrågasätter retoriskt skeptikernas egna sexuella trygghet. De är insatta i begreppsvärlden, 
Isabella använder till exempel begreppet ‘kognitiv dissonans’ (23:e juni 2007), och låter sig 
på så sätt inte abstraheras av ämnesexperter. Inom subjektspositionen förekommer med andra 
ord ett tydligt motstånd mot psykologiseringen, där den istället framställs som förövarnas 
(samhällets) stämpling av henne som en oacceptabel kvinna. 
 
Offer för stigmatisering.  

Som framgått tidigare är offerrollen något kvinnorna bakom texterna tar ställning till på olika 
sätt. Offret är också en möjlig subjektsposition för kvinnorna. Främst handlar det om att 
framställa sig som ett offer för en stigmatisering och en repressiv lagstiftning. Kvinnorna 
upplever att den bild som florerar i media inte är en bild som de som prostituerade känner 
igen sig i. Isabella undrar helt sonika hur media kommer fram till sina påståenden, och vem de 
i så fall frågar: ”det finns problem i sexbranschen och om politiker vill lösa dem så bör den 
första åtgärden vara att lyssna på oss som arbetar i branschen” (17:e dec 2007). Greta Garbo 
uttrycker samma frustration som Isabella då även hon upplever att man aldrig låter de 
prostituerade själva komma till tals och berätta om deras situation: ”[…]jag kan hålla på länge 
och skriva om saker som gör mig och mina frivilliga kolleger och våra kunder, både trötta och 
förbannade. Jag kan hålla på ett år till och upprepa samma saker, om igen, om igen, om igen. 
Det är som att prata med en vägg” (15:e dec 2007a).  
 
Fairyescort är en av de bloggande kvinnorna som menar att hon valt att ställa sig utanför den 
offentliga debatten då hon inte har något behov av att, likt några av hennes kollegor, föra en 
offentlig kamp mot den felaktiga bilden av den prostituerade kvinnan. Hon menar på att hon 
inte har något behov av att vara ”Sveriges nya rikshora” (2:a okt 2007). Vidare skriver hon att 
hon ibland undrar hur man skall orka:  

 
Vem kan stå pall för miljoners mentala tryck? Att folk orkar engagera sig. Visste de var jag bodde skulle 
de stå utanför dörren med skyltar. “Rädda horan” Samtidigt skulle jag bli vräkt och få straffas för mina 
synder. En sjuk och sann ironi. Häxjakt i kyrkans namn- i en modern tappning (Fairyescort, 2:a okt 2007).  

 
I många texter framställs frustrationen bland kvinnorna i sexbranschen som stor, och det finns 
uttryck för en ilska och handfallenhet för att lagstiftningen bland annat hindrar dem från att 
vara de delaktiga medborgare de önskar vara:  

 
Varför får vi inte göra rätt för oss och betala skatt? Att i det sammanhanget dra in A-kassa, som 
faktiskt händer, är enligt mig inte relevant. Dels så är jag ingen förespråkare för prostitution, 



 

men jag anser att de som vill sälja sex ska få göra det och då även göra rätt för sig 
samhällsmässigt (Greta Garbo, 17:e juli 2007a). 

 
Att lagstiftningen också innebär oerhörda risker för dem som arbetar inom sexbranschen tas 
också upp av flera kvinnor. Lagen om koppleri gör det exempelvis omöjligt för de 
prostituerade, att på laglig väg, organisera sig. Isabella skriver i ett inlägg att sexsäljare i 
Sverige: ”i princip gjorts helt värn- och rättslösa” och att man genom kriminaliseringen av 
sexköp öppnar upp för att kriminella individer går in och styr upp en verksamhet som leder 
till negativa konsekvenser för dem som prostituerar sig (17:e dec 2007). Den rådande 
sexköpslagen, där man kriminaliserar sexköp men tillåter försäljningen av sex, upplevs med 
andra ord inte vara vare sig trovärdig, hållbar eller rättvis. När kvinnorna framställer sig som 
offer för stigmatisering, så kopplar man inte sällan också ihop detta med vad man identifierar 
som ett förtryck av den kvinnliga sexualiteten. Stigmatiseringen av kvinnan som säljer sex 
likställs mer eller mindre med ett undertryckande av den sexuellt frigjorda kvinnan, och 
därmed söker man göra sin sak gemensam med alla som ställer sig emot ett skuldbeläggande 
av den kvinna som lever sitt liv enligt sina egna regler: ”Fram tills den dagen då den kvinnliga 
sexualiteten är mer accepterad, den dagen då det är mer accepterat att en kvinna kan jobba 
med sex och tycka om det, får vi nog leva med att de flesta av oss är i behov av att skydda vår 
integritet” (Isabella 31:a dec 2006 ). 
 
Offer för sin livssituation.  

I texterna så svarar kvinnorna också på invändningen om kvinnor inom prostitutionen som 
mår dåligt och behöver hjälp. En i stort sett gemensam attityd är här att det finns kvinnor som 
inte klarar av att arbeta med sex, som inte har den distans som behövs, eller som prostituerar 
sig för att försörja ett drogmissbruk eller tvingats in i yrket. Här menar man att det fria valet 
inte längre finns, kvinnorna ifråga har ingen valmöjlighet, och att prostitutionen i sig därav 
inte kan utvärderas utifrån dessa kvinnors upplevelser. Men motsägelsefullt nog så talar man 
om prostitutionen som en utväg för tjejer som ‘fallit mellan stolarna’ och ger förslag för hur 
man ska motverka att unga tjejer väljer att ge sig in i branschen. Här avviker definitionen av 
yrket från ett sexuellt frigörande val, till en konsekvens av ett samhälle utan tillräckligt 
skyddsnät för unga tjejer. Även om denna beskrivning av kvinnor inom prostitution oftast i 
texterna rör ”de andra” kvinnorna, de som inte klarar av yrket, talar man också om sitt eget 
val att sälja sex som konsekvensen av en situation när andra möjligheter varit få. Isabella 
skriver att arbetet som eskort för henne är ett sätt tillfredsställa sina sexuella behov utan att 
känna sig utnyttjad, och för Bunny-J handlade det om en väg ur en hopplös ekonomisk 
situation.   
 

Chansen att slippa vara fattig fanns plötsligt så nära mig. […] Pengar. Kläder. Flotta kläder… Körkort. 
Bil! Ny lägenhet […] Hallå, möjligheterna var oändliga…. Vad väntar jag på? Men vänta lite, hur? Gamla 
minnen flimrade förbi. Hur gör man om man inte vill stå på gatan? (Bunny-J, i sep 2007).  

 
Det finns dock en subjektsposition representerad som berör kvinnans offerroll i relation till 
män. Motsägelsefullt nog så finns den representerad också av Isabella, som tillsammans med 
Mimmi är den som med störst entusiasm talar om sina kunder (se t ex blogginlägg publicerat 
11:e juli & 24:e mars 2006). Isabella ställer i sin blogg frågan om varför man inte ska ta 
betalt, när nu män ändå bara vill ha sex? (18:e feb, 2007), och berättar vidare att hon levt 
under en mans förtryck tidigare i sitt liv men att hon genom eskortandet skapat sig något eget. 
Tydligast är dock denna negativa relation till män i Bunny-J:s texter där hon berättar att hon 
redan som barn blivit utnyttjad av män, och att hon egentligen inte anser sig ha något 
gemensamt med de män hon träffar genom sitt arbete. Hon menar vidare att hennes tidiga 
upplevelser gör att det är lätt för henne att spela den roll som mötet med kunden kräver, 



 

eftersom hon helt enkelt lärt sig spela en roll och förse männen med vad de vill ha. Hon 
uppvisar en sorts likgiltighet gentemot de män hon träffar, och det är tydligt att hon ser det 
som ett resultat av hennes tidigare upplevelser. Trots att hon i andra texter beskriver hur 
bilden av ett liv med pengar lockade henne in på prostitutionens bana (se exempelvis 
”drömmen om ett liv i lyx, fanns bara en handsträckning bort”, i sep 2007) så beskriver hon i 
andra texter hur hon inte gör det för pengarnas skull utan för att hon helt enkelt, i och med sin 
uppväxt, lärt sig och är van vid att hennes kropp ”kan tas på/i för pengar” (i nov 2007).  
 
Offerskapet består här till stor del av ett konstaterande av att man i sitt liv lider brist på någon 
central aspekt, och främst gäller det pengar eller kärlek (och i vissa fall även sexuell 
tillfredsställelse) som man lyckas kompensera genom sin försäljning av sexuella tjänster. 
Isabella skriver: ”Jag träffar trevliga män som verkligen är måna om mig, som visar mig 
respekt och jag får en slags kompensation för att jag ger dem kravlös sex. För annars så kräver 
jag allt det där som en kvinna ofta vill ha med i en relation, känsla av trygghet, omsorg, 
vänskap osv” (18:e feb 2007), och vidare: ”Vilken man kommer vilja stå upp vid min sida och 
stolt presentera mig för släkt och vänner?” (23:e juni 2007). Det kommande stycket är en 
sammanfattning av vårt resultat.  
 
6:3 Sammanfattning av resultat 

Vi har i analysen av sexarbetares representationer på internet funnit tre signifikanta 
tolkningsrepertoarer: Sexbranschen som tjänstesektor, där sexuellt arbete kopplas ihop med 
annat, legitimt, tjänstearbete; Sexualdriftens karaktär, där man genom olika definitioner av 
mänsklig sexualitet legitimerar sin sysselsättning, och Den fria människan, där individens rätt 
till självbestämmande används som ett legitimerande ramverk för sexuellt arbete. I 
anknytning till var och en av tolkningsrepertoarerna framträder ideologiska dilemman, vilka 
visar sig i skillnader kvinnornas texter emellan, men också som motsägelser hos en och 
samma författare. Dessa ideologiska dilemman rör möjligheterna att förstå sexuellt arbete 
antingen som ett arbete som alla andra eller som en betald hobby, att framställa sex som 
intimitet eller mekanik, och pendlandet mellan framställningen av prostituerade kvinnor som 
individer vilka samhället inte stöttar eller hjälper tillräckligt eller som individer som samhället 
bör lämna ifred och till eget omdöme. 
 
De subjektspositioner vi funnit har vi valt att kalla Den aktivt deltagande 
samhällsmedlemmen, Sexperten och Offret. Den första av dessa visar bilden av en kvinna som 
är engagerad i sin omvärld, som delar vardagens bekymmer och värderingar med sina 
medmänniskor, som skriver insändare och bryr sig om ungdomars villkor. Sexperten 
identifierar sig med sin sexualitet, eller åtminstone sitt sexuella arbete. Offret i sin tur, 
positionerar sig som motarbetad och maktlös i förhållande till lag, fördomar, 
levnadsomständigheter eller män. 
 
Kvinnornas representationer visar en hög grad av flexibilitet, då man kreativt använder 
alternativa sätt att förstå sig själv och sin situation. Att sexarbetet är en viktig ingrediens i 
kvinnornas självrepresentationer visar sig i hur ofta deras inlägg förs in på de svårigheter 
branschen innebär för de inblandade. Samtidigt så definierar man sig i högre grad som en 
individ som erbjuder högst privata tjänster, än som en del av större sektor. Det unika i ens 
arbete lyfts fram snarare än det generella. Betoningen ligger på mina sexuella tjänster, vilket 
motverkar en generaliserad stämpel. Det handlar mer om att jag valt att göra detta än om hur 
sexarbetare resonerar och väljer. Vid upprepade tillfällen påpekas att skäl till och 
konsekvenser av prostitution är högst individuella.  
 



 

Genom den kreativa användningen av de olika tolkningsrepertoarerna framträder alltså en 
bredd i de olika formerna av legitimering av sexarbetet, och därmed också av den del av 
kvinnornas identiteter som framstår som betydande i deras texter. Legitimering kan ske 
antingen utifrån argumentation för sexbranschen som något bra eller något 
ofrånkomligt/naturligt, eller utifrån individuella förklaringar av typen – Jag är inte som andra 
och har rätt att agera ut min karaktär, och – Jag gör detta för att bemäktiga mig själv och leva 
ett självständigt liv, något jag kräver att andra respekterar (och i undantagsfallet, för att jag 
fått min känsla av integritet fördärvad). Det narrativa motstånd som utförs i samband med 
intagandet av de olika subjektspositionerna handlar främst om särskiljande, dels av den 
frivilliga prostituerade från kvinnor som utnyttjas i trafficking, och dels av ‘varan’ från 
kroppen – det vill säga markeringen av det som säljs är en sexuell tjänst, och inte fri tillgång 
till den egna kroppen. Det narrativa motståndet handlar också om att särskilja sig ifrån 
psykologiserande stereotyper och bilder av den prostituerade kvinnan som det sociala 
bottenskrapet. En av de mest framträdande motsägelserna är de dikotoma positionerna som 
offer eller självständig, vilka också är de tätast förekommande identiteten. Identifikationen 
med offerrollen finns invävd i samtliga subjektspositioner, inklusive den självständiga 
kvinnan. I de fall där man framställer sin livsstil som ett utifrån den egna individualiteten sunt 
val, presenterar man sig ändå i någon mån som kontrollerad, förtryckt eller stigmatiserad.  
 
Utrymmet på internet används, visar vår studie, till att manifestera lojalitet med kollegor, lyfta 
fram sin mänsklighet och individualitet, agitera politiskt, och motverka en reducerande 
stämpel genom att definiera sig själv och sina erfarenheter. Vi ska nu gå över till en 
diskussion av vad detta resultat egentligen innebär för förståelsen av sexarbetande kvinnors 
identitetskonstruktion. 
 

 
7. Diskussion 

 

Så har vi kommit till den del av vår rapport där vi knyter ihop säcken, ser tillbaka på vårt 
arbete och diskuterar vad vi nått för kunskap. Vi kommer att inleda denna diskussion med en 
upprepning av vad vi genomfört, för att fortsätta med att utvärdera och diskutera hur vi 
lyckats med att hålla oss till den linje vi ursprungligen lade fast för vår undersökning. Här vill 
vi se på hur vi besvarat de frågor vi inledningsvis formulerade och ställa vårt resultat i relation 
till den forskning vi redogjort för. Hur vårt teoretiska ramverk fungerat redogörs också för 
här, liksom huruvida vi kan motivera valet av metod och urval. Vidare kommer vi att djupare 
diskutera och problematisera vårt resultat och ge förslag på framtida forskning på området. 
Avslutningsvis kommer vi frångå vårt socialkonstruktionistiska förhållningssätt för att 
uppmärksamma andra möjligheter i studiet av sexarbetande kvinnors identitet i en andra 
diskussionsdel vi valt att kalla epilog. 
 
7:1 Sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion på internet 

Vi har, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, undersökt hur prostituerade kvinnor 
presenterar sig själva på internet, framförallt i bloggar och på hemsidor. Vi har tolkat internet 
som ett nytt och ett alternativt sätt för individer att kommunicera och presentera sig på och har 
således haft som utgångspunkt att internet erbjuder individen nya och alternativa möjligheter 
till självrepresentation. Som navet i det som vi väljer att kalla självrepresentation finner vi 
subjektspositionerna. Dessa är de möjliga sätt för individen att tala om och definiera sig själv 
på, en sorts olika positioner som en individ har möjlighet att anta. För att lättare kunna 
identifiera subjektspositionerna har vi använt oss av det som i den kritiska diskurspsykologin 



 

benämns tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. Vi har också tittat på om, och i så 
fall hur, kvinnorna i vår undersökning utövar narrativt motstånd. Vi har i vår studie 
lokaliserat tre tolkningsrepertoarer: Sexbranschen som tjänstesektor, Sexualdriftens 
karaktär och Den fria människan. Genom dessa tolkningsrepertoarer har vi urskiljt strategier 
för legitimering av arbete inom sexbranschen, knutna till en betoning av professionalitet, 
oundvikliga sexuella behov och rätten att bestämma över sin egen kropp. En kombination av 
dessa skapar således en liberalistisk legitimering av en tjänst som efterfrågas på marknaden. 
De subjektspositioner vi funnit har vi valt att kalla Den aktivt deltagande 
samhällsmedlemmen, Sexperten och Offret. Dessa positioneringar konstruerar identiteten av 
en ’normal’ medborgare, en exceptionellt sensuell individ samt en människa som genom 
förtryckande attityder stigmatiseras av samhället. Inom ramen för dessa rubriker har vi också 
presenterat det narrativa motstånd vi uppmärksammat, och framträdande ideologiska 
dilemman. 
 
7:2 Undersökningens relevans i relation till syfte och metodval 

I denna undersöknings startgrop var vi bestämt inställda på att använda interjuver som vårt 
analysmaterial. Under tiden som vi skickade ut förfrågningar till kvinnor inom sexbranschen, 
ägnade vi en hel del tid åt att söka information på internet. Då det visade sig omöjligt att med 
våra tidsresurser få tillgång till tillräckligt många respondenter, började vi se på 
representationer på internet som ett realistiskt alternativt analysmaterial, med egna fördelar. 
Materialet kändes särskilt värdefullt eftersom vi kunde se internet som ett forum där 
kvinnorna själva har kontroll över vad de förmedlar. När det gäller vårt urval är det viktigt att 
ta i beaktning att vi, för att få ett sammanhängande analysmaterial, valt utsagor från kvinnor 
som regelbundet producerar texter som de vidare publicerar på internet. Detta kan tänkas 
resultera i att endast en viss typ av sexarbetande kvinnor kommit att inbegripas i vår 
undersökning, medan andra kvinnor utan liknande förutsättningar, som exempelvis en 
regelbunden tillgång till internet, fallit bort. Vi har vid flera tillfällen betänkt huruvida vår 
undersökning kommit att uppmärksamma så kallade ’lyxprostituerade’: en minoritet 
bestående av frigjorda hemmafruar som har sex som hobby och därmed inte är tvingade att 
sälja sina kroppar, bland en stor majoritet missnöjda och ofrivilliga sexarbetande kvinnor. Vi 
har dock kommit fram till att, lyxprostituerad eller ej, så är detta ett sätt för en sexarbetande 
kvinna att framställa sig själv, vilket är själva poängen när man talar om olika 
subjektspositioner. Ytterligare en problematik med vårt urval är frågan om hur vi ska förhålla 
oss till bloggtexters intentioner. Här har den diskursanalytiska förståelsen för representationer 
som utsagor som skapar ett visst förhållande utifrån intresse och diskursiva möjligheter, varit 
avgörande. De olika sätt att definiera sig som de sexarbetande kvinnorna använder måste 
följaktligen förstås som framställningar som fyller olika funktioner, både gällande vilken bild 
kvinnan tjänar på att förmedla till sina läsare, och vilka möjligheter hon har till legitimering 
för sitt eget välbefinnande.  
 
Då vårt intresse tidigt väcktes för framställningarna av kvinnornas identiteter i deras 
representationer, upplevde vi en diskursanalys, med fokus för hur den förmedlade bilden 
konstruerar en identitet, som passande för vår studie. Vilken variant av diskursanalys vi skulle 
komma att använda var inte ett primärt avgörande, utan föll sig lämpligt när vi insett att vårt 
intresse främst rörde olika subjektspositioner och deras diskursiva förutsättningar. Den 
kritiska diskurspsykologin tillhandahöll passande begreppen subjektspositioner, 
tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman, varav vi valde att luta oss mot den. Till detta 
tillförde vi narrativt motstånd för att ytterligare kunna få fatt i den emancipatoriska aspekten. 
Som vi beskrivit i metodavsnittet är maktbegreppet en viktig aspekt inom den kritiskt 
diskurspsykologiska metoden, vilket man menar lokaliseras i olika dominansrelationer. Syftet 



 

att studera dessa är för att vidare söka utrymme för alternativa sätt att positionera sig och 
således upplösa den obalans dessa relationer innebär (Edley i Wetherell, 2004:189, 196).  
 
7:3 Tankar om vårt teorival och tidigare forskning 

Då den diskursanalytiska blicken på vårt material kräver en anti-essentiell förståelse för 
representationer föll sig sedan vårt val av teoretisk utgångspunkt relativt naturligt. Den 
konstruktionistiska identitetsteorin gör det möjligt att studera texterna som något som har för 
avsikt att konstruera ett förhållande, en version och en positionering. Kontentan av vårt 
teoretiska avsnitt är en bild av identiteten som något vi gör. Vi har upplevt kombinationen av 
identitetsteorin, som vi formulerat den i teoriavsnittet, och den diskursanalytiska metoden 
som ett sätt att hålla sig nära texten, att kunna se den för vad den är utan att drunkna i egna 
värderingar och fördomar. Den har också erbjudit oss ett kritiskt granskande öga, där 
kontraster uppstår utan att det innebär något problem. Att tillåta materialet att uttrycka 
motsägelser har berikat vår förståelse, snarare än att ge känslan av ett osammanhängande 
resultat.  
 
När det gäller avsnittet som behandlar den tidigare forskningen om sexarbetande kvinnors 
självrepresentation så försvårades det hela med det faktum att det inte bedrivits speciellt 
mycket forskning med dessa kvinnors identitetskonstruktion som utgångspunkt. Som vi 
redogjort för i nämnda avsnitt, så är de som forskat kring sexarbetares identitetskonstruktion 
med diskursiv fokus i minoritet. Samtidigt som vi motiverats att, med detta i ryggen, 
genomföra vår undersökning, så har det likväl resulterat i att vi blivit tvungna att vidga våra 
sökkriterier och ta med forskning om sexarbete överlag, utan någon naturlig koppling till 
identitetskonstruktion. Däremot har identitet varit det centrala temat, om än ur ett 
interaktionistiskt perspektiv.   
 
Den situationsnära interaktionistiska prägeln på många av forskningsartiklarna är något vi här 
uppfattar som en brist. De miljöer som undersöks är de som är tillgängliga för fältstudier, ofta 
långt från samhällets bakgårdar. Frivilligheten att ge sig in i det sexuella arbetet betonas 
starkt. Forskningens interaktionsfokus utgår inte sällan ifrån att kvinnan upplever ett 
engagemang i sitt arbete, ett professionellt sådant. Hon uppfattas drivas av en vilja att göra 
sina kunder nöjda, men frågan om i vilken utsträckning hon egentligen bryr sig om mannens 
njutning, eller fokuserar på avkastningen, lämnas därhän. Man kan, enligt vår mening, 
antingen tolka detta som att forskningen motsäger fördomar om sexarbetet som en ’smutsig’ 
bransch, eller som att forskarna väljer de ’renaste’ domänerna för sina undersökningar, och 
därför inte borde göra anspråk på en omfattande bild. Fokus på den avgränsade situationen 
innebär inte att man bortser ifrån stigma, privatliv, emotionella och sociala konsekvenser, men 
för oss är det en svaghet att man när man avgränsar situationen släpper andra spår. Ronai och 
Ellis (2002) hamnar i denna fälla när de å ena sidan beskriver den exotiska dansösen som en 
manipulatör, samtidigt som man beskrivit hur hon ständigt får välja mellan säkerhet och 
pengar.  För oss utgör detta en alarmerande indikation på att forskning i linje med vår faktiskt 
behövs för att göra den prostituerade kvinnan, hennes motiv samt hennes situation rättvisa. 
Samtidigt anser vi inte att forskningsartiklarnas fokus behöver utgöra något egentligt problem 
för oss. Även om det blir svårt att ställa vårt resultat mot tidigare forskning, så har vi haft stor 
användning för vad forskningen sagt oss om olika sätt att förhålla sig till sexbranschen och 
sexarbetare. Forskningen har på så sätt kommit väl till pass som en övergripande bild av den 
diskursiva inramningen av vårt studieområde.  
 



 

7:4 Självkritiska reflektioner 

Den fråga vi haft som utgångspunkt i denna studie har alltså varit hur den prostituerade 
kvinnan presenterar sig själv på internet och mer specifikt på de subjektspositioner hon intar.  
För att besvara vår frågeställning har vi läst och analyserat bloggar och hemsidor som drivs av 
sexarbetande kvinnor i Sverige, med undantag för Annika som för närvarande bor i 
Köpenhamn, Danmark. Alla kvinnor, förutom MissEvil, som kallar sig själv ’Dominatrix’, 
kallade sig själva för eskorter. Då vi i föregående diskussion av forskningsavsnittet ifrågasatte 
undersökningar som isolerar den direkta situationen som studieobjekt, vill vi här framföra en 
viktig självkritik. Vi vet egentligen ingenting om intentionerna bakom de texter vi analyserat. 
Vi vet inget om författaren eller om i vilket sammanhang texten skrivits. Vi vet inte hur andra 
kvinnor i samma bransch ställer sig till de representationer vi använt. Fastän vi varit noga med 
att understryka att vår studie rör just den diskursiva aktivitet som framträder i vårt begränsade 
material, så kan en svaghet utgöras av otydligheten i inringningen av vilken grupp av 
människor vi egentligen nått kunskap om. En risk som finns med internet är att fenomen 
tilldelas mer betydelse än vad de faktiskt har. Dessutom riskerar man att tillskriva fenomenet 
en större omfattning än vad som egentligen gör sig gällande i realiteten. Internet är ett 
behändigt sätt att konstatera att ett fenomen existerar, och upplevelsen av att googla ett ord 
och sedan få x antal träffar kan med lätthet ge känslan av att något är väldigt omfattande och 
välspritt,  men vart drar man gränsen för vad som får definieras som ett omfattande fenomen? 
En befogad fråga kan också gällande vårt syfte vara varför vi i utgångsläget förutsatt ett 
gemensamt mönster i dessa kvinnors identitetskonstruktion. Vi kan också erkänna att det 
föreligger en risk att vi funnit ett myller av individuella subjektspositioner som vi själva 
klassificerat som talande för just sexarbetare. Men det vi valde att undersöka var just 
sexarbetande kvinnors representationer på internet, och hur pass generaliserbara de positioner 
vi funnit är utöver vårt analysmaterial är inte något vi kan ta ställning till. Om 
subjektspositionerna hade framträtt som högst individuella, och inget mönster kunnat 
urskiljas, så hade det sagt oss att sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion på internet inte 
stått i relation till deras yrkesroll. Som vi ser det säger vårt resultat oss nu motsatsen. Vi vill 
också understryka att fastän vi som metod för att granska kvinnornas framställningar ansåg 
diskursanalysen vara användbar, är detta val för oss på inget sätt en självklarhet. Vi kommer 
som en avslutande del i vår uppsats att vidga vyerna och föra in ett existentiellt resonemang 
kring vårt studieområde. 
 
7:5 Diskussion av resultatet 

Nu har vi kommit till den del där vi skall diskutera och problematisera vårt resultat, och på så 
sätt knyta ihop vår rapport. Vi gör detta genom att ställa resultatet i relation till tidigare 
forskning, och beskriva hur vi utvecklat vår förståelse både för vårt studieområde, 
sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion på internet, och för de verktyg vi använt. Vi 
kommer här inte att upprepa definitionerna av de begrepp vi använt för att göra koncept av 
våra uttolkningar – våra subjektspositioner och tolkningsrepertoarer – utan hänvisar i det 
fallet till rapportens resultatdel.  
 
7:5:1 Tolkningsrepertoarer – diskurserna till vårt förfogande. 
 Det framgår tydligt i vår analys att det finns flera möjliga tolkningar av en sexarbetares 
livssituation som kan användas för legitimering, och att detta sker fritt och kreativt bland 
kvinnorna bakom våra texter. Som framgår både i vårt teoretiska avsnitt och i metoddelen är 
begreppet tolkningsrepertoarer just en betoning av människors intentionella användande av 
diskurserna. Genom vår undersökning har vi utvecklat en förståelse för tolkningsrepertoarer 
som än mer öppna och tillgängliga. De ideologiska dilemman som visat sig inom en 



 

tolkningsrepertoar har kunnat hanteras genom en enkel förflyttning till en annan, eller genom 
växlande mellan subjektspositioner.   

Något som  belyses i den tidigare forskningen är den så kallade ’sex-work’-diskursen, vilken 
utgörs av vad man menar är ett nytt sätt att se på, samt diskutera kring den sexarbetande 
kvinnan. I detta sammanhang talas det om den sexarbetande kvinnans sysselsättning i termer 
av ett entreprenörskap eller rent lönearbete (Kantola & Squires, 2004; Phoenix, 2000; Kong, 
2006; Lucas, 2005; Sanders, 2004, 2005). I tidigare genomförda undersökningar har det 
framgått att kvinnor som arbetar i sexindustrin själva legitimerar sin sysselsättning just genom 
att lyfta fram att det är som vilket annat arbete som helst. I vårt resultat ser vi samma tendens. 
Ett vanligt sätt att tolka sin sysselsättning bland de kvinnor vars texter vi analyserat, har varit 
just att använda sig av tolkningsrepertoaren där sexbranschen definieras och ses som en 
tjänstesektor. De definierar sig själva som sexsäljare, där sex framhålls som vilken annan 
tjänst som helst man finner på marknaden. För oss har det varit intressant att kunna urskilja 
det centrala ideologiska dilemma som består i två motsatta bilder av kvinnans relation till sitt 
arbete. Kvinnorna växlar i sina texter fritt mellan att tolka sitt arbete som något instrumentellt 
och som ett professionellt hantverk. Detta dilemma är inget som diskuteras, inte ens i termer 
av ’å ena sidan – å andra sidan’, utan uttrycks genom olika subjektspositioner. 
 
Legitimering av det sexuella arbetet mot en bakgrund av sexualiteten framkommer både i 
forskningen och i vårt eget resultat. Här pekas på att kvinnorna bara mättar ett behov som, 
biologiskt, redan finns hos män (Spivey, 2004; Phoenix, 2000). Tendensen yttrar sig när 
kvinnorna i vår undersökning hänvisar till vad vi valt att kalla sexualdriftens karaktär. Även 
här hävdar kvinnorna att de endast svarar på en efterfrågan som existerat i alla tider och 
hänvisar vidare till hur de bara när männens omättade behov av sex. Något motstridande 
hävdar samma kvinnor fast i andra sammanhang, som exempelvis då hon söker att legitimera 
sin egen sexualitet och sexualdrift, att det är en myt att män skulle ha ett större behov av sex. 
Således blir det tydligt att olika förklaringsmodeller eller subjektspositioner intas beroende av 
sammanhang. En intressant aspekt vi funnit, som knyter an till den sexarbetande kvinnans 
legitimering av den egna sexualiteten, är hur kvinnorna skapar legitimitet genom att tolka sin 
sysselsättning som ett tecken på kvinnlig frigörelse. Detta manifesteras i dess allra högsta 
grad då kvinnan antar den övergripande position vi valt att kalla sexperten, här med en 
betoning på det vi kallar sexterapeuten och sexälskaren, där den egna kompetensen vad gäller 
älskogskonst lyfts fram och betonas. Kvinnorna framhåller ett eget brinnande och genuint 
intresse för sex, som de menar ligger till grund för deras val att sälja sex.  Bilden som 
förmedlas är att tjänsterna inte erbjuds på grund av ett behov av pengar, utan att det till största 
del bottnar i en vilja att skänka andra människor positiva och givande sexuella möten. Starkt 
sammankopplat med sexperten och resonemanget kring kvinnlig frigörelse är sättet att förstå 
sin verklighet utifrån tolkningsrepertoaren den fria människan. Här betonas människans rätt 
till självbestämmande och andra tankar avfärdas som gammalmodiga förhållningssätt till 
individen. Denna tolkningsrepertoar innebär ett anspråk på liberala värderingar, vilket 
används för att ställa offentliga debattörer och skribenter mot väggen. Man misstänkliggör sin 
motståndare genom att efterfråga respekt för individens självbestämmande och vädja till 
sexuell acceptans. Hur detta sker är en central del av vad vi tolkar som identitetsskapande 
strategier, vilka vi valt att presentera separat nedan. 
 
7:5:2 Identitetsskapande strategier.  
De centrala faktorerna för identitetskonstruktionen har vi funnit vara legitimering och 
särskiljande genom narrativt motstånd. Vårt samlade intryck av vårt analysmaterial har varit 
att kvinnorna, i princip uteslutande, har utformat sina texter som svar på någonting, utifrån en 



 

försvarsposition. De som ställer sig kritiska mot hur de tjänar sitt levebröd pekas ut som 
moraltanter med en förtryckt sexualitet. Detta blir som mest tydligt i den position vi valt att 
kalla lobbyisten, vilket är positionen av en slags taleskvinna där det bestämt hävdas att ”här 
finns inga offer”; att deras val att sälja sex inte beror på att de haft vare sig en tragisk barndom 
eller för att de behöver försörja ett missbruk. Vi har därmed tolkat producerandet av texterna 
som ett sätt för dessa kvinnor att göra narrativt motstånd mot en bild av den sexarbetande 
kvinnan de inte anser stämmer överens med verkligheten eller är den bild de vill förmedla av 
sig själva.  

Det motsägelsefulla är att samma kvinnor, men i andra sammanhang använder sig av samma 
bilder för att göra motstånd och legitimera sig själva. Ett exempel på detta är hur man 
förhåller sig till de kvinnor som har prostituerat sig men inte beskriver arbetet lika positivt. 
Det framhålls att det inte är vem som helst som klarar av att sälja sex, utan att man måste ha 
en särskild inneboende styrka för att hantera arbetets psykologiska konsekvenser. Samtidigt 
som man använder sig av samma retorik som man i andra sammanhang kritiserar, det vill säga 
psykologiseringen av den sexsäljande kvinnan, så använder man här samma retorik när man, 
implicit, talar om en psykologisk styrka hos en själv. Vi har tidigare tagit upp hur kvinnorna 
menar att en negativ stigmatisering drabbar gruppen sexarbetande kvinnor. Ytterligare en 
nyans av denna aspekt som vi tycker är viktigt att ta upp är att vi tycker oss se att trots att 
kvinnorna vill ge en motbild till den bild av sexarbetare som de menar florerar: att de hävdar 
att de inte är offer, att de inte blir tvingade utan att det är deras eget beslut att sälja sex, så kan 
man i deras texter hitta exempel på när de faktiskt konstruerar sig själva som offer. Särskilt 
tydligt blir det då kvinnorna själva lyfter fram aspekter vilka de, då de nämns av andra, starkt 
ifrågasätter. När andra kvinnor som säljer sex lyfter fram berättelser som strider mot bilden av 
’den lyckliga horan’ väljer kvinnorna själva att ibland psykologisera dessa kvinnor och 
betonar att dessa är undantag. På detta sätt kan vi se samma konsekvens av det narrativa 
motståndet som Cordell och Ronai (1999) uppmärksammar, det vill säga hur man genom att 
ta avstånd från en stereotyp förstärker de negativa associationer som finns kopplade till 
stereotypen ifråga. Vi kan alltså tala om en rekonstruktion av offerrollen i kvinnornas texter. 
 
7:5:3 Motmakt och porträttet av en fiende.  
Stigmatisering är ett centralt tema i kvinnornas texter. Vi finner det intressant att kvinnorna 
sällan ger några exempel på hur denna stigmatisering drabbat dem personligen. Man talar 
samenigt om att sexarbetande kvinnor blir motarbetade och stämplade som ’smuts’. Man talar 
om en stigmatisering och om ett förtryck, parallellt med att man inte erbjuder några exempel 
på hur detta förtryck skulle se ut konkret - något som man, i enlighet med en 
socialkonstruktionistisk teori, skulle kunna tolka som att kvinnorna själva förutsätter och 
därmed konstruerar en nemesis eller fiende.  
 
I genomgången av den tidigare forskningen upptäckte vi att det ofta talades om att det i 
forskning funnits en tendens att tala om och porträttera den prostituerade eller sexarbetande 
kvinnan som ett offer, och att det mer ofta än sällan har varit andra som fört hennes talan. 
Undersökningar av olika slag motiveras med en vilja att bryta mot de fördomar man menar 
legat till grund för annan forskning på området. En bit in i vårt arbete slog det oss att vi till en 
början accepterat denna utgångspunkt som ett faktum, men att vi samtidigt faktiskt inte funnit 
en enda rapport med ett sådant onyanserat perspektiv på den sexarbetande kvinnan. När vi 
gjort vår egen analys så står det klart att detta även är något som sexarbetande kvinnor ger 
uttryck för. Kvinnorna vars texter vi analyserat i vår undersökning hänvisade ofta till att det i 
samhället överlag fanns en tendens att döma ut kvinnor som säljer sex på förhand och att man 
aldrig lyssnar på hennes egna berättelser utan istället lyssnar på de vilka kvinnorna själva ser 



 

som förståsigpåare och skanderande moralister. Vid flera tillfällen förargar sig kvinnorna över 
skeptikers oförmåga att skilja människohandel från frivilligt sexarbete. De menar att 
trafficking och prostitution används synonymt, och att detta ytterligare bidrar till sexarbetande 
kvinnors stigmatisering. Eftersom porträtterandet av sexualfientliga högst inflytelserika 
individer bakom detta stigmatiserande sätt att tala om sexuellt arbete sker mycket tätare än 
man faktiskt stöter på ett uttalande med den attityden, tolkar vi detta som konstruktionen av 
en motpart. Att skissera en motpart menar vi är ett sätt att stärka sin egen position, att skaffa 
sig någon att argumentera mot där man till och med får formulera argument att bemöta. 
 
Med detta vill vi inte påstå att man inte kan tala om en stigmatisering av sexarbetande 
kvinnor. Medan vi kan se den konstruerade fienden som ett retoriskt knep, där man väljer 
vilka åsikter man bemöter och har friheten att framställa motståndare i absurda ordalag, tolkar 
vi fortfarande kvinnornas representationer som motmakt i förhållande till en stigmatiserande 
diskursiv inramning av den sexarbetande kvinnan. Förutom att tala om den sexarbetande 
kvinnan som offer, tar man i den tidigare forskningen upp tendensen att se och tala om henne 
som smuts. Kvinnorna i vår undersökning uttryckte en förargelse över båda tendenser. 
Kvinnorna talar mycket om att de känner sig drabbade av en horstämpel, ett stigma som de 
menade hemsökte sexarbetande kvinnor, och de kvinnorna intog enligt vår tolkning en 
subjektsposition som vi i vårt resultat kallar offret: som en av samhället motarbetad individ 
och av lagen förhindrad att göra rätt för sig, och som en grupp som får stå pall för omvärldens 
fördomar och bespottning. Det handlar här inte om en offerroll i bemärkelsen att hon skulle 
vara tvingad att sälja sin kropp utan fokus ligger på hur hon känner sig bemött av andra. Detta 
har också framkommit som ett faktum i den tidigare forskningen då det framlagts att den 
största källan till emotionellt lidande bland sexarbetande kvinnor är omgivningens 
fördomsfulla och negativa inställning (Kong, 2007).  Att kvinnorna gör motstånd mot 
attityder som åsamkar dem skada är enligt vår mening inte förvånande. Att motmakten utövas 
så enkelriktat är dock något vi finner intressant. 
 
Vi vill här passa på att återkopppla till en aspekt vi tidigare lyft i vårt metodavsnitt, närmare 
bestämt den diskursanalytiska förståelsen av bloggtexternas karaktär. Vi har, vilket vi också 
väntat oss, uppmärksammat att kvinnorna, med ett undantag (SA), inte på något sätt använder 
sitt författande som motmakt i förhållande till män eller mer specifikt kunder. Det förefaller 
oss återigen klart att texterna först och främst inte är spontana reflektioner, utan genomtänkta, 
aktiva val. Att kvinnorna genomgående framställer sig i egenskap av just sexarbetare har vi 
tolkat som att det är en betydelsefull del av deras identitetskonstruktion, och kanske även 
självuppfattning. Men, med bloggens karaktär i beaktning, skulle det kanske lika gärna kunna 
tolkas som en konsekvens av att det är sexarbetet som är av publikt intresse. Vi gissar att det 
finns risk för en krympande läsarskala om kvinnorna går över till att beskriva sina 
konventionella vardagsbestyr. 

När kvinnorna i vår undersökning talar om män är det emellanåt i närmast hyllande ordalag. 
Alla kvinnor förbihållet en uttryckte att de var positivt inställda till sina kunder. De texter som 
är negativt laddade har varit riktat mot de individer som fördömer och stämplar den 
sexarbetande. Ofta tar kvinnorna de sexköpande männen i försvar och menar att alla individer 
förtjänar att känna närhet, samtidigt som det påståendet även ger fog åt och legitimerar deras 
egen verksamhet. Som det framkom under sexpertens subjektsposition, gör kvinnorna en 
gemensam sak med kunderna och framställer sig som en grupp med gemensamma intressen 
av att åtnyttja sexuell (och näringslivsmässig) frihet. Återigen konstrueras motståndaren som 
den sexualfientliga, repressiva makten. 
 



 

7:5:4 Det flexibla positionerandet  
Som vi redogjort för under avsnittet om tidigare forskning har en stor del av den tidigare 
forskningen kring sexarbete och den sexarbetande kvinnan fokuserat på hur hon hanterar och 
legitimerar det faktum att hon säljer sexuella tjänster, vilket vi också redan berört i detta 
diskussionsavsnitt. Man menar att dessa strategier präglar stora delar av den sexarbetande 
kvinnans tillvaro. Även vi har sett tecken på olika typer av strategier bland kvinnorna i vår 
undersökning. Vår tolkning skiljer sig dock från den tidigare forskningens, då vi i vår tolkning 
inte ser det som strategier per se, utan snarare som ett steg i riktningen mot en specifik, och 
kanske helt ny, subjektsposition som möjliggjorts i och med internet och det faktum att 
positionen de intar finns där – för allas beskådande. Det strategiska, ur vår synpunkt, är hur 
kvinnan väljer att använda tolkningsrepertoarer och göra narrativt motstånd som 
utgångspunkt för sin identitetskonstruktion. Självfallet menar vi inte att detta skulle vara så 
kalkylerande som det kan låta - det är snarare så det fungerar för oss alla. Vår utgångspunkt 
under den här uppsatsens gång har varit att individer aktivt konstruerar sin identitet inom 
ramen för en specifik social kontext; det diskursiva sammanhanget. Vem en människa är 
beror således snarare på det sammanhang hon verkar i, det vill säga vad hon väljer att 
presentera och vilka hennes syften är, än på en medfödd personlighet. Att den bild som 
genereras inte är koherent är med andra ord inte något konstigt utan snarare en förutsättning 
för identitetens utveckling. Som vi framhållit i vårt teoriavsnitt är motsägelser en konsekvens 
av att vi kan tolka förhållanden på olika sätt och att vi väljer versioner av ’sanning’ 
intentionellt. Trots att vi alltså redan i utgångsläget var medvetna om motsägelser som en 
’normal’ del av människors representationer, så tycker vi ändå att deras specifika uttryck i de 
texter vi analyserat säger viktiga saker om just sexarbetande kvinnors olika möjligheter i 
definitionen av sig själva. 
 
Vårt resultat visar att de prostituerades självrepresentation är väldigt flexibel och 
anpassningsbar till den specifika situationen. Kvinnorna uppvisar inte en enhetlig bild utan 
pendlar mellan flera olika alternativa bilder. Den inkoherenta bilden vi tycker oss se 
manifesteras bland annat i hur den sexarbetande kvinnan talar om sig själv och sin situation, 
där man varvar mellan att framställa sig som en individ som självförverkligar sig själv genom 
att gå sin egen väg, och en människa som tvingas ut i samhällets marginal av skäl hon själv 
inte kan påverka. Samtidigt som hon förmedlar bilden av en kvinna som njuter av sitt liv som 
sexsäljare, och som omges av positiva och utvecklande relationer, så konstruerar hon sig som 
den som aldrig blir förstådd, och aldrig accepteras i de konventionella sammanhang hon 
eftertraktar så. Detta förhållande har utvecklat vår förståelse för subjektspositioner från att 
avse något starkt markerat, till något högst flyktigt. I vårt teoretiska utgångsläge såg vi, som 
beskrivits i det teoretiska avsnittet, subjektspositionerna som flexibla och utbytbara, en bild vi 
tidigare beskrivit som det flexibla jaget.  Men den påtagliga dynamik i positionerandet som vi 
funnit i vår studie innebär för oss en ännu starkare betoning av subjektspositionernas 
flyktighet. 
 
En kontrast till den samlade bild som lyfts fram av den forskning vi tagit del av rör 
särskiljandet mellan den privata identiteten och den yrkesrelaterade. Medan forskningen 
lokaliserat detta som en strategi för att skydda självet från att definieras utifrån det sexuella 
arbetet (Ronai & Ellis, 1989; Barton, 2007; Spivey, 2004; Pasko, 2002; Kong, 2006), så 
framträder kvinnornas självrepresentation på internet som en smältdegel för det mest 
personliga och det professionella. Temat privatliv/arbete är inte ovanligt i de representationer 
vi studerat. Många antyder en längtan efter närhet, och svårigheter med att få privata 
relationer att fungera parallellt med yrket. Men istället för att växla mellan en privat och en 
yrkesdefinierad subjektsposition framställs identiteten, inom de olika subjektspositionerna, 



 

med betoning på en exceptionell sexuell karaktär som en individuell egenskap. Medan vi 
utifrån forskningens indikationer kunde ha väntat oss en pendelrörelse har vi alltså sett en 
uppsjö av olika sätt att hantera sin situation, och en kreativitet vad gäller att konstruera det 
sexuella arbetet som en positiv professionalitet. Vi skulle kunna tänka oss detta förhållande 
som en variant av konstruerandet av vad Phoenix (2000) benämner prostitute identity, då 
kvinnorna kreativt använder element ur olika tolkningsrepertoarer, och låter dessa olika 
former av legitimering bilda grunden för hennes identitetskonstruktion. Samtidigt är 
kvinnornas representationer på internet så pass inkoherenta, och så motsägelsefulla i de olika 
positionerna, att vi inte kan se produkten av deras aktivitet som en sammanhängande identitet. 
 

7:6 Vårt bidrag och förslag på framtida forskning 

Med vår undersökning ville vi uppmärksamma ett relativt nytt fenomen - internet som forum 
för sexarbetande kvinnors självrepresentation, det vill säga utöver kommersiell annonsering, 
och motmakt. Då vi funnit att en stor del av utrymmet tillägnas motstånd mot den 
stigmatisering man kopplar samman med den svenska lagstiftningen, tycker vi att det vore 
intressant att i forskningen se närmare på kvinnornas representationer internationellt, för att nå 
kunskap om de diskursiva förutsättningarna för kvinnornas positionering. Med andra ord kan 
vi se en poäng i att undersöka i vilken bemärkelse de speciella arbetsförhållanden som omger 
sexarbetande kvinnor i Sverige har betydelse för vilka subjektspositioner man intar. En annan 
angelägen undersökning vore att granska relationen mellan sexarbetande kvinnor och deras 
kunder, genom att se hur sexköpande män framställer eskorterna på internet. Detta intresse 
väcktes hos oss då vi uppmärksammade hur kvinnorna framhåller sina kunder som trevliga, 
ordentliga och normala män, och placerade sig själva i samma intressegrupp som kunderna i 
termer av ömsesidighet. Vi påbörjade denna undersökning med en tanke om att kvinnornas 
texter på internet kunde vara ett viktigt sätt att motverka en objektifiering, och tvinga männen 
att se dem som hela personer, det vill säga som mer än sexuella varelser. Genom vår 
undersökning har vi blivit varse om att detta inte är en självklar del av representationerna. 
Även om kvinnorna får tillgång till utrymmet, och till viss del utnyttjar det, så definierar de 
ofta sig själva enligt sin tillgänglighet för män. Samtidigt har det framkommit att männen, 
särskilt på Secretary Academy, ger uttryck för förnedrande attityder, och hur kvinnorna 
upplever det som obehagligt att bli betygsatta i offentliga forum. Med tanke på att kvinnorna 
har ett ekonomiskt intresse av att presentera en bild av sig själva som är till kundens 
tillfredsställelse - en omständighet som inte motsvaras i männens representationer – så kunde 
en undersökning av detta slag ge viktig kunskap om (makt-)relationen mellan säljare och 
köpare och attityderna parterna emellan. 
 
En intressant aspekt i vår undersökning är att det som tycks vara viktigt för kvinnorna att 
framhålla oftast är relaterat just till hennes position som sexarbetare. Som tidigare nämnts kan 
ett ifrågasättande av vår undersöknings värde röra hur vi buntat ihop olika individer och på så 
vis kunnat nå ett myller av subjektspositioner. Men genom att vi funnit att det för samtliga 
kvinnor i undersökningen är viktigt att legitimera sitt yrke i framställningen av sin identitet, så 
vill vi ändå hävda att vi ringat in just sexarbetande kvinnors diskursiva möjligheter till 
identitetskonstruktion i det begränsade sammanhang vi studerat. De slutsatser vi nu drar är att 
internet ger den sexarbetande kvinnan möjlighet att själv, på ett mycket mer omedelbart sätt, 
berätta sin historia för ofantliga mängder individer, som bara genom en knapptryckning kan ta 
del av hennes livshistoria, tankar och känslor. Att se hur kvinnorna i vår undersökning 
presenterar sig själva, och vidare vad hon definierar som viktiga aspekter av sitt ’själv’ har 
även fått oss att, som tidigare nämnt, fundera över i vilken utsträckning bilden de förmedlar 
anpassats till kundernas efterfrågan respektive hur urvalet av vad kvinnan väljer att förmedla 
på internet sker, och vad det innebär. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det, som vi 



 

tidigare fastställt, inte relevant att söka någon sanningshalt i representationerna, eller något 
verkligt förhållande bortom dem. Men i och med den otydliga gränsen mellan ett 
konventionellt bloggande och marknadsföring har vi ändå börjat fundera kring relationen 
mellan framställning och intention. Klart är att legitimeringen av yrket tar en stor del av 
utrymmet i kvinnornas representationer. Det lyfts fram att man är så mycket mer än bara en 
’hora’ som endast står tillgänglig för ett ’in-och-ut’-skjut och det poängteras att det som 
erbjuds här är exklusiva tjänster tillhandahållna av en exklusiv kvinna.  
 

 
8. Epilog 

 
När det gäller studier av och debatter om prostitution, är det inte ovanligt med invändningar 
om att det inte går att lita på de involverade kvinnornas utsagor. Det de säger måste de säga 
för att bevara en känsla av värdighet, menar man. Vi har sedan idén till denna uppsats 
kläcktes ställt oss frågande till den attityden, och såg därför en stark poäng med att lyssna på 
vad de få prostituerade kvinnor som hörs faktiskt säger. Men vad fick vi veta, och vad gick vi 
miste om? Som en sista del av den här rapporten vill vi infoga en utvidgad diskussion, där vi 
genom att utsätta vårt resultat för en existentiell blick riktar oss utöver det diskursanalytiska 
bidraget. Till grund för denna vändning ligger för oss ett ifrågasättande av den 
socialkonstruktionistiska förståelsen av mänskliga villkor. Vi tror att en konsekvens av detta 
perspektiv kan vara att vi gör människors sårbarhet i utsatta förhållanden till en individuell 
angelägenhet, där lösningen är att omformulera sin identitet (Brinkmann, 2006) – det vill säga 
en risk för att vi slutar att lokalisera och hantera problem som gemensamma uppgifter. Detta 
handlar för oss om att tillåta oss själva att reflektera kring vilken kunskap som är angelägen 
på vårt område, och hur vi kan förhålla oss i olika studier beroende på vad vi vill uppnå. På så 
sätt avser vi att ringa in vad vår diskursanalytiska studie har för betydelse, och vilka som är 
dess begränsningar. Det problem som uppstår om vi använder oss av en renodlat 
socialkonstruktionistisk förståelse av människan, behöver enligt oss inte heller vara en direkt 
följd av diskursanalytiska undersökningar. Att föredra är ett accepterande av människans 
existentiella villkor, samtidigt som vi inser att världen inte kan studeras som ett objektivt och 
stabilt förhållande. Viktigt i den här undersökningen har för oss varit att låta materialet avgöra 
metod. Diskursanalysen har gett oss verktyg för att undersöka de representationer vi valt ut, 
med ett intresse för vilken förståelse av den sexarbetande kvinnan som genereras i och genom 
texterna. Det har varit ett ypperligt sätt att ta vara på ett material som i vår vetskap är relativt 
outforskat – sexarbetande kvinnors egna texter. Ett syfte med diskursanalytisk forskning kan, 
vilket vi också tidigare hävdat, vara att bryta låsande positioner och öppna för ett bredare 
mänskligt handlingsutrymme - fler sätt att vara. Men om vi utgår ifrån att det underliggande 
målet en sådan utveckling någonstans är ökat välbefinnande hos människor, så tror vi att det 
behövs en existentiell förståelse för människors upplevelser och villkor, för vad ett fenomen 
som prostitution innebär för vår medmänsklighet, för våra attityder till varandra och våra 
relationer. Därför ser vi fördelar med att frångå en strikt socialkonstruktionistisk hållning i 
socialpsykologisk forskning kring de människor som är verksamma i sexbranschen. 
 
Medan diskursanalysen gett oss tillgång till viktig kunskap i förhållande till vårt material, så 
är det för oss viktigt att understryka att olika sätt att förhålla sig till ett studieområde ger olika 
slags kunskap. En anledning till att i denna epilog peka utöver den socialkonstruktionistiska 
förståelsen av identitet är för oss en tanke om att hur vi än ser på människors identiteter, som 
konstruerade och flexibla eller utvecklade och stabila, så finns hos människan upplevelsen av 
en identitet och av självet som helhet. Man kan då fråga sig hur mycket av denna bild vi får 
fatt igenom diskursanalysen. Genom att se på kvinnornas representationer har vi kunnat 



 

närma oss en bild av hur de konstruerar en identitet som ‘makes sense’, en identitet som 
tilldelas legitimitet genom att placeras i ett alternativt sammanhang, en sorts subkultur där den 
normerande uppfattningen av sex ifrågasätts. Detta möjliggör för en positionering där den 
prostituerade kvinnan tillhör en grupp av människor med gemensamma intressen: sexsäljare 
som –köpare som vill ha friheten att själva få välja hur de organiserar sitt sexuella liv. Men, 
som vi fastställt i tidigare diskussionsavsnitt, så visar dessa representationer vilka val man gör 
i framställningen av sig själv. De visar vilken bild vi vill förmedla, för att kunna skapa oss en 
identitet vi känner oss nöjda med. Någon djupare dimension än denna når vi inte. Fastän vi 
kan vara benägna att tolka intentioner och upplevelser bakom representationerna är detta 
något som faller utanför diskursanalysen. Här tänker vi dock ge oss själva det utrymmet.  
 
Vår mening var, som vi tidigare beskrivit, redan i denna uppsats initiella skede att intervjuer 
med sexarbetande kvinnor hade kunnat ge oss viktig kunskap och förståelse. Som en del av 
denna existentiella diskussion av vår undersökning har vi därför intervjuat Carolina (fingerat 
namn) som sedan mer än 10 år tillbaka arbetar som prostituerad. Vi önskade att genom ett 
mänskligt möte få en djupare förståelse för hur man som prostituerad upplever sitt arbete och 
sin situation, och tog kontakt med Carolina via kontaktuppgifterna på hennes hemsida. 
Carolina var den av det 40-tal sexarbetande kvinnor vi skickat förfrågningar till som tackade 
ja till medverkan. Intervjun genomfördes i en så kallad öppen riktad form (Lantz, 1993), då vi 
samtidigt som vi ville lämna så stort utrymme för respondentens tolkningsföreträde avgränsat 
samtalet genom att formulera frågeområden. Detta gjorde vi för att intervjun i slutändan 
kommit att bli sekundär i förhållande till studiens huvudriktning - diskursanalysen – och att 
ett viktigt syfte med intervjun därmed blev att ytterligare belysa det område vi redan ringat in. 
Intervjun föregicks av att Carolina informerades om de forskningsetiska riktlinjer vårt arbete 
har att följa. Dessa består av Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet, vilka innebär att respondenten informerats om undersökningen och dess 
syfte, har godkänt deltagande, och informerats om att hon när som helst kan välja att avbryta 
sin medverkan, samt att respondenten upplysts om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt 
och inte kommer att användas i något annat syfte än den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 
2002). Vi kommer att inbegripa ett fåtal citat från intervjun för att ge tyngd åt den här 
diskussionen. När vi i den text som följer talar om hur kvinnorna talar om olika aspekter, så 
vilar detta på en generaliserad bild av de mönster vi funnit. Dessa generaliseringar behöver 
inte nödvändigtvis stämma in på alla de representationer vi tagit del av. 
 

8:1 Kommodifieringen av sex 

En central del i kvinnornas representationer har varit deras framställningar av sexualiteten. Ett 
mönster är att de talar om sex som en färdighet, någonting de ‘utför’, någonting de kan dela 
med sig av, sälja, eller hålla inne. Kvinnorna verkar utgå ifrån att det sexuella behovet är 
mannens, och att kvinnan är den som har och ger sex. Sin egen sexualitet formulerar de som 
njutningen av att tillfredsställa män, upphetsa dem etc. Även den författare som avvek ifrån 
den lobbyism som fanns representerad hos övriga författare beskrev sig som en person som i 
viss mån upplever sin kropp som något som används av andra. När det kommer till de egna 
behoven talar flera av dem om en avsaknad av närhet, vilket kontrasteras mot det avfärdade 
behovet av privata sexuella förbindelser. Att den egna sexualiteten verkar vara högst 
fokuserad på mannens njutning kan tänkas vara ett mönster som finns representerat hos 
kvinnor generellt, som en följd av mer övergripande sexuella mönster understödda å ena sidan 
av porren, å andra sidan av en viktoriansk hållning med förnekelse av den kvinnliga 
sexualiteten. En annan faktor är förstås att det är en bild av sexsäljaren som köparen är 
tillfreds med. Men det skulle också kunna vara ett tecken på en alienerad sexualitet till följd 
av att sexuellt samliv använts som produkt. Vi har valt att först titta närmare på just denna 



 

aspekt med inspiration från Hochschilds (2003) tankar om emotionell alienation i 
tjänstesektorn.  
 
8:1:1 Sexuellt arbete och alienation.  
Att kvinnornas utsagor är så fyllda av motsägelser kan leda till att man får uppfattningen av 
att de har svårt att skapa en kontinuitet i sin identitet. Detta kan vara en konsekvens av det 
dubbelliv de uppger sig vara tvungna att leva, men också av att det är svårt att särskilja 
intimitet från den mest privata sfären av våra liv. Med detta menar vi inte problemet att skilja 
sex från kärlek, även om inte heller den delen ter sig helt enkel i utsagorna, utan snarare att 
vara intim på någon annans villkor och att använda sex som arbetskraft. Carolina beskrev i 
vår intervju en oförståelse inför att sex och intimitet skulle vara så starkt förknippade med 
varandra. Kärleksrelationer är inget hon eftersträvar, trots att hon vuxit upp med de 
traditionella idealen av att hitta ”den rätte”, stadga sig och få barn. Hon menar att hon insett 
att det är en modell som inte passar henne. Intimitet upplever hon som något som finns i en 
hundraprocentigt ärlig relation, till exempel till en syster eller en vän. För henne är 
distinktionen mellan kärlek och sex helt klar, och hon ser det som något positivt att kvinnor 
börjar skilja dessa åt. Då inser kvinnor att de inte behöver en man för att klara sig, menar hon. 
Hon är också tydlig med sin övertygelse om att män generellt inte vill ha något djupare, mer 
genuint förhållande, utan att de helt enkelt vill ha sex. Denna insikt menar hon bottnar i alla 
de möten hon haft med otrogna män.  
 
Vi tar oss här friheten att påstå att människor ofta har sex i relationer till människor de 
upplever intimitet med, inte sällan som ett sätt att stärka de banden (även om man ibland 
givetvis inte behöver uppleva någon annan motivation än ren och skär kåthet), vilket inte är 
detsamma som att sex alltid upplevs som något intimt. De kvinnor som ingick i vår 
undersökning beskrev sina träffar med kunder på fler än ett sätt. I vissa fall beskrev de mötet 
som vänskapligt och ibland på ett sätt som för tankarna till ett kärleksmöte. Sex betonas som 
en mekanisk akt, men samtidigt något som genom inlärda tekniker kan kontrolleras och 
hållas från det privata känslolivet. Men vad är det då som behöver hållas undan? 
Kundkontakten som kvinnorna talar om kan å ena sidan beskrivas rent affärsmässigt, å andra 
sidan som människomöten, av en och samma kvinna. Samtidigt som man beskriver det sex 
som sker inom ramen för arbetet som något rent professionellt, så ägnar man utrymme åt att 
beskriva sin avsaknad av kärlek, eller svårigheterna med att få en privat relation att fungera 
parallellt med arbetet. Det framstår tydligt att sex inte nödvändigtvis är ett forum för 
intimitet för kvinnorna i undersökningen (vilket det förstås inte behöver vara för dem som 
inte arbetar med sex heller) utan mer av en fysisk akt. Samtidigt så talar man tydligt om hur 
man distanserar sig ifrån denna akt, vilket tyder på att det finns något som inte bör 
inblandas, något som behöver skyddas. I det här sammanhanget kan man även ställa den rätt 
så klyschiga frågan om detta inte bara är ett resultat av att sälja sin kropp, att det inte är så 
konstigt om intimitet inte är förknippat med sex och, som i Carolinas fall, en känsla av att 
inte alls vilja ha någon typ av kärleksrelation med en man, i alla fall inte en som inbegriper 
sex.  
 
Alienation, som är ett marxistiskt samhällskritiskt begrepp, kan förstås som den process 
varigenom människans aktivitet, kreativitet och arbete förlorat sin förankring i människan och 
istället blir en styrande faktor. Människans kreativitet blir maktlös och påtvingad - arbetet 
instrumentellt och inte längre ett mål i sig. Det innebär att människan blir främmande för sin 
verksamhet, som inte tillfredsställer ett personligt behov utan är påtvingad; att människan till 
följd av det blir främmande för produkten av arbetet, och att människan därav alieneras socialt 
(Israel, 1982: 67f, 26). Denna senare aspekt vilar på en humanistisk människosyn, där 



 

människans kreativitet uppfattas som något centralt för hennes artväsen. Genom att hon i den 
kapitalistiska produktionen alieneras från sitt arbete, förfrämligas hon för sig själv, och därav 
från sina medmänniskor som subjekt. Israel förklarar begreppet reifikation som den del av 
alienationen där subjekt reduceras till ting, eller varor, och menar vidare att målet för en 
människovärdig utveckling borde vara att övervinna reifikationen och göra människan till 
subjekt (1982:77). Hochschild visar i sin Exploring the managed heart (2003) hur begreppet 
alienation kan användas för att förstå det förfrämligande som kan prägla en arbetares 
förhållande till sin produkt när det gäller emotional labour. Traditionellt har 
alienationsbegreppet använts i teorier och studier av industriell produktion, men med 
emotional labour syftar Hochschild istället till ett arbete där en förmedlad känsla utgör en 
produkt med bytesvärde. Hochschilds aktuella studie rör flygvärdinnor, för vilka hon menar 
att det tillhör arbetet att förefalla älska sitt arbete (2003: 6f). Hochschilds slutsats är att 
alienation eller förfrämligande inför det egna känslolivet kan vara priset för managing 
emotion, då den förmedlade känslan blir en vara eller ett ting på marknaden. 
 
Vilka paralleller skulle vi då kunna dra till vår studie av prostituerades identitetskonstruktion? 
För att kunna dra några raka slutsatser skulle vi förstås behöva ett material som tillät oss att 
möta kvinnornas upplevelser. Det vi kan göra i denna diskussionsdel är att spekulera. Här blir 
kvinnornas sätt att tala om sin sexualitet som en tjänst eller egenskap central. Man talar mer 
om den sexuella förmågan än om känslan, och framställer genomgående det sexuella 
umgänget som något man tillhandahåller, vilket kan kontrasteras mot sex som något man 
upplever. Detta sätt att förhålla sig till sin sexualitet är särskilt tydlig i den subjektsposition vi 
valt att kalla sexperten, där den sexuella kunnigheten är det centrala för identiteten. Men även 
hos Den självständiga kvinnan är bilden av en kvinna som ser sin sexualitet som en lukrativ 
tillgång tydlig. Carolina ger en nyanserad bild av detta, då hon istället framställer umgänget 
med kunden som något som sker för hans räkning: 
 

Asså med kunderna så är det ju... det är ju inte min sexualitet som spelar någon roll. Utan... jag ska ju lista 
ut vad... ‘vad har kunden för sexualitet’, vad... hur vill han ha det, och sen gör jag det. Jag har till och med 
en medicin som gör att jag liksom känner ingenting. 

  
Vi ser i denna utsaga bilden av en reifikation av kvinnan och sexualiteten. Hochschild (2003) 
ställer frågan om i hur stor utsträckning man kan tala om flygvärdinnans leende som hennes 
eget, och vi tror att samma fråga, ställd utifrån den prostituerade kvinnans relation till sitt 
arbete, är fruktbar. I vilken bemärkelse kan vi tala om hennes sexualitet som hennes egen? 
Man skulle i viss utsträckning kunna se på många av de subjektspositioner vi funnit som varor 
i sig, eller som marknadskoncept. Sexarbetaren, sexälskaren och sexterapeuten står till 
marknadens förfogande, och kan tänkas motsvara sexköpares önskebild av den prostituerade. 
På så sätt kan vi se att sexarbetet konceptualiserar mänskliga relationer i ett samhälle där allt 
och alla har ett pris, eller med Fromms termer, utgör ett etablerat handlingsmönster (2003).   
 
Handlingsmönster, eller sätt att vara, som etableras utifrån sociala och ekonomiska 
förhållanden kallar Fromm den sociala karaktären, vilken fyller funktionen av att förvandla 
yttre behov till inre, och därmed tillhandahålla både social/ekonomisk och psykologisk 
stabilitet (Fromm, 1993: 211). Sexualiteten vilar på kärleken, och inte tvärtom menar Fromm 
(1995). Även om vi redan fastställt att sex inte behöver utgöra en kärleksdomän för 
människor, tror vi att detta är en stark föreställning som florerar och påverkar vår upplevelse 
av intima förhållanden. Det är på så sätt möjligt att tänka sig att kvinnorna upplever att de 
använder något positivt i sitt arbete, sprider värme och närhet utifrån sin förmåga till att älska 
sina medmänniskor. Men vad händer när kärleken och erotiken kommersialiseras? Vad 
händer med dess betydelse för oss och våra relationer till varandra? Fromm menar att 



 

människan formats till en vältrimmad kugge i kapitalismens hjul. Han skriver i Kärlekens 
konst att ”Hela vårt vardagsjag är dresserat till att byta bort och byta till, köpslå och 
konsumera; allting, både andliga och materiella ting, förvandlas automatiskt till bytes- och 
konsumtionsobjekt” (1995: 101), och beskriver att människan i sin grund blir en konsument 
när kapitalismens Gud blivit omättlig konsumtion istället för sparande. Konsekvensen av detta 
rör enligt densamme inte endast den materiella konsumtionen, utan även sexuella världen, där 
vi strävar efter snabb och tillfällig tillfredsställelse (I995: 107). I detta sammanhang vill vi 
ansluta oss till Brinkmanns kritik av socialkonstruktionismen, som han menar speglar de krav 
på definitionen av våra identiteter i termer av flexibilitet som konsumtionssamhället ställer 
(Brinkmann, 2006). En förnekelse av mänsklig fakticitet hänger ihop med en 
upplevelsekultur, där moral och medmänsklighet utgör hinder för konsumismen som 
självändamål. Erkänner vi inte verkligheten, vår sårbarhet och dödlighet, som våra 
existentiella livsvillkor menar Brinkmann (ibid.) att vi slår undan benen för solidaritet och 
gemensamma värderingar. 
 
Med Fromm (1993, 1995) i ryggen kan man föreställa sig att svårigheterna för en prostituerad 
inte hänger samman med den sexuella akten med främlingar, men inte heller i huvudsak med 
den sociala stigmatiseringen som kvinnorna själva ger uttryck för. Om det erotiska mötet, till 
skillnad från den intima sexualitet som bygger på kärlek och ömhet, ändå syftar till den 
tillfälliga berusningen av att riva ner barriärer mellan människor och komma nära varandra, så 
borde den prostituerades många sexuella möten inte utgöra något djupare dilemma. Däremot 
det faktum att hon använder mötet som en vara. Även de kvinnor som finner sexuell njutning 
i sin försäljning av sexuella tjänster kommodifierar sin sexuella upplevelse. Det innebär en 
reifikation av kroppen, och att hon förflyttar sig från mötet med den andre: 
 

Individen i det moderna samhället har förlorat kontakten med sitt eget väsen, med sina medmänniskor och 
med naturen. Han har förvandlats till en marknadsvara, ser i sina inre tillgångar ett kapital som bör ge 
honom högsta möjliga profit som marknaden ställer i utsikt. (Fromm, 1995: 100). 

 
De prostituerades subjektspositioner kan i vår mening med fördel tolkas som olika sätt att 
framställa, förstå och legitimera sig själv, även i en existentiell bemärkelse. Att uppleva sin 
sexualitet som en vara, som något som har ett bestämbart värde, som något som kan 
marknadsföras och ‘nischas’ är en möjlighet i ett samhälle där individen har ett 
marknadsvärde (som förväxlas med människovärde). Att vi alieneras från varandra, utnyttjar 
och använder varandra som ting är ett perspektiv som enligt oss bör anläggas studiet av 
prostituerades identitetskonstruktion. Men vi tror inte att det är en universell förklaring, och 
därför vill vi redogöra för ännu en viktig aspekt. 
 
8:1:2 Den prostituerade kvinnan som Den andre bland De andra. 
 ”Världen äldsta yrke” brukar yttras om prostitutionen. Fastän detta säkerligen är ett falskt 
påstående, som används nästan uteslutande för att legitimera förekomsten, anser vi i att vi, 
utöver bilden av människan som vara, behöver ta hänsyn till ytterligare en central ordning för 
att förstå den prostituerades situation – relationen mellan könen. För att kunna staka ut vägen 
framåt behövs också en analys som utgår ifrån den sexuella relationen mellan kvinnor och 
män.  

Den prostituerade kvinnan kan enligt de Beauvoir (2006) uppleva ett självbemäktigande, 
genom förmågan att använda sin sexualitet för lukrativa ändamål. de Beauvoir beskriver hur 
pengar och gåvor kan upplevas som en frigörande kompensation för kvinnor. I vårt möte med 
Carolina uttryckte hon hur hon idag inte skulle kunna tänka sig att ha sex med en man utan att 
han betalar: ”[…] Jag liksom tappar lusten att..för att liksom… eller jag kan inte förmå mig att 



 

ha sex gratis, för att jag förstår inte liksom att, varför ska jag liksom bjuda på nåt sånt.. […]”. 
Genom att få en man att betala henne, upplever den prostituerade kvinnan enligt de Beauvoir 
sig inte som hans redskap mer än på det sexuella planet (vilket anses vara av mycket mindre 
vikt). Istället kan hon uppleva att hon har greppet om mannen, att relationen är till hennes 
fördel. ”Pengarna har en renande roll; de upphäver kampen mellan könen” (de Beauvoir, 
2006:671). Denna aspekt av förhållandet mellan mannen och kvinnan i den sexuella 
transaktionen ser vi också tecken på under den subjektsposition vi i vårt resultat valt att kalla 
den självständiga kvinnan, där kvinnan framstår som något av en entreprenör som på ett smart 
sätt utnyttjar mäns svagheter eller behov. 
 
Carolina berättar att hon försökt att sluta med sin prostitution egentligen ända sedan hon 
började. Men, menar hon, det beror inte på själva arbetsuppgiften: ”Det är ju bara människor, 
och det är bara sex. Det står ju i tidningarna om sex varje dag”, säger hon. Svårigheterna 
består istället, menar hon, dels av de risker som möten med många hotfulla män innebär, och 
dels av att myndigheter och till och med hjälpinstanser bemöter en som en ”dålig kvinna”. Det 
är egentligen samma attityder som finns mot kvinnor i allmänhet, menar Carolina – det är vi 
som lockar männen, de kan inte rå för det. Här uppstår en tydlig kontrast till vad vi fått fram i 
vår diskursanalys, där kvinnorna sade sig stigmatiseras av samhällets sätt att porträttera dem 
som offer. Carolina säger istället att den starkaste attityden är att den prostituerade får skylla 
sig själv, eftersom hon väljer sin livsstil. Själv har Carolina aldrig stött på någon ”frivilligt” 
prostituerad, det vill säga en kvinna med andra – realistiska – möjligheter. Därför vänder hon 
sig både emot svartmålning och glamourisering av yrket. 
 
I ett samhälle där kvinnan definieras i sin underlägsna position till normen, människan eller 
”dessa gudar med mänskligt ansikte” (de Beauvoir, 2006:699) – männen, måste prostitutionen 
betraktas som ett uttryck också för denna struktur. Enligt de Beauvoir är det inte särskilt stor 
skillnad på den sexuella relationen mellan kvinna och man inom ett äktenskap och densamma 
inom prostitutionen. I båda fall handlar det för kvinnan om att ha sex mot ersättning i form av 
(ekonomiskt) beskydd. Men i det senare fallet kan kvinnan inte göra anspråk på någon 
individualitet, eftersom hennes kropp kunde ersättas med vilken som helst. Därav har hon än 
mindre makt än en hustru (2006:657). Genom att göra sig till ett objekt för mäns välbehag 
stärker den prostituerade kvinnan den struktur som placerar kvinnor i beroendeposition till 
männen. Dels fastställs hennes värde på basis av en mans granskning, och dels blir hon 
ekonomiskt beroende av mäns uppskattning. Bland de representationer vi studerat fanns 
många utsagor där kvinnan uttryckligen gjorde sig till objekt för mannen (t ex Fairyescort, 
Isabella & Mimmi). Ur ett existentiellt perspektiv i de Beauvoirs anda, innebär kvinnans 
användbarhet för mannen hennes existensberättigande, vilket är en central aspekt av 
beroenderelationen mellan kvinnor och män. I vårt tycke kan den bild av äktenskapet som de 
Beauvoir förmedlar minst sagt behöva nyanseras. Men samtidigt så finner vi här en central 
och stark poäng. Vi vågar påstå att många äktenskap, även idag, bottnar i en känsla av 
materiell trygghet. Det har fallit oss in att den prostituerade kvinnan ofta definieras som en 
‘andra sortens kvinna’, med avvikande värderingar och moral, i avsaknad av integritet. Därför 
tror vi, i solidaritetens tecken, att det är viktigt att studera den prostituerade just som kvinna. 
Att studera den sexarbetande kvinnans specifika möjligheter till identitetskonstruktion, tror vi 
kan innebära ett rekonstruerande av henne som 'den andra', vilket är en central av vår 
självkritik i förhållande till vår studie. Samtidigt tror vi oss paradoxalt nog ha funnit de 
specifika sätt på vilka hon talar om sig själv, vilka pekar mot en en utpräglad del av det som 
ofta förstås som 'kvinnlighet' – att definiera sig själv som underordnad mannen. 
 



 

Att definiera sig som en källa till njutning, som kvinnor i den subjektsposition vi valt att kalla 
sexperten, framträder i vårt material som ett sätt att hantera sin situation och att göra den mer 
begriplig. Definitionen, eller subjektspositionen, erbjuder en trygg plats, en klar positionering 
och en kontinuitet av typen - det här är jag, här hör jag hemma. En analys i de Beauvoirs anda 
tror vi skulle kunna motverka föraktet mot de prostituerade, och istället få oss att rikta oss mot 
de orättvisor som formar oss alla.    
 

Det finns en väg som förefaller kvinnan mycket mindre törnbeströdd [än att ta kampen mot mannen] och 
det är masochismen. [...] Förälskad eller naiv njuter kvinnan faktiskt ofta av att utplåna sig själv till förmån 
för en tyrannisk vilja. Men då krävs det att hon verkligen känner sig dominerad. Det är inte så lätt för den 
som dagligen vistas bland män att tro på männens ovillkorliga överlägsenhet (de Beauvoir, 2006:800). 

 

8:2 Avslutande kommentar 

Undersökningen av sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion på internet har för oss varit 
en mycket stark och intressant upplevelse. Att använda representationer på internet upplevde 
vi som ett bra sätt att ta vara på en relativt ny tillgång till analysmaterial, då sexarbetande 
kvinnors bloggande oss veterligen inte ännu fått någon större uppmärksamhet i forskningen. 
Vi har genom att använda oss av diskursanalys identifierat olika subjektspositioner som dessa 
kvinnor intar, och på så sätt utökat vår kunskap om de diskursiva möjligheter som omger 
dem. Genom att ställa detta resultat mot en möjlig existentiell förståelsegrund för kvinnornas 
situation har vi velat diskutera vilken sorts förståelse diskursanalytiska studier kan erbjuda, 
och vad som faller utanför dess ramar. Vi har väckt tankar om i vilken mening vi skulle kunna 
tala om en sexuell alienation, och om vikten av att bryta trenden att definiera den 
prostituerade som en särskild sorts kvinna. Med andra ord har vi försökt placera den 
prostituerade kvinnan i ett samhälleligt sammanhang, där vi förhållit oss till sexbranschen 
dels som kapitalistiskt fenomen, och dels i termer av kön. Ett lämpligt tema för framtida 
forskning är i vår mening att söka förståelse för vad det är kvinnorna vill skydda genom att 
särskilja sin privata identitet från den professionella. Vi tror att mänskliga relationer, 
handlingsmönster och identiteter måste förstås utifrån våra behov och förutsättningar. Den 
diskursanalytiska studien har fördelen att visa utrymme och strategier som står till kvinnornas 
förfogande i deras självrepresentation. Men för att komma åt de verkliga villkoren, anser vi 
oss behöva gå mer på djupet och undersöka hur situationen som sexarbetare kan upplevas, och 
hur identiteten utifrån detta hanteras. Nackdelen med att bara använda skrivna dokument som 
empiriskt material är bland annat den påtalade självcensuren: att avsändaren har möjlighet att 
i mycket större utsträckning anpassa sina utsagor än vad ett verkligt, fysiskt möte skulle 
tillåta, och att envägskommunikationen utgör hinder för en verklig förståelse. Därför ser vi 
fram emot forskning som bygger på mänskliga möten, där identitetsframställningen tolkas 
som något som motsvaras av specifika, existentiella förhållanden.  

 
 

9. Sammanfattning 
 

Bakgrunden till denna studie var en vilja att lyfta fram sexarbetande kvinnors sätt att definiera 
sig själva; en ambition som bottnar i ett konstaterande av att den aktuella gruppen är vida 
omtalad, men till stor del saknar en offentlig röst. Undersökningen består av en diskursanalys 
av sexarbetande kvinnors representationer på internet lokaliserade huvudsakligen i 
blogginlägg. Texterna har studerats som ett forum för motmakt, där kvinnorna har möjlighet 
att bestrida negativa attityder och föreställningar om kvinnor som arbetar med sex, vilket i 
rapporten illustreras som narrativt motstånd. Utifrån frågeställningen hur sexarbetande 
kvinnor konstruerar sin identitet på internet har tre framträdande tolkningsrepertoarer 



 

identifierats: Sexbranschen som tjänstesektor, Sexualdriftens karaktär och Den fria 
människan – samt tre övergripande subjektspositioner: Den aktivt deltagande 
samhällsmedlemmen, Sexperten, och Offret. Motsägelsefulla representationer har tolkats som 
tecken på ideologiska dilemman. Kvinnorna har visat sig framställa sin identitet i ett 
positionerande som präglas av en påtaglig flexibilitet, där legitimering av det sexuella arbetet 
visat sig vara ett centralt tema. En övergripande tendens har varit att beskriva sex som en 
färdighet eller produkt. Studien avslutas med en epilog som syftar till att ur ett existentiellt 
perspektiv självkritiskt granska det diskursanalytiska forskningsbidraget på identitetens 
område. 
 
Nyckelord: sexarbetare, identitet, subjektspositioner, diskursanalys, internet, blogg 
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