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1.  Inledning och problemformulering  
Prostitution brukar i folkmun kallas för världens äldsta yrke. Under 1800-talets 
början sågs kvinnan som prostituerade sig som en nedbruten och ovärdig gestalt 
medan mannen som köpare framstod som kraftfull. En förskjutning har sedan 
dess skett och idag ses snarare köparen av sexuella tjänster som ett socialt 
problem (Hydén 1990:4). I den aktuella samhällsdebatten framhålls prostitution 
som ett sätt för män att visa sin dominans gentemot kvinnor i samhället 
(Jakobsson & Kotsadam 2011:31f). I och med detta och lagen som förbjuder 
sexköp har det gjorts till ett problem också på samhällsnivå. Samhället har satt 
sin gräns men ändå anser vissa män sig ha rätt till att köpa en annan människas 
kropp. Problemet stannar inte mellan honom och kvinnan som säljer sex, utan 
kan ses i ett större sammanhang där mannen blir en aktör som bidrar till 
människohandeln. Problemet sträcker sig från denna samhälleliga nivå ner till 
personlig nivå. Hos Köpare av sexuella tjänster (www.kastgbg.se), som är en 
kommunal verksamhet i de största städerna i Sverige, kan personer som har en 
problematisk relation till sexköp få samtalshjälp för att minska eller helt sluta 
köpa sex (Köpare av sexuella tjänster, 2011). Köp av sexuella tjänster ses som 
ett problem för individen i dennes sociala sammanhang. Dessa fakta tillsammans 
med en ofta socialt utsatt situation kring kvinnorna som prostituerar sig gör att 
vi kan se prostitution och köp av sexuella tjänster som ett ämne aktuellt för 
socialt arbete. Prostitution medför allvarliga skador såväl för individer men även 
för samhället i stort (SOU 2010:13f). Hur prostitution konstrueras och hur man 
pratar om det sätter spår i hur till exempel socionomer i olika verksamheter 
uppfattar och bemöter personer med denna problematik. Att vara medveten om 
männens och rättsväsendets sätt att tala om ämnet kan i det sociala arbetets 
praktik vara till nytta då professionella möter män med denna erfarenhet.  
 
Den genomsnittlige sexköparen är en man som har regelbunden inkomst, 
högskole- eller universitetsutbildning och tillhör en högre social grupp. 
Sexköpare i Sverige beskrivs i litteraturen som ”vem som helst”, men har dock 
några egenskaper som ofta förenar dem (Brottsförebyggande rådet 2008:23f; 
Eek 2005:60). Han avviker sällan från vad som anses vara ”normalt” i samhället 
vad gäller utbildning, yrkesliv och ekonomiska omständigheter. Varannan 
svensk prostitutionskund lever i ett förhållande med en kvinna och omkring  
40 % av männen har barn (Brottsförebyggande rådet 2008:24f). I en 
enkätundersökning gjord av Jari Kuosmanen som presenteras i Nordiska 
ministerrådets forskningsrapport Prostitution i Norden uppger åtta procent av de 
tillfrågade männen att de betalat för sexuella tjänster och ytterligare fyra procent 
uppger att de inte har köpt, men att de fantiserat om att göra det (Kuosmanen 
2008:368). Detta trots den faktiska lagstiftningen och förbudet mot köp av 
sexuella tjänster som funnits i Sverige i över tolv år. År 1999 blev Sverige det 
första landet i världen som förbjöd köp av sexuella tjänster, utan att 
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kriminalisera säljandet (Jakobsson & Kotsadam 2011:31). Lagen infördes som 
ett sätt för samhället att visa ställningstagande mot köp av sexuella tjänster och 
främst för att ha en normbildande funktion (Prop. 1997/98:104). Sexköp är 
något som inte anses vara socialt accepterat inom den svenska jämställdhets-
kontexten och framförallt inte något som ”vi” i Sverige anser vara okej. Men 
varför fortsätter män att begå brottsliga handlingar som berör dem själva, sin 
familj och hela jämställdhetskontexten i stort? Vad sägs i rättsliga förhandlingar 
och hur konstrueras köp av sexuella tjänster där?  
 
Samtidigt som prostitution på gatan har minskat avsevärt de senaste åren, växer 
internet och mobiltelefoni alltmer till en dominerande arena för prostitutions-
kontakt (SOU 2010:109). Kommunikationen beskrivs här som mer dold och 
skyddad från insyn av omvärlden (Holmström 2008:306f). Det finns 
internetsidor med diskussionsforum där informationsbyte kring själva köpet, 
kvinnor som prostituerar sig och kontakter mellan köparna ostört kan ske 
(Månsson & Söderlind 2004:43; SOU 2010:109).  Ett sådant forum är Flashback 
(www.flashback.org), där personer med eller utan erfarenhet av sexköp, öppet 
skriver om sina åsikter och värderingar kring ämnet (Flashback 2011). En av 
frågorna vi ställer oss är hur det pratas om köp av sexuella tjänster på internet? 
Hur konstrueras köp av sexuella tjänster i ett sådant öppet forum?  
 
Språket är grundläggande i vårt sociala beteende och även en viktig bidragande 
komponent till att konstruera kunskap och tankemönster olika, beroende på 
vilken kontext man befinner sig i (Fairclough 1989:2f). Diskurser är socialt 
konstruerade och bidrar till att upprätthålla sociala mönster, exempelvis normer, 
värderingar och sociala relationer mellan människor (Fairclough 1992:63f). Det 
är ingen tvekan om att sättet vi pratar om köp av sexuella tjänster också påverkar 
hur det förstås och hanteras (Niemi 2010:159). Prostitution är ett 
uppmärksammat forskningsämne, men det finns fortfarande kunskapsluckor. 
Majoriteten av tidigare forskning fokuserar på den som säljer sex och inte på 
köparen (Brottsförebyggande rådet 2008:5). Detta väckte vårt intresse för ämnet 
med fokus på köparens situation snarare än på säljaren. Vår uppsats kommer att 
generera kunskap kring språket och hur det används för att konstruera köp av 
sexuella tjänster på två olika språkliga arenor. Detta kommer att ge ett ökat 
kunskapsbidrag inom ämnet där vi lägger fokus på den språkliga interaktionen 
vilket tidigare forskning sällan gjort. Vi vill i vår uppsats jämföra konstruktionen 
av köp av sexuella tjänster i kontexterna, den ena med utgångspunkt i lagen 
genom tingsrättsdomar och den andra i internetfenomenet, genom forumet 
Flashback. Att vi studerar männen beror till stor del på deras fortsatta handlande 
trots att förbudet mot köp av sexuella tjänster nu funnits länge och är väl känt. 
Med hjälp av Internets utbredning och öppenhet kan diskussion kring denna 
förbjudna handling på ett mer dolt och anonymt sätt öka tillgängligheten och 
krympa avstånden mellan säljare och köpare (Månsson & Söderlind 2004:43f). 
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2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur köp av sexuella tjänster 
konstrueras, dels i tingsrättsdomar och dels på internetforumet Flashback. 
Vidare vill vi se om det finns likheter och skillnader mellan de två olika 
språkliga arenorna. För att besvara vårt syfte tar vi hjälp av följande 
frågeställningar: 
 
Hur konstrueras köp av sexuella tjänster i tingsrättsdomar? 
Hur konstrueras köp av sexuella tjänster på internetforumet Flashback? 
Vilka likheter och skillnader kan vi se i de två diskurserna?  
 
För att kunna svara på våra frågeställningar har vi valt en kvalitativ 
forskningsansats och vårt material analyseras med hjälp av kritisk diskursanalys. 
Vi använder socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt. Hegemonisk 
maskulinitet samt diskursteori används som teoretiska perspektiv och är centrala 
begrepp genomgående i uppsatsen. 
 

2.1 Definition 
Då vi definierar köp av sexuell tjänst och prostitution använder vi oss av en 
definition hämtad från Socialstyrelsen. Då dessa två begrepp kommer att 
användas synonymt genom hela uppsatsen, väljer vi att utgå ifrån en definition. 
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret av att följa och rapportera kring 
prostitutionens omfattning och utbredning i Sverige. De skriver återkommande 
rapporter och håller sig uppdaterade inom aktuellt ämne och därför tycker vi att 
det är relevant att använda deras definition av prostitution. Definitionen är 
hämtad från rapporten Kännedom om prostitution 2003 och lyder: 
 

Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning (vanligen ekonomisk); vilket utgör en förutsättning för den sexuella 
tjänsten (SOS 2004:20). 

 

2.2 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss till att fokusera på sexköp i sammanhanget att det är 
en man som köper sexuella tjänster av en kvinna. Detta gör vi dels då den största 
delen av tidigare forskning som vi tagit del av fokuserar på denna relation, och 
dels för att det är sådana mönster vi också kan se i vårt empiriska material. 
Vidare avgränsar vi oss till att inte ta med kvinnor som har varit uppenbart 
utsatta för människohandel eller trafficking. Det är en svår gränsdragning och vi 
kan inte alltid veta att så är fallet. Detta eftersom att det är svårt att veta hur och 
varför kvinnor säljer sex och i vilken mån det handlar fri vilja eller tvång. Men 
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också för att vi inte kan veta i vilken kontext det fria ”valet” har gjorts. Vi 
kommer även att fokusera på sexköp som har begåtts i Sverige, då det är här 
ovan nämnd lagstiftning gäller. I tingsrättsdomarna framkommer tydligt att 
brottet har begåtts i Sverige samt att köparen är en man som köpt sexuella 
tjänster av en ”fristående” kvinna. Vi är väl medvetna om att det kan vara 
problematiskt att säkerställa dessa omständigheter på internetforumet Flashback 
då personerna bakom inläggen inte alltid lämnar fullständiga uppgifter kring det 
eventuella köpet. Vi använder oss av den information som framkommer i tråden 
för att i så stor utsträckning som möjligt följa våra avgränsningar. Vi är inte ute 
efter säkra svar, utan vill se den språkliga interaktion som sker på forumet. 
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3. Bakgrund  
För att skapa en förståelse och utgångspunkt för våra två empiriska material, 
tingsrättsdomar och en tråd från internetforumet Flashback, kommer vi i detta 
avsnitt att beskriva kontexterna de är hämtade ifrån mer ingående. De olika 
kontexterna befinner sig på olika arenor i samhället och språket inom dem 
skiljer sig åt.  
 

3.1 Tingsrätten och tillämpning av lagen som förbjuder köp av 
sexuell tjänst 
Den tidiga uppfattning om kvinnan som prostituerar sig var att det var hon som 
var det sociala problemet, medan mannen som köpare ansågs mäktig. Sedan 
1960 och -70 talet ser det svenska samhället också på mannen som köper 
sexuella tjänster som ett socialt problem (Hydén 1990:4). Prostitutionskunden 
uppmärksammades av kvinnoorganisationer då han aktivt bibehåller samhällets 
förtryck mot kvinnor (Hydén 1990:8). Efter en långvarig politisk och 
samhällelig diskussion, där dessa kvinnoorganisationer var väldigt aktiva, kom 
diskussionen också in i riksdagen (Kousmanen 2008:357).  
  
År 1993 tillsattes en prostitutionsutredning som överlämnade sitt betänkande 
(SOU 1995:15) våren 1995 (Prop. 1997/98:101). Där föreslår prostitutions-
utredningen att all könshandel ska förbjudas med argumenten att lagen skulle 
fylla en normbildande funktion och det skulle göras klart att prostitution inte var 
socialt acceptabelt. Förslagen var då att både köp och försäljning av sexuella 
tjänster skulle förbjudas med den tänkta följden att både köpare och säljare 
skulle bli avskräckta att ge sig in i prostitution (Prop. 1997/98:100). Regeringen 
och många remissinsatser bemötte förslagen med omfattande kritik och menade 
att det inte var rätt att straffa säljaren av sexuella tjänster. Regeringen gjorde 
bedömningen att trots att prostitution inte är en önskvärd företeelse i samhället 
”... så är det inte rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone i flertalet 
fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen 
sexualdrift.” (Prop. 1997/98:104). Att bekämpa prostitution beskrivs som en 
viktig samhällsangelägenhet då prostitutionen medför allvarliga skador både för 
den enskilde och för samhället. De prostituerade befinner sig ofta i en svår social 
situation där kriminalitet, missbruk och misshandel är vanligt förekommande. 
Genom ett förbud mot köp av sexuella tjänster skulle det svenska samhället visa 
sin inställning i frågan, också gentemot andra länder, att köp av sexuella tjänster 
inte är socialt acceptabelt (Prop. 1997/98:104f). I förordet till Brottsföre-
byggande rådets rapport Förbud mot köp av sexuella tjänster - tillämpningen av 
lagen under första året skriver Ann-Marie Begler att prostitution förmedlar en 
kvinnosyn som inte överensstämmer med den önskvärda utvecklingen som finns 
mot ett jämställt Sverige (Brottsförebyggande rådet 2000:5). 
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Sverige blev med denna lag det första landet i världen som kriminaliserade 
köpandet av sexuella tjänster utan att kriminalisera säljandet (Jakobsson & 
Kotsadam 2011:31). Lagen antogs första januari 1999 och reviderades efter 
sexualbrottskommitténs förslag i SOU 2001:14 och flyttades sedan till 6 kap.  
§ 11 i Brottsbalken. Sexköpslagen (2005:90) lyder: 
 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig 
sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller 
fängelse i högst sex månader.  
 
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts 
av någon annan. Lag (2005:90). 
 

I och med ändringen i lagtexten står det förtydligat att köparen står ansvarig för 
köp av sexuell tjänst även om någon annan än personen själv erlagt betalningen, 
vilket inte framgick i tidigare lagstiftning (Prop. 2004/05:106). Det finns vissa 
problem med bevisbördan i fall enligt denna lag då det är svårt att bevisa att köp 
av sexuell tjänst verkligen har ägt rum. Polisen står ofta som vittne till köp av 
sexuella tjänster efter att de haft spaning och kunnat se den faktiska händelsen. 
Att köparen och säljaren blivit påkomna i akten är ofta en förutsättning för att 
kunna styrka brott (NJA 2001 s527). Straffskalan sträcker sig från dagsböter upp 
till sex månaders fängelse. Mellan år 2005 till 2009 blev 161 personer dömda till 
böter enligt lagen medans en person dömdes till fängelse (Brottsförebyggande 
rådet statistik 2005-2009). Brottsbalkens bestämmelser om försök till brott är 
också tillämpliga på denna lag. Även om bevisningen kan vara svår, kan man bli 
dömd till försök till köp av sexuell tjänst om fara föreligger att brottet skulle ha 
fullbordats (Prop. 1997/98:137).  
 
Språket som tingsrättsdomar använder sig av är formellt och bundet till uttryck 
och begrepp hämtade från lagen (Zetterström 2004:118). Detta gör att texten inte 
alltid är tillgänglig för privatpersoner som inte tidigare läst lagtext. Endast de 
omständigheter som är relevanta för domens utgång blir omnämnda och detta 
genom vedertagna lagspråkliga uttryck som till exempel ”påföljd”, ”bifallas” 
och ”erforderligt uppsåt”. Domar är offentliga handlingar som har som uppgift 
att avgöra en tvist mellan parter, men den har även i uppgift att informera de 
som har intresse av domen (Zetterström 2004:121). Språket inom rättsliga 
sammanhang skiljer sig markant från vardagligt tal och text. Tyngdpunkten i 
tingsrättens språk ligger i att vara objektiv och beskrivande utan inslag av 
värderingar.   
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3.2 Internetforumet Flashback 
Flashback (www.flashback.org) grundades 1983 och deras syfte är att föra den 
svenska yttrandefriheten vidare. Till att börja med var Flashback en tryckt 
tidning, men finns sedan 1995 på internet. Internetforumets existens har flera 
gånger ifrågasatts och har vid flertalet tillfällen under 2000-talets början varit 
nedstängt. Detta på grund av icke-demokratiska grupper erbjöds yttrandefrihet, 
något som svenska internetleverantörer inte ville medverka till. Sedan januari 
2010 är domänen medvetet placerad i USA för att man där till skillnad från i 
Europa, vann juridiska fördelar när det kom till åsikts- och yttrandefrihet. 
Flashbacks målsättning är att alla i samhället ska få komma till tals, även de med 
avvikande åsikter (Flashback 2011).  
 
För att få tillgång till att skriva och delta i diskussioner på forumet måste 
personen i fråga först bli medlem på sidan och skapa en användare (Flashback, 
2011). Efter registrering kan användaren delta i gemenskapen och diskutera och 
positionera sig inom viktiga ämnen. Här spelar medietekniken en avgörande roll 
då den inbjuder människor att strukturera upp sin aktivitet på forumet. Den 
person som söker efter en viss sorts information finner stöd i den tekniska 
utvecklingen och finner ofta snabbt det som den söker. Utvecklingen av 
forumet, med till exempel nya trådar, sker kontinuerligt för att attrahera 
besökarna att gå in på sidan om och om igen (Månsson & Söderlind 2004:44f). 
   
Forumet har flera regler man ska följa, och brott mot dessa kan leda till 
tillsägning, varning och i vissa fall avstängning. Några exempel på regler är att 
användaren ska vara 18 år, ämnet i tråden ska följas, användarna har rätt till 
anonymitet och missbruk av multipla konton är förbjudet. Multipla konton 
innebär att samma person har flera användare och missbrukar detta genom att till 
exempel använda dessa för att föra en diskussion med sig själv (Flashback 
2011). Något som vi själva sett då vi varit inne på forumet är att inlägg 
publicerade av användare ligger kvar, trots att personen i fråga blivit avstängd. 
Vi har även sett att inlägg helt har plockats bort av Flashback då de innehåller 
för grovt och kränkande språk.  
 
Språket på Flashback kännetecknas av öppenhet och möjliggör ett språkbruk 
som annars är sällsynt. Känslan som förmedlas är att saker som skrivs på 
forumet inte skulle ha sagts utanför internets skyddade värld. Språket är ofta 
enkelt talspråk och ett frekvent användande av versaler, skiljetecken och smileys 
nyttjas för att förstärka språket och gestalta känslor. Smileys kan även ses som 
en kompensation för kroppsspråk och ansiktsuttryck (Sanderson 1994:6). 
Språket som används här innehåller förkortningar och omskrivningar som är 
formade utifrån de personer som agerar på forumet. Dessa kan för en 
utomstående vara svåra att förstå (Skog 2010:130f). 
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4. Tidigare forskning 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar har vi valt ut tidigare 
forskning som utgår ifrån ämnet köp av sexuella tjänster, dock med olika 
infallsvinklar. För att belysa bredden av forskningsfältet och skapa ett flöde 
genom texten har vi valt att redovisa forskningen under tre olika rubriker. Den 
första rubriken berör forskning som är knuten till sexköpslagen och attityder till 
denna. Andra rubriken handlar om internet som en öppen arena samt hur man 
interagerar med andra potentiella sexköpare där. Den tredje och avslutande 
rubriken innehåller forskning kring konstruktionen av köp av sexuella tjänster 
med visst fokus på köparen och maskulinitet. Här återfinns en artikel som 
behandlar maskulinitet och såkallade ”manlighetshandlingar”. Denna artikel har 
vi valt att ha med på grund av den tydliga koppling till genusteori och relationen 
mellan män och kvinnor som prostitution i många sammanhang har. 
 
Hegemoni hänvisar till det sociala samspel som hjälper en specifik grupp att 
upprätthålla en ledande position i samhället. Hegemonisk maskulinitet 
symboliserar det för kontexten accepterade sättet att återskapa genusmönster, 
där mannen står över kvinnan. Dessa begrepp återkommer i vår tidigare 
forskning men beskrivs närmare i avsnitt 5.2, Hegemonisk maskulinitet.  
 
Även om den tidigare forskningen har olika infallsvinklar på ämnet köp av 
sexuella tjänster, återfinns gemensamma nämnare i studierna som gör dem lätta 
att koppla samman, även mellan de olika rubrikerna. Vi avslutar kapitlet om 
tidigare forskning med en sammanfattning där de mest centrala delarna ur 
forskningen knyts ihop.  
 

4.1 Studier kring lagen och attityder till denna 
I Nordiska ministerrådets forskningsrapport Prostitution i Norden presenteras en 
enkätundersökning gjord av Jari Kuosmanen, där svenska folkets attityder till 
och eventuella erfarenheter av prostitution har undersökts. Kuosmanen beskriver 
att prostitution är ett svårfångat fenomen då verksamheten är dold för 
myndigheter och många köp av sexuella tjänster sker utomlands. Genom att 
undersöka svenska folkets attityder till den rådande sexköpslagstiftningen 
hoppas man kunna vidare förstå hur lagen eventuellt påverkar utbudet och 
efterfrågan av prostitution i Sverige (Kuosmanen 2008:358). I många frågor i 
studien skiljer sig svaren mellan män och kvinnor ganska stort. Till exempel 
uppger 60 % av männen att de vill behålla lagen medan 79 % av de tillfrågade 
kvinnorna svarar samma sak. Bland kvinnorna finns dock en skillnad i 
svarsfrekvens utifrån utbildningsnivå, som inte återkommer hos männen. 
Kuosmanen (2008) diskuterar att detta kan ha att göra med att män, oavsett 
utbildningsgrad, känt sig mindre delaktiga i processen som tillsatte lagen. Även 
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om lagen till det yttre ska vara könsneutral kan den uppfattas som riktad mot 
män som kollektiv och som individer. Då frågan ställs kring erfarenheter av köp 
av sexuella tjänster är det åtta procent av de tillfrågade männen som har denna 
erfarenhet, medan fyra procent av männen har fantiserat om det. Kuosmanen 
jämför med en studie gjord av Månsson (1996), där 13,6 % av männen någon 
gång hade köpt sexuella tjänster och ser där en minskning. Han diskuterar kring 
om det verkligen handlar om en faktisk minskning eller om det kan vara så att 
männen i undersökningen inte vill svara på frågan på grund av den nuvarande 
lagstiftningen. Av männen som uppger att de någon gång betalat för sexuella 
tjänster är det fem procent av dem som säger att de slutat köpa just på grund av 
lagstiftningen (Kuosmanen 2008:377f).   
 
Precis som Kuosmanen (2008) undersöker Jakobsson och Kotsadam (2011) 
svenskars attityder till sexköpslagen och jämför de med attityderna till lagen i 
Norge. Norge har sedan 2009 en liknande lagstiftning som den svenska. 
Jakobsson och Kotsadam motiverar studiens relevans genom att attityder är 
viktiga att förstå för att se vad lagen har för verkan och vilka effekter lagen ger 
på strukturen i samhället. De menar att detta är särskilt viktigt i Sverige och 
Norge då målet med lagen i båda länder är just att ändra attityder och på så sätt 
minska efterfrågan på prostitution (Jakobsson & Kotsadam 2011:34). Attityder 
påverkar också stigmatiseringen som i sin tur påverkar marknaden. De ser en 
stor skillnad i attityderna mellan länderna, där svenskarna är mer positiva till 
lagen. Jakobsson och Kotsadam (2011) diskuterar om detta beror på att Sverige 
införde lagen tidigare på grund av de negativa attityderna till prostitution bland 
folket eller om svenskarna är mer positiva till lagen på grund av att de har levt 
med den en längre tid (Jakobsson & Kotsadam 2011:54). Den svenska debatten 
vid införandet av lagen men också i nutid kretsar kring jämställdhet där 
prostitution ses som ett uttryck för mannens förtryck av kvinnan. I Norge 
fokuserar diskussionen snarare på de ekonomiska och sociala problem som 
prostitution för med sig. Den svenska synen på prostitution som förtryck tror 
Jakobsson och Kotsadam påverkar attityderna gentemot prostitution i Sverige 
(Jakobsson & Kotsadam 2011:31f). 
 

4.2 Studier kring internet som öppen arena  
I forskningsrapporten Living Like a King gjord av Yasmina Katsulis från 
Arizona State University berörs frågor kring marknadsspråk, hegemoni samt 
virtuella communities där män köper och pratar om sexuella tjänster via internet 
(Katsulis 2010:211f). Katsulis (2010) beskriver att köpare av sexuella tjänster är 
svåra att få tag på för att medverka i intervjuer. Hon menar att den främsta 
anledningen till detta är att de är rädda för social stigmatisering samt för 
exponering. Men sedan ökningen av användandet av internet har nu möjligheten 
att följa köparna mer ”dolt” kommit till stånd. Männen har skapat virtuella 
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samhällen på internet, där det ges möjlighet för forskare att följa dem inom deras 
mer ”dolda värld”. Studien visar att dessa samhällen ger män möjlighet att ingå i 
och skapa olika legitima diskurser där dominans och övertag är grundläggande 
begrepp. Detta ger hegemonin möjlighet att stärkas och återskapas genom 
sociala praktiker. Den diskurs som skapas på internet och i den virtuella världen 
ger en tydlig indikation på det centrala språket kring att det är en marknad med 
kvinnor som erbjuds. En marknadsplats där bildandet av mäns känslomässiga 
och sexuella personligheter återskapas (Katsulis 2010:225f).  
 
Månsson och Söderlind (2004) beskriver i sin studie, presenterad i bokform, 
Sexindustrin på nätet; aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden, 
några av de främsta orsakerna till att bruka internet för att fylla sexuella behov. 
De menar att det är av omväxling, avkoppling och nyfikenhet som personer 
föredrar att befinna sig i denna virtuella värld (Månsson & Söderlind 2004:8). 
Utbudet och tillgängligheten tycks i stort sett vara obegränsad här (Månsson & 
Söderlind 2004:140). Både kärlek och sex på internet kan upplevas som 
avkopplande och stärkande men ger också en möjlighet till att stilla 
nyfikenheten inom sexualitetens olika områden. Utbredningen av människans 
sexualitet på internet kan ses som en normalisering av tidigare dolda eller direkt 
förbjudna delar av den egna sexualiteten. Detta skulle kunna leda till att 
prostitution på internet legitimerar och bekräftar en ojämlik och fördomsfull syn 
på sexualiteten. I dagsläget är exempel på detta inte svåra att finna då man skulle 
kunna säga att dessa utgör de mest dominerande inslagen (Månsson & Söderlind 
2004:143). Månsson och Söderlind (2004) menar att personerna på internet har 
möjlighet att genom tankar, känslor och diskussion skapa den bild av sig själva 
som de önskar att visa upp för omvärlden. Det erbjuds alltså en möjlighet att 
reflektera och experimentera med exempelvis sina sexuella fantasier, likväl som 
med sin egen identitet (Månsson & Söderlind 2004:11f). Deltagarna är här 
oberoende av tid såväl som rum och de umgås med andra när de vill, oavsett 
personernas nationalitet eller geografiska vistelseort. Detta är något som är 
karaktäristiskt för denna gemenskap (Månsson & Söderlind 2004:43).  
 
Människor kan vända sig till nätet för att få information i sexuella frågor eller 
kontakter med andra likasinnade på de forum och communities som finns. De 
nätverksbaserade sociala grupperingar som återfinns där betonar ofta en slags 
värdegemenskap. Innebörden av ett sådant forum är att deltagarna har 
gemensamma intressen eller värderingar. I flera av dessa forum är detta tydligt 
då diskussionen här präglas av samförstånd och samstämmighet. Ett sätt att höja 
det totala värdet på aktuellt forum är att göra så att deltagarna känner en 
tillhörighet i gruppen, vilket leder till att de ständigt återvänder till sidan 
(Månsson & Söderlind 2004:42f). Dessutom är respekten för upphovsrätten i 
princip obefintlig och i takt med att personer upplever en ”mättnad” på forumet, 
ökar direkt utbudet av att diskutera alltmer avancerade sexuella läggningar samt 
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fetischer (Månsson & Söderlind 2004:141). Allt som sker på forumet visas 
sedan utåt, mot icke-medlemmar och fungerar enligt Månsson och Söderlind 
som ett mervärdeskapande verktyg (Månsson & Söderlind 2004:44). Studien 
visar att internet under en tio års period har blivit en arena med betydande inslag 
av utbredd exploatering av människors sexualitet. Denna arena har kommit att 
drastiskt förändra den sexuella vardagen för stora grupper av människor i vårt 
samhälle (Månsson & Söderlind 2004:12). Tidigare krävdes olika slags tekniker 
och apparater för där det enbart idag behövs tillgång till en dator med internet. 
Samspelet mellan dator och mobiltelefoni för att sprida, sälja eller dela med sig 
av information gällande köp av sexuella tjänster är idag ett känt faktum 
(Månsson & Söderlind 2004:141). 
 

4.3 Studier kring sexköpsdiskurser och maskulinitet  
Niemi (2010) gör i sin artikel What we talk about when we talk about buying sex 
från tidsskriften Violence against Woman, en kritisk diskursanalys på 
propositioner och SOU:er som varit betydelsefulla vid införandet av 
sexköpslagen i Sverige samt motsvarande lag i Finland (Niemi 2010:159). 
Niemi (2010) beskriver hur språket kring prostitution mer och mer går mot ett 
marknadsspråk där handelsvaran beskrivs som det mest centrala. Det syns en 
förändring mot att sex ses som något kommersiellt, en fritidsaktivitet eller ett 
objekt som är utbytbart. Den här förskjutningen har underlättats av 
tillgängligheten genom mobiltelefoni och internet. Det är ingen tvekan om att 
sättet vi pratar om köp av sexuella tjänster på också påverkar hur man ser på 
problemet. Marknadsspråket som Niemi (2010) beskriver, har också blivit det 
framträdande sättet att prata om prostitution i rättsliga sammanhang (Niemi 
2010:159f). De dominerande uttrycken är ”köp av sexuell tjänst” och 
”försäljning av sexuell tjänst”, och hon pekar också på uttryck som 
”sexindustin” och ”könsmarknaden” som terminologi som upprätthåller detta 
marknadsspråk. Subjekten som de studerade dokumenten konstruerar är en 
kvinnlig prostituerad och en nästan könslös köpare. Sättet som man pratar om 
kön reproducerar stereotyper och låter köparen vara könslös, medan säljaren 
definieras som kvinna. Slutsatsen som Niemi (2010) gör är att sättet som det 
kommersiella språket används på neutraliserar aktiviteten som köparen av 
sexuella tjänster faktiskt köper till sådan grad att sexuell exploatering kan gå 
obemärkt förbi i sammanhanget. Hon påpekar att användandet av 
marknadsspråket bör ifrågasättas då uttryck som exempelvis ”köpare” tillhör en 
kraftfull diskurs som kan dölja de sexuella tvång och övergrepp som prostitution 
och människohandel förknippas med (Niemi 2010:162ff).  
 
Douglas Schrock och Michael Schwalbe (2009) gör i sin studie Men, 
masculinity and manhood acts en litteraturundersökning av kvalitativa studier 
som ger insikt i hur män konstruerar gruppen ”män” och dem själva som 
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gruppens medlemmar. De fokuserar på vad män gör, individuellt och kollektivt, 
för att kvinnor ska vara undergivna män men också för att vissa män ska vara 
undergivna andra män. Detta, som män gör för att upprätthålla dessa mönster, 
definierar Schrock och Schwalbe som manlighetshandlingar (Manhood acts) 
(Schrock & Schwalbe 2009:278f). Manlighetshandlingarna kan man säga 
upprätthåller patriarkala mönster som reproducerar ojämlikhet mellan könen där 
mannen står över kvinnan (Schrock & Schwalbe 2009:287). Studierna som de 
undersökt tar ofta upp processen där barn föds in i ett samhälle där pojkar och 
män skiljs från flickor och kvinnor. Barnen måste lära sig kategorisera sig själva 
in i rätt grupp och hitta sin identitet i förhållande till det som symboliserar deras 
kön. Unga män lär sig att könsidentiteter kan skiljas åt med hjälp av rätt 
rekvisita. Rekvisitan kan till exempel vara att som man inte blottar sina känslor 
och att känna, eller åtminstone visa, sexuell lust gentemot kvinnor (Schrock & 
Schwalbe 2009:281f). 
 
Genom att använda manlighetshandlingar antyds en vilja till inträde i de 
privilegierade könsgrupperna. Det hegemoniska idealet genomsyrar kulturen och 
sätter en standard mot vilken alla manlighetshandlingar jämförs.  Män kan 
konstruera och presentera sig själva och deras manlighet på olika sätt, och det är 
detta som i nutida forskning kring maskulinitet ses som bevis för att det finns 
”flera maskuliniteter”. Män kompenserar och ändrar sina manlighetshandlingar 
när de inte klarar att anta det hegemoniska idealet. De använder de symboliska 
resurser som finns i situationen för att konstruera effektiva manlighetshandlingar 
och på så sätt leva upp till det manliga hegemoniska idealet och vara med i 
gemenskapen som just den aktuella kontexten bjuder (Schrock & Schwalbe 
2009:284f). Mycket beror såklart på vem som presenterar vilken slags 
maskulinitet för vem, i vilken kontext och under vilka förutsättningar (Schrock 
& Schwalbe 2009:289). Manlighetshandlingarna innehåller ofta sexualisering 
och objektifiering av kvinnor som ett sätt att bevisa sin heterosexualitet, och det 
skyddar också från homofobiska antydningar från andra män. I denna 
sexualisering, som ofta eskalerar och blir till någon slags tävling, görs kvinnor 
till mäns ägodelar som männen använder just för att bekräfta sin heterosexualitet 
(Schrock & Schwalbe 2009:285).  Som slutsats konstaterar Schrock och 
Schwalbe (2009) att denna syn på manlighetshandlingar som ett sätt för män att 
visa sig tillhöra den dominerande könsgruppen och bevara privilegier gentemot 
kvinnor, är mer användbart än att kategorisera och rada upp flera olika 
maskuliniteter. De säger vidare att det skulle behövas forskning kring hur män 
interagerar och samarbetar för att skapa manlighetshandlingar (Schrock & 
Schwalbe 2009:289). 
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4.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Forskningen klargör att attityderna gentemot lagen är viktiga för hur utbud och 
efterfrågan på sexuella tjänster ändras i samhället. Attityderna påverkar också 
stigmatiseringen, och de köp av sexuella tjänster som sker idag har förskjutits 
till en mer dold arena (Kuosmanen 2008:358; Jakobsson & Kotsadam 2011:54; 
Katsulis 2010:225). Samtalet om köp av sexuella tjänster har flyttat in på 
internet, där sexköparna anonymt men samtidigt öppet kan diskutera och 
interagera med varandra (Månsson & Söderlind 2004:42f). Katsulis (2010) och 
Niemi (2010) menar att det talas i ett marknadsspråk både på internet och i 
rättsliga sammanhang när köp av sexuella tjänster diskuteras. Kvinnan som 
prostituerar sig objektifieras och sexualiseras av mannen i hans försök att uppnå 
det hegemoniska maskulinitetsidealet (Schrock & Schwalbe 2009:284f). 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Vår uppsats tar sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionism 
och har R. W Connells teori kring hegemonisk maskulinitet som teoretiskt 
perspektiv. En presentation av diskursanalysens teoretiska utgångspunkter sker 
också här då dessa beskriver det grundläggande inom analysmetoden. Vi 
använder socialkonstruktionism för att i enlighet med vårt syfte se sociala 
konstruktioner av köp av sexuella tjänster i två olika kontexter. Utgångspunkten 
blir således att världen är konstruerad av det sociala samspelet och de personer 
som lever där. Vårt teoretiska perspektiv hegemonisk maskulinitet är särskilt 
lämpligt att använda för att förstå vårt material då prostitution ofta kopplas 
samman med relationen mellan könen. Köp av sexuella tjänster sägs i flera fall 
vara ett uttryck för mannens dominans över kvinnan. Eftersom syftet även 
fokuserar på likheter och skillnader i de olika kontexterna, anser vi att 
diskursteori är lämpligt att använda då bearbetning av materialet ska göras. Det 
är då möjligt att ställa diskurserna från de olika kontexterna mot varandra. 
Diskursteori är av stor vikt att presentera här mer ingående då vår analysmetod 
har influenser ifrån Norman Faircloughs (1989) kritiska diskursanalys. 
Socialkonstruktionism, hegemonisk maskulinitet och diskursteori har flera 
beröringspunkter med varandra och är därför lämpliga att interagera och 
använda för att förstå och skapa en meningsfullhet i vårt material.   

 
5.1 Socialkonstruktionism 
Att studera socialkonstruktionism innebär att studera de verkligheter som 
personer konstruerar och de konsekvenser som dessa konstruktioner har för 
personernas liv och interaktioner med andra. Alla våra handlingar och det 
människan förstår är inbäddade i den aktuella kontexten och beroende av de 
mellanmänskliga interaktionerna. Med andra ord är verkligheten något som 
personer tillsammans skapar med hjälp av varandra och kontexten de befinner 
sig i. Ingen ”sanning” är möjlig att se, bara olika konstruktioner av den. Ett 
specifikt fenomen kan bara förstås i det sammanhang som det studeras, och hur 
en social konstruktion uppfattas i en kontext kan inte överföras eller 
generaliseras till en annan (Patton 2002:96ff).  
 
Burr (2003) argumenterar för att det inte finns någon enskild uppfattning om vad 
socialkonstruktionism är, men hon identifierar några delar som är 
kännetecknande. Socialkonstruktionism ifrågasätter kunskap som är tagen för 
givet och intar på så sätt en kritisk position samt gör oss uppmärksamma på våra 
antaganden om hur världen ”är”. Vidare reproduceras kunskapen genom sociala 
processer och det sättet människor förstår världen och sig själva är beroende av 
kontexten de befinner sig i just nu. Dessa förståelser av världen kan ta många 
former, och därför talas det inte bara om en social konstruktion utan om flertalet 
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sociala konstruktioner hos varje person i samtliga sammanhang. 
Konstruktionerna kan kopplas samman med handlingar och bestämmer på ett 
sätt hur det är accepterat att agera i en viss situation genom olika tider och 
kulturer (Burr 2003:2ff).  
 
Patton (2002) beskriver att meningen med språket är att kommunicera kring den 
sociala konstruktionen och Burr (2003) menar att språket i sig självt också är 
socialt konstruerat. Orden i språket är centrala och det är när innebörden av 
dessa ses på samma sätt av flera personer som de kan förstå varandra (Burr 
2003:36f). Ord är också kontextuellt bundna och innebörden av dem kan ändras 
och förstås på olika sätt beroende på vem som använder dem under vilka 
omständigheter (Burr 2003:105f). Språket kan inte fullt fånga eller representera 
verkligheten, utan bygger på de föreställningar och den världssyn som just den 
sociala grupp som konstruerat det har (Patton 2002:100). Vi tror att köp av 
sexuella tjänster på detta sätt konstrueras olika utifrån vilken kontext man 
befinner sig i och det är detta vi vill komma åt då vi undersöker konstruktionen 
av köp av sexuella tjänster samt skillnader och likheter mellan tingsrättsdomarna 
och Flashback.  

 
5.2 Hegemonisk maskulinitet  
Genus är mångdimensionellt men förstås framförallt genom de sociala relationer 
mellan män och kvinnor som grupper och individer agerar inom (Connell 
2009:24ff). Genus är inte en social praktik reducerat till kön utan genus kan 
utifrån detta resonemang förstås som en social praktik som hela tiden förhåller 
sig till kroppar och det som kroppar gör. Relationerna mellan människor som rör 
sig kring reproduktion, är en av de mest betydande strukturerna i alla samhällen. 
Maskulinitet och femininitet är inte några fasta tillstånd, utan relationen mellan 
könen ändras med tiden och är beroende av kontexten de finns i (Connell 
1995:110). 
 
Connell (1995) kommer fram till att det inte bara finns en slags maskulinitet, 
utan hon talar om flertalet maskuliniteter. För att förstå maskulinitet måste man 
också ha en medvetenhet kring relationerna mellan män, och inte bara 
relationerna mellan män och kvinnor. Övertaget i samhället sker inte bara av 
män gentemot kvinnor utan också av män mot andra män som inte uppfyller 
normen (Connell 1995:114f). Män tjänar i allmänhet på den nuvarande 
genusordningen, men de tjänar olika mycket (Connell 2009:21). 
 
Hegemoni är ett begrepp som hänvisar till det samspel som gör att en speciell 
grupp kan ha och upprätthålla en ledande social roll i samhället. En typ av 
maskulinitet som vid ett tillfälle höjer sig över de andra. Hegemonisk 
maskulinitet kan beskrivas som den form av genuspraktik som för tillfället 
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innehar det accepterade svaret på hur den patriarkala makten och mannens 
övertag över kvinnan ska bibehållas. Det är inte självklart att de mest 
framgångsrika männen är bärare av hegemonisk maskulinitet, men det är troligt 
att hegemoni skapas då framgång och makt är sammankopplade. Den 
hegemoniska maskuliniteten är inte av någon speciell karaktär och ser olika ut 
beroende på kontext. Den rådande hegemonin kan ifrågasättas av andra 
strategier som i sin tur bildar en ny hegemoni. Att tro att en viss maskulinitet är 
”normal” är problematiskt då få verkliga män lever upp till detta och få män 
praktiserar det hegemoniska idealet. Män drar dock nytta av mönstret i samhället 
och låter sig själva ta fördel av hegemonins maskulinitet genom att utnyttja de 
fördelar som män har gentemot kvinnor och andra män (Connell 1995:115f). 

 
5.3 Diskursteori  
Norman Fairclough (se bl.a. 1989; 1992) och hans kritiska diskursanalys är den 
analysmetod vi kommer att vara influerade av i uppsatsen. Teoretiska begrepp 
medföljer denna metod och för att underlätta förståelsen i analysen tas dessa upp 
och beskrivs redan i detta avsnitt. Den kritiska diskursanalysen kan beaktas både 
som en vetenskaps- och samhällsteori men samtidigt som en metod, då den 
består av specifika tillvägagångssätt för att analysera texter. Denna kritiska 
diskursanalys för samman samhällsvetenskap och lingvistik, vilket både ger en 
teoretisk utgångspunkt och ett analytiskt verktyg (Chouliaraki & Fairclough 
1999:6).  
 
Fairclough definierar begreppet diskurs som en social handling snarare än en 
individuell. Han menar att människor agerar utifrån rådande samhällsstrukturer 
och normer (Fairclough 1995a:7). Därigenom anser Fairclough att diskurser är 
socialt konstruerade och föränderliga med hjälp av oss människor. I diskursen 
både förändras och reproduceras kunskap, identiteter och sociala relationer 
(Fairclough 1995b:53f). Människor har helt olika former av kunskap, 
erfarenheter och tankemönster vilket i sin tur bidrar till att relationer mellan 
individer skapas (Fairclough 1992:64; 2005:6).   
 
Språket är det grundläggande i mötet med andra människor och formar vårt 
sociala beteende. Fairclough menar att en text är en slags produkt som kommit 
till stånd genom en process. Diskursen är en del av en större utveckling som har 
sin utgångspunkt i social interaktion (Fairclough 1989:20). Denna interaktion 
kan även bidra till att vissa människor domineras av andra (Fairclough 1989:2f). 
Fairclough belyser den dominans som råder inom olika diskurser. Dominans 
används för att återskapa tankemönster och på så sätt integrera dem i en diskurs. 
Han menar att här är hegemoni av allra högsta grad relevant då det beroende av 
kontext skapas och upprätthålls patriarkala maktstrukturer i vårt samhälle 
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(Fairclough 2005:4). Vidare beskriver Fairclough begreppet diskursordning. 
Begreppet innefattar alla de olika diskurser som återfinns i en viss social 
institution eller i ett visst sammanhang. Med andra ord existerar det mer än 
enbart en diskurs. Diskursordningens huvudpoäng är att belysa relationerna som 
återfinns mellan dessa diskurser. Det finns ibland en klar gräns där en särskild 
diskurs har företräde men diskurserna kan också lätt kombineras och behandlas i 
flertal. Diskursordningar kan även betraktas som ett sätt för hegemoni där 
dominerande grupper försöker att bevara sin ställning i samhället (Fairclough 
1995b:53ff).  
 
I diskursen bör hänsyn tas till textens struktur där vokabulär, grammatik och 
disposition ingår. Men man behöver även se över den interaktion som sker i 
texten och slutligen koppla detta till den sociala praktik som råder (Fairclough 
1992:63f; 1995b:7). Genom att se språket som en diskurs och social handling 
kan man i enlighet med den kritiska diskursanalysen analysera texter samt hur 
de produceras. Sammanfattningsvis ser man genom Faircloughs tre-
dimensionella modell texten utifrån tre dimensioner: genom textanalys, 
diskursiv praktik och social praktik (Fairclough 1989:21f; 1992:73). Dessa 
utgångspunkter ligger till grund för vår analys och beskrivs närmare i avsnitt 
6.2, Kritisk diskursanalys. 
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6. Metod och metodologiska överväganden 
I detta kapitel ska vi redogöra för genomförandet av studien som leder oss fram 
till resultatet och analysen. Detta gör vi genom att redovisa vårt urval samt 
metodologiska och etiska överväganden.  
 
Vi vill i vår uppsats förstå, hitta sammanhang och samspel i våra två empiriska 
material för att kunna bilda och få en överblick över valt ämne. I enlighet med 
vårt syfte har vi med utgångspunkt i detta valt en kvalitativ ansats. Denna ansats 
ger oss möjlighet att studera vårt område på djupet och i detalj. Vi kommer inte 
att generalisera studiens resultat på större sammanhang då vi fokuserar på att få 
djup förståelse inom ett avgränsat område (Patton 2002:14). Kvalitativ metod 
passar bra när man vill studera skrivna dokument som till exempel officiella 
publikationer (Patton 2002:4). Våra två empiriska material är båda officiellt 
publicerade så att vem som helst kan ta del av dem, dock är de publicerade inom 
olika arenor. Något som kännetecknar kvalitativa metoder är att vi som 
genomför studien är instrument och påverkar studien genom till exempel vår 
förförståelse och grundläggande värderingar (Patton 2002:14). 

 

6.1 Material 
Vårt empiriska material består av tingsrättsdomar samt en tråd från Flashback. 
Tingsrättsdomarna har vi valt som material då det är där rådande lagstiftning tar 
sig uttryck. Tingsrätten representerar samhället och lagen har kommit till stånd 
ur en samhällelig process där landets ställningstagande till prostitution finns 
redovisat. Köp av sexuella tjänster är något brottsligt och tingsrätten är den 
första dömande instans mannen kommer i kontakt med efter brottet. Därför 
finner vi det högst relevant att undersöka hur konstruktionen av köp av sexuella 
tjänster ser ut i tingsrättsdomar. Att hämta empiriskt material från Flashback kan 
diskuteras på ett sätt som skiljer sig ifrån domarna. Här kan vi inte vara säkra på 
att personerna är de som de utger sig för och inte heller att de skriver 
verklighetstroget. Till skillnad från tingsrättsdomarna där några “utvalda” 
personer, till exempel domare, polis och advokat, medverkar till konstruktionen, 
kan på forumet vem som helst bidra. Inläggen på forumet kan dessutom plockas 
bort av både moderator och användare av flera olika anledningar. Motsvarande 
korrigering är inte möjlig i tingsrättsdomarna. Internet ger människor stora 
möjligheter till att utveckla och utmana sig själva och samhällets normer. 
Värderingar och åsikter som kanske inte är accepterade att prata om i verkliga 
livet kan här ostört få utrymme. Internet som öppen arena erbjuder anonymitet 
och i stor utsträckning en yttrandefrihet, som inte finns någon annanstans. Detta 
informationsrika samhälle eller “virtuella fikarum” var något vi ville ta vara på, 
då det finns så otroligt mycket information att hämta där. Forumet är i ständig 
utveckling och diskussionen i tråden pågår fortlöpande. Den konstruktionen vi 
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ser i vårt material idag, kanske inte stämmer överens med den konstruktion vi 
skulle sett om vi plockat ut materialet vid ett senare tillfälle. Att ställa sig 
ifrågasättande till i hur stor utsträckning det som skrivs i tingsrättsdomarna och 
på forumet är sant, ser vi som en central del. Samtidigt är vi i vår studie inte 
intresserade av att se någon “sanning” utan vi vill se hur köp av sexuella tjänster 
konstrueras just på dessa två språkliga arenor. Det är just dessa specifika 
personers framställningar, erfarenheter, tankar och hur de interagerar med andra 
som är intressant för oss. Att använda oss av internet som källa känns relevant 
då detta ses som en del av samhället och har blivit alltmer accepterat och utbrett. 
Vi tror att en medvetenhet kring diskussioner och händelser på internet blir allt 
viktigare för alla som arbetar inom socialt arbete, då stora delar av dagens 
samhällsdebatter och interaktioner sker där. 
 
Vi ser dessa två empiriska material som tagna ur två, väldigt olika utformade, 
arenor inom samhället. Tingsrättsdomarna representerar det officiella medan 
Flashback snarare representerar en dold värld. Ändå ligger båda materialet till 
allmän beskådan och kan räknas till officiella publikationer. Vi kan aldrig veta 
om det som skrivs på Flashback är sant, men det vet vi å andra sidan inte med 
tingsrättdomarna heller. Vi tycker att det är relevant och intressant att se de 
konstruktioner som sker inom respektive arena, men också att jämföra dem och 
se om de, trots att de är så olika, konstruerar köp av sexuella tjänster på sätt som 
liknar varandra. 
 
Då vi valt ut tidigare forskning och en del litteratur kring köp av sexuella 
tjänster, har det varit relevant att använda den senast publicerade forskningen för 
att stärka reliabiliteten i vår studie. Men också för att denna stämmer överens 
med rådande lagstiftning samt internets pågående utbredning. Viss litteratur är 
äldre men har ändå använts eftersom dessa anses vara grundläggande och 
återkommande inom ämnet köp av sexuella tjänster. Dessa är av stort värde och 
bör trots sina publiceringsår inte avfärdas. Då vår analys utgår från Faircloughs 
kritiska diskursanalys använder vi oss av hans grundläggande böcker inom 
metoden. Detta gör vi för att vi vill ta del av hans teori på det sätt som han 
framställer det utan tolkning från någon annan. Då vi sökt litteratur och tidigare 
forskning har vi använt sökmotorn på Linköpings universitetsbibliotek. Sökord 
har varit bland annat ”köpare av sexuell tjänst”, ”hegemoni” och ”prostitution”. 
Vi har också tagit hjälp av en bibliotekarie vid två tillfällen då litteratur kring 
språket på internet varit svår att finna. Vi har tagit del av både nationell och 
internationell forskning för att kunna förstå den svenska kontexten i förhållande 
till övriga länder. Det är viktigt att vara medveten om hur Sverige påverkas av 
andra länder och vice versa för att förstå utvecklingen av ämnet. 
 
Den prostitution vi fokuserar på innehåller två parter, en man som köper 
sexuella tjänster av en kvinna och en kvinna som säljer sexuella tjänster. Vi har 
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valt att genomgående i uppsatsen benämna kvinnan som säljer sexuella tjänster 
som “kvinnan som prostituerar sig”, “kvinnan med prostitutionserfarenheter” 
och “kvinnan som säljer sexuella tjänster”. Detta gör vi istället för att benämna 
henne som ”den prostituerade kvinnan” då vi vill undvika att tilldela kvinnan en 
identitet där prostitution görs till en egenskap. Prostitution är en handling hon 
utför, inte något hon är.  
 
I resultat- och textanalysdelen har vi valt att publicera citat i sitt original. Detta 
gör vi för att inte missa några viktiga språkliga faktorer och i enlighet med vårt 
syfte bör hela citat utan censurering vara med för att en förståelse för 
konstruktionen ska vara möjlig. Vissa citat kan väcka anstöt då de innehåller 
mycket grovt språk samt provokation och vi vill att läsaren är medveten om 
detta.  
 

6.1.1 Urval av Tingsrättsdomar 

Urvalet för domarna började med att vi skickade mejl till samtliga Tingsrätter 
och Hovrätter i hela Sverige och berättade om vår uppsats och bad om fall där 
man har blivit dömd enligt Brottsbalken 6 kap. §11, köp av sexuell tjänst. En del 
av de tillfrågade svarade inte, en del skickade domar direkt och ett par skickade 
en brottsmålslista över domar från 2006 fram tills dags datum där vi själva fick 
leta efter mål med det aktuella lagrummet. Vi fick på detta sätt tag i sammanlagt 
42 domar. Bland dessa domar gjorde vi ett kriterieurval där vi satte upp kriterier 
som domarna skulle uppfylla för att bli utvalda (Patton 2002:238). De kriterier 
vi satte upp var att köparen skulle vara en man som köpt sexuella tjänster av en 
kvinna, samt att texten i domen skulle vara så pass innehållsrik och fyllig att en 
analys av den skulle vara möjlig. Vi märkte efter en tid att domar där mannen 
blev dömd mot sitt nekande var särskilt innehållsrika och satte därför upp 
kriteriet att mannen skulle vara dömd mot sitt nekande. Att texten skulle vara 
lite längre än bara några meningar kändes relevant då analysen fokuserar på 
texten, och kortare domar skulle inte vara så innehållsrika. Ytterligare ett 
kriterium för att säkerställa att domarna var jämförbara blev att de skulle komma 
från tingsrätten. Utfallet blev åtta stycken domar från tingsrätten i olika delar av 
landet avgjorda mellan år 2007 och 2011. När vi sedan startade analysprocessen 
och läste igenom domarna valdes ytterligare en dom bort då denna innehöll flera 
gärningsmän som också var dömda för koppleri. Den stämde inte överens med 
uppsatta kriterier. Denna del av vårt empiriska material slutade således med sju 
domar. Vi avkodade domarna genom att numrera dem från ett till sju och på så 
sätt dölja bland annat vilken ort domen trätt i kraft i. När citat från domarna 
presenteras i vårt resultat sker detta med numret från ett till sju samt årtalet då 
målet är avgjort. Detta för att påvisa hur konstruktionen av köp av sexuella 
tjänster sker i nutid och under nuvarande lagstiftning. 
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6.1.2 Urval av tråd på Internetforumet Flashback 

Urvalet på Flashback är gjort på ett lite annorlunda sätt än tingsrättsdomarna, 
detta på grund av de empiriska materialens olika karaktär. Ett kriterieurval hade 
inte passat på Flashback då det var svårt att komma på fler kriterier än att tråden 
skulle vara innehållsrik med diskussion kring köp av sexuella tjänster. Urvalet 
på Flashback är istället ett intensitetsurval, ett urval där vi letade efter en tråd 
där området vi vill studera förekommer så intensivt som möjligt (Patton 
2002:234). Tråden vi valde har en aktiv diskussion kring ämnet köp av sexuella 
tjänster och håller sig också inom detta ämne hela tiden. Tråden väckte vårt 
intresse utifrån de ställningstaganden och åsikter vi fann där och därför var den i 
enlighet med vår uppsats syfte. Av etiska skäl har vi anonymiserat namnet på 
vald tråd. Tråden startades i slutet av november 2009 och när vi skrev ut den i 
början av april 2011 innehöll den 109 inlägg av varierande längd. Efter 
genomläsning av materialet var för sig och en första diskussion kring den vidare 
analysen valde vi ut 46 inlägg där mönster tydligt kunde urskiljas och som vi 
tänkte var innehållsrika nog att använda som citat i vårt resultat. Vidare 
beskrivning av analysprocessen återfinns i avsnitt 6.2, Bearbetning av material. 
Dessa 46 inlägg är skrivna av 39 olika användare, som vi har avkodat och 
numrerat från 1 till 39. Vid citat kommer enbart X anges följt av detta nummer. 
Vi kommer även att publicera vilket år det var inlägget postades och detta gör vi 
för att läsaren lättare ska förstå att interaktionen på forumet sker kontinuerligt. 
Alla citat som används i uppsatsen är direktcitat, således är språket deras. Alla 
stavfel, syftningsfel eller grova ord återfinns i citaten och ingenting är censurerat 
eller korrigerat. 
 

6.2 Bearbetning av material  
Början av vår analysprocess genomfördes enskilt. Detta för att inte påverka 
varandra i tolkningen av texten. Vi började bearbeta våra empiriska material 
genom att läsa dem ett antal gånger tills en medvetenhet kring texten infann sig. 
Efter dessa genomläsningar fortsatte vi läsa igenom, men tog då anteckningar 
och strök under det i texten som hade en mening eller kunde bidra till 
konstruktionen. Vi arbetade planlöst och lät på ett sätt ”texten komma till oss”. 
Genom att läsa igenom texten väldigt många gånger var det till slut lättare att se 
mönster och tyda sammanhang. Sedan träffades vi och diskuterade de mönster vi 
kunnat se. Vi blev förvånade över hur otroligt samstämda dessa resultat var utan 
att exakt ha diskuterat tillvägagångssättet. En av oss hade ”kodat” i fler 
kategorier än den andra och vi hade gått tillväga på lite olika sätt men ändå var 
innehållet i våra funderingar och anteckningar i stort sett desamma. Vi 
sammanfattade dessa tankar och kom fram till de rubriker som presenteras i 
kapitel 7. Resultat och textanalys. Utifrån dessa gick vi sedan djupare in i 
materialet med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 
1989:25). Denna process beskrivs närmare i kommande avsnitt.  
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6.3 Kritisk diskursanalys 
Chouliaraki och Fairclough (1999) menar att metoden inom diskursanalysen är i 
ständig utveckling och därför är den användbar på flera olika arenor inom det 
sociala området (Chouliaraki & Fairclough 1999:59). Norman Fairclough 
förespråkar i sin kritiska diskursanalys ett synsätt som fokuserar på en analys av 
diskursen men också på diskursens relation till kontexten. För att kunna vara 
kritisk samt för att se lingvistiska funktioner i en diskurs menar Fairclough 
(1989) att man bör se begrepp omfattade i en social praxis. Om detta görs 
kommer inte en abstrakt textanalys att produceras utan analysen kan kopplas 
direkt till ett sammanhang i den verkliga världen (Fairclough 1989:4f). Då 
diskurser skapas konstrueras ”sätt att se” på saker. Det blir ett normativt sätt att 
prata eller skriva på och det uttalade framstår som förnuftigt och baserat i 
människans natur, det blir neutraliserat. Målet med en kritisk diskursanalys är att 
se bakom neutraliseringen av ståndpunkterna och ifrågasätta dessa (Fairclough 
1995a:35f, 42). För att kunna svara på hur köp av sexuella tjänster konstrueras i 
våra två olika kontexter är en metodform där en analys av texter sker central. 
För att förstå konstruktionen och hitta omedvetet språkbruk lämpar sig den 
kritiska diskursanalysen väldigt bra. I denna metodform ser man själva texten 
som en social handling och betraktar den inte enbart som en text med 
information, utan här frågar man sig varför texten har blivit som den blivit. 
Syftet med diskursanalysen är inte att kategorisera eller värdera något, utan att 
se den diskursiva interaktionen genom språket och samspelet. Fokus i denna 
uppsats ligger vid att analysera texter ur två olika empiriska material och sedan 
analysera hur detta förverkligas och konstrueras i den sociala praktiken. 
Närmare bestämt hur köp av sexuella tjänster konstrueras dels i tingsrättsdomar 
och på internetforumet Flashback men även vilka likheter och skillnader som 
finns mellan dessa. Två olika språkliga arenor är valda just för att se dessa 
diskursiva praktiker och hur de skiljer sig beroende på vilken kontext de 
befinner sig inom. Vi vill uppnå uppsatsens syfte genom en analysmetod 
influerad av Faircloughs tredimensionella modell. Denna modell och dess steg 
beskrivs i kommande avsnitt.  

 

6.3.1 Analysmodell och tillvägagångssätt 

Faircloughs tredimensionella modell bygger på att man analyserar texten utifrån 
tre dimensioner, textanalys, diskursiv praktik och social praktik (se figur 1). 
Dessa tre ska tillsammans generera i ett helhetsperspektiv på diskursen 
(Fairclough 1989:22).  
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Figur 1: Diskursanalysens tre dimensioner enligt Norman Fairclough 
(Fairclough 1989:25).  
 
Den första dimensionen är textanalys. Detta är den innersta kärnan i ovanstående 
figur. Vid textanalysen ska en texts strukturella drag analyseras för att lyfta fram 
hur diskursen konstrueras lingvistiskt. Textens uppbyggnad identifieras och 
beskrivs här och detta styrs med hjälp av vår studies syfte (Fairclough 1989:22). 
Vi har integrerat vår textanalys i resultatredovisningen, då vi lägger stor vikt vid 
att resultatets alla delar får ta stor plats och redovisas mer utförligt. Men också 
för att undvika upprepningar samt för att skapa en bredare grund inför de 
kommande dimensionerna som redovisas under rubrik 8, Resultatanalys. Vi har 
i denna första dimension fokuserat på textens vokabulär och grammatik men vi 
har även sett på textens struktur och de påståenden som görs. Analys av 
vokabulär samt grammatik innebär att vi har studerat bland annat enskilda ord, 
hur dessa ord förhåller sig till varandra och hela textens disposition. Det 
enskilda ordet är av stor vikt att förstå för att kunna kombinera dem och se hur 
vokabulär används. Detta görs för att vi ska kunna se vilka typer av 
konstruktioner som är synliga respektive ”osynliga” i texten. Det är även av 
yttersta vikt att lyfta fram det som inte sägs eller skrivs i våra två språkliga 
arenor samt varför dessa hamnar utanför (Fairclough 1989:109f).  Det är här av 
hög relevans att kunna identifiera och se mönster i analysens första steg då detta 
följer med in i det andra steget i Faircloughs tredimensionella modell.  
 
Den andra dimensionen är den diskursiva praktiken. Detta steg bygger vidare på 
den grundläggande textanalysen som gjordes i den första dimensionen. Här 
kopplar vi samman och förstår de ord och uttryck som används för att analysera 
dessa och förstå hur diskursen ser ut och skapas. Vid analys av den diskursiva 
praktiken är det centralt att analysera hur en text bygger vidare och produceras 
utifrån redan befintliga diskurser. Den diskursiva praktiken formas inom de 
ramar där diskursordningen råder och det är här människor använder sitt språk 
för att kunna skapa samt tillgodogöra sig text (Fairclough 1989:20f). I den 
diskursiva praktiken ingår produktion, distribution samt konsumtion av texten. 
Texter är skapade på olika sätt och i olika sociala kontexter och detta resulterar i 



24 
 

att produktionen, alltså hur texten produceras, distributionen, hur texten 
publiceras inför andra och konsumtionen, hur texten tas emot och hur personer 
tillgodogör sig den, ser olika ut beroende på sammanhang (Fairclough 1992:78). 
I denna andra dimension har ord och vokabulär från första dimensionen lyfts 
upp till ytan och skapat förståelse. Detta har vi gjort för att känna igen speciella 
ord, fraser och meningar som är återkommande. Vi vill finna meningen med 
dessa och se om det finns en kontextuell samstämmighet mellan olika ord, 
uttalanden och meningar i respektive empiriskt material. Vi vill även se om 
samstämmighet råder mellan de två empiriska materialen. I denna dimension har 
vi kunnat identifiera hegemonier, det vill säga ojämlikheter och att vissa sociala 
strukturer dominerar andra (Fairclough 1995a:76). Slutligen har vi sett hur 
texten hänger samman och funnit dess innebörd och struktur (Fairclough 
1989:141f). Denna dimension och det som från första dimensionen utvecklats 
här, tas med och kopplas samman i den tredje dimensionen. 
 
Den tredje dimensionen är den sociala praktiken. I denna avslutande dimension 
har vi kopplat samman den diskursiva praktiken med den sociala. Genom att 
analysera förhållandet mellan dessa två praktiker har vi undersökt rådande 
diskursordning och om dessa bidragit till ett utvecklande av den sociala 
praktiken eller om den vidhåller redan befintliga sociala strukturer som återfinns 
i samhället. Den sociala praktiken kan förstås på tre nivåer: i den omedelbara 
situationen, i det institutionella och organisatoriska sammanhanget och i ett 
samhällsperspektiv (Fairclough 1995a:97f). Målet med denna dimension är att se 
diskursen som en del av de socialt konstruerade processerna och hur dessa kan 
reproduceras eller komma att ändra redan befintliga diskurser (Fairclough 
1989:22f). Den diskursiva praktiken som vi i vår analys har bearbetat bekräftar, 
reproducerar och ifrågasätter tillsammans med den tredje dimensionen den 
rådande diskursordningen (Fairclough 1995a:133).  
 

6.4 Etiska överväganden 
Individskyddskravet innebär ett skydd mot att informanter inom forskning 
utsätts för kränkning, förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada. Detta skydd för 
individerna är grundläggande och kan delas in i fyra huvudkrav som 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska följa (Vetenskapsrådet 
2002:5f). Då vi använder oss av tingsrättsdomar samt en tråd från ett 
internetforum som vårt empiriska material kommer vi inte beröra något av 
informationskravet eller samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:7ff) . Domarna 
är offentliga handlingar som vem som helst kan hämta ut. Det har då inte funnits 
någon anledning för oss att ge information kring vår studie till tingsrätten, och 
inte heller att hämta samtycke från dem. Amy Bruckman (2002) formulerar 
några punkter som, om de uppfylls, gör att underlag på internet kan hämtas utan 
information eller samtycke. Dessa punkter gäller om materialet är offentligt 
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publicerat och det inte behövs att man är medlem på sidan eller har ett lösenord 
för att komma åt det. Om det heller inte finns någon föreskrift på hemsidan som 
förbjuder det och ämnet inte är väldigt känsligt, går det bra att använda 
materialet (Bruckman 2002). På Flashback ligger tråden öppet och det behövs 
inget lösenord för att komma åt materialet, och inte heller finns det något skrivet 
på sidan om att det skulle vara förbjudet att hämta material. Vi bedömer heller 
inte att ämnet som diskuteras är så pass känsligt att detta skulle vara en 
anledning till information och samtycke. Med hjälp av Bruckmans (2002) 
riktlinjer har vi därför valt att inte heller för tråden på Flashback ge information 
eller hämta samtycke. Det kan diskuteras i huruvida det är okej att tyst iaktta och 
analysera en interaktion där deltagarna inte medvetna om att detta sker. Att 
besöka forumet ”tyst” för att iaktta människors mer eller mindre privata samtal 
med andra människor fungerar då de ses som offentliga handlingar (Bruckman 
2002). Vi har analyserat själva interaktionen och uttalar oss inte om eller lägger 
någon värdering i enskilda individer och deras uttalanden. Det hade också 
inneburit problem att hämta samtycke i aktuell tråd då vissa inlägg är skrivna av 
personer som inte längre är aktiva på forumet. 
 
Då framförallt domarna innehåller känsliga uppgifter kring privatpersoner såsom 
namn, adress och i vissa fall till och med personnummer kommer vi ta stor 
hänsyn till konfidentialitetskravet. Detta krav kommer vi ta ställning till genom 
att anonymisera personuppgifterna och förvara dessa så att det inte går att 
identifiera personerna varken genom tingsrättsdomarna eller internetforumet 
(Vetenskapsrådet 2002:12). På Flashback används redan pseudonymer och 
användarnas riktiga namn går inte för oss att komma åt. Bruckman (2002) 
argumenterar för att pseudonymer på forum ofta används ungefär som riktiga 
namn och därför också bör hanteras som detta. För att försäkra oss om 
konfidentialiteten är båda materialen avkodade och numrerade. Den enda 
information vi lämnat kvar är årtal då domen eller inlägget är publicerat. För att 
också uppfylla nyttjandekravet kommer vi endast att använda de uppgifter vi har 
fått fram till vår uppsats till denna och på inget sätt låna ut eller visa vårt 
empiriska material för någon obehörig (Vetenskapsrådet 2002:14). 
 

6.5 Förförståelse 
I samhällsvetenskaplig forskning talas det ofta om det såkallade ”objektiva 
förhållningssättet”, med detta menas att man ska ta sig an exempelvis ett ämne 
eller socialt problem på ett så neutralt sätt som möjligt. Vi utgår ifrån våra 
personliga och kunskapsbaserade erfarenheter när valt ämne ska analyseras. Den 
tolkning vi har gjort på materialet är en av många och en möjlig tolkning att 
göra. Genom att vara två i tolkningsprocessen har vi här minskat den eventuella 
effekten av att en förförståelse präglar hela studiens framställning. Vi som 
uppsatsens författare är båda en del av ett gemensamt samhälle och dess rådande 
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struktur. Vi är båda kvinnor men vår förförståelse har sin största vikt i att vi 
studerar på Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Med utgångspunkt 
i flera olika kurser, under vår studietid på Socionomprogrammet, har vi kunnat 
förvärva kunskap som kan komma att påverka vårt resultat. Vi menar att vi här 
kan ha ett annat synsätt på valt ämne i jämförelse med om vi aldrig valt att 
studera vid denna utbildning, på just detta universitet. I denna studie är det av 
hög relevans att påpeka att inte någon av oss har tidigare erfarenheter av köp av 
sexuella tjänster. Ingen av oss har heller arbetat med vare sig män eller kvinnor 
inom detta fält. En medvetenhet kring att vara så neutrala som möjligt återfinns, 
dock går det inte att frånkomma de erfarenheter, kunskaper och personligheter vi 
tillskrivit oss genom livets med- och motgångar. Dessa kommer alltid att vara 
närvarande. 
 
 

6.6 Metoddiskussion  
Vår studies upplägg hade kunnat se ut på andra sätt. Vi hade kunnat göra en 
kvantitativ studie där vi undersökt ett större omfång av material. Detta hade 
kunnat göra studiens resultat generaliserbart (Patton 2002:14). Fokus hade då 
inte legat på diskurser och konstruktioner utan på att exempelvis räkna 
förekomsten av enskilda ord och uttryck. På detta sätt hade studien förlorat det 
djup i analysen som vi var ute efter. 
 
Våra empiriska material ger oss en bredd och en möjlighet att se skillnader och 
likheter mellan två språkliga arenor. Hade vi istället valt att använda bara ett av 
dessa material hade analysen kunnat gå djupare och blivit mer utförlig kring just 
den specifika kontexten. Fördelen med två material är just möjligheten till 
jämförelse och reflektion kring hur konstruktionerna kan se ut. Hade vi valt att 
fördjupa oss inom ett empiriskt material hade vi gått miste om den andra och på 
så sätt inte fått lika stor förståelse för hur köp av sexuella tjänster kan 
konstrueras på olika sätt. Urvalet av tingsrättsdomarna hade kunnat bygga på 
andra kriterier som till exempel att domarna inte var fällande. Detta hade dock 
gett oss ett inte så fylligt material på grund av mindre utförlig text och då hade 
vi fått använda oss av fler domar. Den mindre utförliga texten hade inte kunnat 
leda oss fram till konstruktioner av köp av sexuella tjänster då dessa domar helt 
saknar någon slags beskrivning i texten. Urvalet på Flashback kan också 
ifrågasättas genom att vi hade kunnat plocka ut enstaka citat ur olika 
internetforum och trådar där köp av sexuella tjänster tydligt konstrueras. På detta 
sätt hade vi kunnat få ett mer innehållsrikt material, men samtidigt hade vi gått 
miste om interaktionen och det gemensamma skapandet av diskursen som sker i 
en enskild tråd. 

Då vi bearbetade materialet hade vi kunnat göra detta tillsammans men då hade 
våra enskilda tolkningar gått förlorade. Det hade kunnat vara så att en den ena 
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personens tolkning färgat resultatet i högre grad än den andra, och denna 
personen bara sett materialet ur den första personens synvinkel. Vi har valt att 
vara influerade av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys, 
men hade också kunnat använda oss eller ta inspiration från en annan 
analysmetod såsom innehållsanalys. Med innehållsanalys hade vi kunnat se och 
kvantifiera materialet utifrån förutbestämda kategorier och på så sätt se hur 
specifika ämnen och områden behandlas i texten (Watt Boolsen 2007:93). 
Denna analysmetod hade dock inte varit förenlig med vårt syfte då vi vill se 
konstruktioner bakom texten och inte fokusera på förutbestämda mönster. Vi vill 
att texten ska “komma till oss” istället för att aktivt ska söka efter specifik 
information i den. Den kritik som kan vägas in i användandet av diskursanalys 
är när texten endast ses som diskurs och inget mer. Oavsett meningen och 
omständigheterna kring texten behandlas texten bara som en diskurs (Sahlin 
1999:91). För att belysa värdet av sammanhanget valde vi då den kritiska 
diskursanalysen av Norman Fairclough, som särskilt poängterar vikten av 
kontexten som texten finns i, för att undvika ett alltför ensidigt synsätt 
(Fairclough 1989:4f).  

Vi forskare är denna studies främsta verktyg och det är här viktigt att poängtera 
att just den tolkning vi har gjort av materialet, inte är den enda möjliga. Inom 
kvalitativ forskning är det forskaren som är instrumentet och vårt resultat 
påverkas av vår förförståelse, tidigare erfarenheter och vår kompetens. Validitet 
innebär att detta instrument undersöker det som avses att undersökas. Det är 
alltså vi som studiens genomförare som påverkar graden av validitet (Patton 
2002:14). Något som kan påverka studiens reliabilitet, alltså tillförlitligheten 
(Rosengren & Arvidson 2002:47) är vår förförståelse samt att vi varit två i 
forskningsprocessen, där vi kunnat diskutera och ifrågasätta våra tolkningar 
samt tidigare forskning. Något som stärker vår validitet och reliabilitet i studien 
är att vi delat upp oss i början av analysprocessen och läst in oss på materialet 
enskilt och att våra tankar när vi sågs igen stämde väl överens. Ytterligare stärks 
validiteten genom att vi har gjort en noggrann beskrivning av tillvägagångssätt 
och metod kring bland annat urval. Med så mycket bakgrundsfakta som möjligt, 
kan läsaren följa processen och på så sätt se att vi undersökt det vi haft för avsikt 
att undersöka (Patton 2002:243f). Patton (2002) beskriver att sökandet efter 
negativa fall är viktigt för att öka kvalitén på reslutat och analys. Det är av stor 
vikt att göra en noggrann eftersökning efter fall som ifrågasätter konstruktionen 
såväl som vår egen tolkning. Vi har tillgodosett detta genom att göra noggranna 
eftersökningar och redovisar negativa fall i vår analys (Patton 2002:554). 
Resultatens kvalitet har också stärkts genom att en del överensstämmer med 
tidigare forskning (Patton 2002: 581).  
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7. Resultatredovisning och textanalys 
I detta kapitel vill vi visa vad vårt material säger oss utifrån teman som vi 
kommit fram till under analysprocessen och med utgångspunkt i dessa ska vi se 
hur köp av sexuella tjänster konstrueras. Kapitlet är uppdelat utifrån det 
empiriska materialet i två delar med underliggande teman. Dessa skiljer sig åt i 
avsnitten på grund av att de är valda utifrån de språkliga mönstren som vi funnit 
i materialet, och inte bestämda i förväg. Vi kommer att diskutera och resonera 
kring dessa teman var för sig samt hur de förhåller sig till varandra. Vi har i 
detta kapitel integrerat den första av Faircloughs (1989) tre dimensioner, 
textanalys. Denna textanalys är samordnad löpande i kapitlet och fokuserar på 
den lingvistiska strukturen och de vokabulärer som används i våra två empiriska 
material. I kommande kapitel 8. Resultatanalys kommer vi att föra ett 
resonemang kring vårt resultat med hjälp av tidigare forskning samt teorier och 
på så sätt besvara våra frågeställningar.  
 
Vi har valt citat ur de empiriska materialen som vi tycker kännetecknar det vi 
diskuterar och förstärker resultaten. Citatens främsta funktion är att tydliggöra 
och påvisa det vi har funnit i materialen. De flesta av citaten är inte presenterade 
i kronologisk ordning, utan förekommer där de bekräftar konstruktionen som vi 
funnit. I ett sammanhang redovisas en dialog på forumet i sin rätta kronologiska 
ordning, detta framgår då tydligt i texten. De citat vi har valt att ta med är direkt 
tagna ur de empiriska materialen. Vi har varken censurerat eller plockat bort 
citat då de innehåller grova ord som kan verka stötande och vi vill återigen göra 
läsaren medveten om detta. Eftersom språket är utgångspunkten i vår uppsats 
vill vi ta med även dessa citat då det är så materialet faktiskt ser ut.  
 

7.1 Tingsrättsdomarna  
Gemensamt för tingsrättsdomarna är att det å ena sidan finns en man som blir 
åtalad för köp av sexuell tjänst och hans berättelse om hur det gick till redogörs. 
Å andra sidan finns den ingripande polisens berättelse kring händelsen och 
ibland också förhör med kvinnan som säljer sex redogjorda. Dessa två ställs mot 
varandra då mannen nekar till brott. Detta blir kännetecknet för hur 
tingsrättsdomarna är utformade och domen avslutas sedan med ett domslut där 
rätten förklarar mannen skyldig.  
 

7.1.1 Säljare av sexuell tjänst som obetydlig 

När det talas om kvinnan som säljer sex i domarna, berörs hon enbart hastigt i 
förbifarten. Det som framkommer är att hon är prostituerad och kvinna. I några 
domar benämns det också att hon har ett pågående missbruk. Kvinnan beskrivs i 
flera domar som känd av polisen. Exempel på detta kan se ut såhär:  
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(Polis) och (polis) har berättat bl.a. följande. De hade spaning mot det rum som 
den prostituerade kvinnan hyrde. (Dom 3, 2011) 
 
Denna kvinna är för (polis) känd som prostituerad och han hade tidigare under 
kvällen ingripit mot henne vid två tillfällen när hon sålde sexuella tjänster till 
andra män. (Dom 7, 2007)  
 

Att kvinnan inte beskrivs närmare stämmer bra mot lagstiftningen, då det är 
mannen som köper den sexuella tjänsten som begår brottet. ”Den prostituerade 
kvinnan”, och i vissa fall förnamnet är de enda benämningarna med vilka 
kvinnorna blir nämnda. En närmare beskrivning av kvinnan återfinns inte i 
någon av tingsrättdomarna utan här ligger fokus på prostitution som en 
yrkeskategori. Kvinnan anses vara en person som har medverkat till att en 
brottslig handling har skett och tingsrättens allmänna konstruktion av henne är 
inte mer än så. I två domar förekommer kvinnan med prostitutionserfarenheter i 
sammanhang tillsammans med narkotika. I en första dom berättar kvinnan själv 
om missbruket: 
 

(Kvinnan) har vid tingsrätten under ed uppgett att hon helt saknar minnen från 
den aktuella tidpunkten på grund av hennes narkotikamissbruk, men har 
samtidigt vidgått att hon ibland säljer sex. (Dom 4, 2010) 

 
I en andra dom redogörs det för mannens berättelse där han motiverar att han 
inte var ute efter att köpa sexuella tjänster. Mannen går fram till en civilklädd 
polis och frågar, enligt polisen, efter att få köpa sexuella tjänster av henne. 
 

Hon var fräsch och vacker och han fick inte uppfattningen att hon var 
prostituerad.  
[---] 
Hans uppfattning var att (polis) inte var missbrukare och att hon kanske hade 
blivit osams med sin pojkvän och ville ha sällskap. (Dom 5, 2009) 

 
Det är intressant hur uppfattningarna om att vara ”fräsch och vacker” inte verkar 
stämma överens med att sälja sexuella tjänster. Att han sedan förklarar att han 
inte hade fått uppfattningen om att hon var missbrukare är också intressant. 
Genom att ta med dessa ståndpunkter i domen konstrueras kvinnorna i 
prostitutionen som ofräscha missbrukare, inte bara av mannen i fråga utan också 
av rätten. Påståendet har inget med domens utgång att göra och anmärkningsvärt 
är att benämningen får ta plats i en dom där citatet egentligen inte ska ha någon 
större betydelse. I den första domen där narkotika nämns är det på ett mer 
neutralt sätt där det redogörs för kvinnans berättelse om det aktuella sexköpet. 
 

7.1.2 Köpare av sexuell tjänst som oskyldig 

Då alla sju domar gäller män som mot sitt nekande blir dömda är det ganska 
uppenbart att männens redogörelse handlar om att bevisa sin oskuld i fallet. Vi 
tycker att redogörelserna av männens berättelser är mycket intressanta på just 
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den punkten där mannen ska förklara att han inte är skyldig till brottet. I flertalet 
domar försöker mannen lägga skulden på kvinnan och motiverar att hon tog 
initiativ och att han omöjligen kunde förstå att hon sålde sexuella tjänster.   
 

Vid den aktuella tidpunkten var han på väg hemåt då han på (gata) såg 
(kvinnan), som han känner sedan tidigare, som vinkade på honom. Han stannade 
till och släppte in (kvinnan) varefter de efter att ha talats vid en stund i bilen 
fortsatte hem till honom för att ta en fika. (Dom 2, 2009) 

 
Mannen i denna dom stannar på grund av att kvinnan vinkar till honom, och han 
släpper sedan in henne i bilen. Allt i redogörelsen av hans berättelse är på 
kvinnans villkor och det är hon som tar initiativ till träffen.  
 

Han har beträffande skälet till att kvinnan åkte med honom hävdat att kvinnan 
ville ha skjuts hem men att han inte visste var hon bodde och att han därför 
körde endast efter hennes anvisningar. (Dom 7, 2007)  

 
Även denna man skyller händelsen på att kvinnan tagit initiativ till att få skjuts 
och han skjuter ifrån sig ansvaret genom att hänvisa till att hon berättade vart de 
skulle åka. En annan intressant aspekt med detta inlägg är ordet ”hävdat”. I och 
med att detta ord finns med tas det redan i redogörelsen för givet att mannen 
ljuger om omständigheterna. Detta gör att konstruktionen av mannen som 
brottsling och den motsägande polisen som sanningstalare förstärks ytterligare. 
Konstruktionen av mannen som passiv mottagare bekräftas även i tingsrättens 
bedömning i flera olika domar, ett exempel på det lyder: 
 

[…] med hänvisning till att han inte tagit emot någon sexuell tjänst av kvinnan 
[…] (Dom 6, 2011) 

 
Formuleringen att mannen skulle ta emot tjänsten från kvinnan håller honom 
passiv även i rättens bedömning. Mannen deltar inte aktivt i köpet utan har på 
något sätt mottagit tjänsten, utan att efterfråga den. Då männen skyller ifrån sig 
finns, förutom kvinnans initiativ, ytterligare en faktor som gör att mannen i fråga 
inte visste eller förstod att kvinnan var prostituerad, språket.  
 

När han gick längs (gata) på väg till (kollektivtrafik) märkte han att en kvinna 
förföljde honom. Hon började sedan ropa på honom. Han tror att hon ropade på 
engelska. Hon pratade inte svenska, men när han gick fram till henne tecknade 
hon åt honom att han skulle följa med henne ner i parkeringsgaraget. Han trodde 
att hon kanske behövde hjälp med en bil och följde därför med henne. (Dom 6, 
2011)  

 
Mannen i detta exempel skyller inte bara på kvinnans initiativ utan också på att 
de hade svårt att kommunicera och att han inte riktigt förstod vad hon menade. 
Kvinnan förföljer honom, ropar och tecknar att han ska följa med henne och 
mannen följer bara med för att han vill hjälpa till och framställs på så sätt som 
omedveten om att kvinnan säljer sexuella tjänster. Mannen lägger över ansvaret 
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på kvinnan och placerar henne som aktiv i förhållande till sig själv. Kvinnan är 
initiativtagare och beskrivs med hjälp av grammatik, i form av verb, som den 
handlande. I följande citat spelar språket också roll:  
 

Han träffade kvinnan första gången för cirka två månader sedan på 
(köpcentrum). De fick ögonkontakt och började prata. De hade lite svårt att 
prata med varandra eftersom han är dålig i engelska och hon inte kunde svenska.  
[---] 
Han uppmärksammade inte att hon bodde på ett hotell utan trodde att det var 
vanlig lägenhet. De satt först i soffan. Hon var inbjudande och de började flirta. 
Hon skulle ge honom ryggmassage. (Dom 3, 2011) 

 
Även här finns språket representerat som ett problem tillsammans med 
framställningen av mannens passivitet och kvinnans initiativ. I domarna 
konstrueras redogörelsen av mannens berättelse som ett försvarstal där mannen 
ska bevisa sin oskuld. Språket spelar in som ytterligare en faktor till att mannen 
inte kan ställas till ansvar. Köp av sexuella tjänster blir enligt männen något som 
de aldrig varit i närheten av, i alla fall inte med avsikt.  
 
I motsvarande redogörelser av polisens berättelse konstrueras köp av sexuella 
tjänster som något som sker, en aktivitet som är sann ifall polisen i fråga kan se 
eller höra den. Polisens redogörelse innehåller en iakttagelse som hela deras 
vittnesmål bygger vidare på och kan exempelvis se ut såhär: 
 

Paret hade pågående samlag då kvinnan ”red” (mannen). De sexuella 
aktiviteterna avslutades när (polis) kom in i rummet. (Dom 3, 2011) 
 
(Polis) har berättat att de parkerade 200-300 meter bakom (mannens) bil och 
väntade cirka fem minuter innan de åkte fram till bilen och fann (mannen) som 
var avklädd nedtill och med erigerad penis med kondom och en kvinna som 
endast hade trosor på sig. (Dom 7, 2007) 

 
Männen är ovetande samt naiva och framställs i förhållande till polisernas 
utlåtande som lögnare. Deras utsagor blir i samtliga domar bortvalda till fördel 
av polisernas iakttagelser. Den kriminella handlingen konstrueras som den 
sexuella akten samt betalningen utifrån redogörelserna av polisens berättelser, 
och det är denna kriminella handling som är central.  
 

7.1.3. Sexuell tjänst som handelsvara  

Något som vi ser att det fästs stor vikt på i redogörelserna kring brottet är 
huruvida det blivit avtalat om betalning, eller om betalning har erlagts. I 
samtliga domar finns angivet hur mycket mannen betalat eller avsett betala 
kvinnan som prostituerar sig. Fokus ligger här på det som anses vara synligt och 
om pengarna faktiskt har betalats eller om en överenskommelse har skett. Nedan 
följer ett exempel: 
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Mellan honom och (den prostituerade) har vid tillfället sedan växlats några sms 
vari diskuterats om hon hade möjlighet att träffa honom i hans lägenhet samt 
överrenskommit om priset för en timme, 1700 kronor. (Dom 1, 2011) 

 
I ett annat citat görs det ännu tydligare att just betalningen är av stor vikt för 
bevisbördan genom att till och med sedlarnas valörer redovisas från ett förhör 
med kvinnan. Och i ett tredje exempel läggs stor vikt vid att mannen gjort ett 
stopp vid en bankomat. 
 

Vid detta förhör har hon utförligt och detaljrikt beskrivit händelserna i 
(mannens) lägenhet och bl.a. uppgett att hon mottagit betalning med 1500 
kronor i form av tre stycken femhundralappar, av (mannen), direkt när de 
kommit in i hans lägenhet, dvs. innan de haft sex. (Dom 4, 2010)  

 
Det är utrett att (mannen) vid 21-tiden den aktuella dagen hämtat upp en kvinna 
på (gata), att han stannat till vid en bankomat samt att färden fortsatt till 
(mannens) bostad där polis ingrep. (Dom 2, 2009) 

 
Fokus på betalning kan sättas i samband med begreppen som används i domarna 
då det skrivs om gärningen som mannen begått. Detta kan också förstås 
eftersom domen kopplar tillbaka till lagtexten, och dessa formuleringar används 
där. Begrepp som till exempel ”sex erbjuds mot betalning”, ”kvinnan sålde 
sexuella tjänster” och ”mot ersättning i kontanter skaffat sig en tillfällig sexuell 
förbindelse” talar för att utbytet av pengar mot en tjänst är centralt. Vi ser ett 
tydligt marknadsspråk, där kvinnan eller hennes tjänst, framställs som en vara. 
Ett exempel på detta kan se ut såhär:  
 

Det är således ställt utom rimliga tvivel att (mannen), med erforderligt uppsåt, 
erlagt betalning för utförandet av en sexuell tjänst på sådant sätt som åklagaren 
påstått. (Dom 4, 2010)  

 
Då det beskrivs att mannen var medveten om att kvinnan tar emot pengar för 
sexuella tjänster formuleras detta i en dom: 
 

[…] (mannen) visste att kvinnan var prostituerad och tillhandahöll tjänster mot 
betalning. (Dom 3, 2011) 

 
Kvinnan tillhandahåller en tjänst, mannen har med uppsåt erlagt betalning för 
utförandet av tjänsten. Ungefär som att kvinnan i matvaruaffären tillhandahåller 
bröd och mannen erlagt betalning för en limpa. Språket i domarna gör inte 
mannen och kvinnan till aktörer i en mellanmänsklig relation, utan minimerar 
dem till att ha en strikt affärsmässig relation med fokus på betalning för utförd 
tjänst.  
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7.2 Flashback  
 
Alla publicerade trådar på Flashback börjar med att någon användare postar ett 
första inlägg, som anses vara trådstarten. När detta första inlägg är skapat och 
användarna vet det aktuella ämnet, är det bara att börja diskutera och bidra till 
trådens fortsatta utvecklande.  
 
Inläggen utgår alla från samma trådstart men tar på olika sätt avstamp ifrån vad 
trådstartaren en gång skrev och utvecklingen av ämnet sker ständigt. På grund 
av detta lägger vi stor vikt vid att redovisa inlägget för att man ska kunna ta del 
av hur hela diskussionen och konstruktionen inom tråden är uppbyggd i och med 
trådstarten. Det första inlägget i aktuell tråd lyder: 
 

X1:  
Jag har inte betalat för kärlek så många gånger men dom gångerna jag har gjort 
det så har jag bara doppat snoppen i deras mun och fitta inget mer. 

 
När jag har knullat en hora har jag inte kysst, slickat eller haft någon 
kroppskontakt med dom, jag har bara doppat snoppen som sagt. Så jag undrar 
hur knullar du en hora som har fått miltals med penis i sig, brukar ni kyssa, 

slicka dem ??? :    (Flashback 2009)  
 
Trådstartaren har frågor kring hur andra män har haft sex tillsammans med 
prostituerade. Mannen undrar om det är någon annan som brukar kyssa eller 
utföra oralsex på kvinnor som säljer sexuella tjänster. En närmare redovisning 
av resultatet och analys av texten sker under kommande rubriker. 
 

7.2.1 Säljare av sexuell tjänst som opålitlig 

I aktuell tråd behandlar flera inlägg frågan om hur man behöver skydda sig från 
sexuellt överförbara sjukdomar, om man ska ha sex med kvinnor som 
prostituerar sig. Flera av männen skyddar sig mot könssjukdomar medan en del 
beskriver att de undviker att träffa prostituerade kvinnor av just den anledningen 
att de inte vill bli smittade av eventuella sjukdomar. Kvinnan benämns på 
sådana sätt som gör att vi kan se en osynlig konstruktion som innebär att kvinnor 
som prostituerar sig är och förväntas vara på ett visst, outtalat, sätt. Exempel på 
hur män beskriver detta olika på forumet:  
 

X24: 
Rädd   
Jag är rädd för att ha sex med en prostituerad! Känns som om de alla måste vara 
HIV smittade. Skulle nog inte kunna ha sex med en prostituerad… (Flashback 
2009) 

 
X7: 
Regel numero uno: MAN SLICKAR ALDRIG EN HORA. (Flashback 2009) 
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X2: 
Jag skulle varken slicka fitta eller kyssas. Vem vet vad hon bär på runt läpparna 
och sjukdomar i könsorganet? (Flashback 2009) 

 
Men även männen som är oroliga för sjukdomar skiljer sig stort åt, då en del 
anser att de kan ha sex med en prostituerad kvinna men absolut inte kyssa 
henne. De kan även tänka sig att ha kroppskontakt med kvinnan samt smeka 
hennes kropp men inte utföra oralsex på henne. En man som köper en sexuell 
tjänst av en kvinna kan tänka sig att ha samlag med henne, där båda deras 
kroppar kommer att vara tätt sammanflätade under akten samt att deras 
könsorgan kommer att vidröra varandra. Men att kyssa kvinnan är uteslutet. Köp 
av sexuella tjänster konstrueras som något förenligt med risk för smitta, och 
kvinnan beskrivs och påstås vara smutsig. Exempel på hur kvinnor som 
prostituerar sig inte konstrueras som personer män kan kyssa utan enbart vill ha 
sex tillsammans med följer här: 

X38: 
Kroppskontakt och beröring i form av smekningar absolut. Men sånt innebär 
risk för smitta i någon form (dvs kyssar och slick) undviks. (Flashback 2011) 

 
X6: 
… vilket gör att jag inte ger henne oralsex, plus att hon får bara suga mig med 
kondom (ofta brukar jag helt strunta i oralsex när jag köper sex, faktiskt), och 
något rimjobb är det inte tal om. Sedan kysser jag henne bara om hon inte verkar 
ha några herpesutslag runt munnen, då brukar hångel vara tämligen riskfritt 
(Flashback 2009) 

 
X40: 
Hångla med en hora känns fel av flera anledningar. Det känns lite som att fejka 
att det finns något mer än könsorganslig njutning i det, och bara akward för båda 
parter (Flashback 2011).  
 

Kvinnan som säljer sexuella tjänster är inte vem som helst utan hon konstrueras 
som ett luder som ofta har oskyddat sex tillsammans med flera tillfälliga 
sexuella förbindelser. De sjukdomar som männen tror sig veta att hon ”har” 
sprids vidare både genom hennes underliv men också genom kontakt med 
hennes mun. En del av männen konstruerar kvinnan till att vara en ”smutsig” 
prostituerad som männen enbart kan tänka sig ha samlag med utan att ha vidare 
kroppskontakt. En del av männen benämner kvinnan genomgående i tråden som 
en äcklig, ful och omänsklig varelse. Hon beskrivs som ett fnask, ett luder och 
en hora som inte är av något värde. Flera av männen använder termer som 
maskin, slagpåse och docka istället för att benämna kvinnan som en person. 
Kvinnan beskrivs genomgående med dessa vokabulärer utan någon som helst 
vidare redogörelse om henne eller vem hon är. Diskussion kring hur kvinnorna 
ska behandlas samt hur kvinnan ska agera under samlaget kan se ut såhär: 
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X2: 
Nu har jag inte knullat ett fnask någon gång men om så skulle bli fallet så skulle 
jag använda och se henne som en maskin och bara köra ut och in, möjligtvis i 
olika ställningar (Flashback 2009).  

 
X3: 
Jag knullar som om det vore sista gången, knulla bruden gul och blå och sedan 

lite till…  (Flashback 2009). 
 

X13: 
En hora är en töm-och-glömdocka, varför i hela friden skulle man söka upp ett 
fnask för att utföra dito njutningstjänster och gratis dessutom? (Flashback 2009) 

 
Andra män skriver om hur de vill bli behandlade av kvinnan. Att hon är en slags 
omänsklig varelse som inte har rätt till att tycka och tänka, utan hon ska enbart 
agera utifrån riktlinjer. Männen har olika önskningar som de vill ha uppfyllda 
och där fyller kvinnor i prostitution en viktig funktion. Konstruktionen gällande 
köp av sexuella tjänster avser att hon får betalt för att utföra en tjänst och då 
gäller det att männen är nöjda när dem går därifrån. Det förs diskussioner kring 
hur kvinnan inte anses vara någon människa utan snarare en handelsvara som 
tillhör mannen, då han erlagt betalning för henne. Kvinnan benämns i ett 
marknadsspråk där det hela tiden är fokus på priset, tjänsten hon erbjuder och 
tillgängligheten. Det är hennes arbete att vara prostituerad och hennes plikt att få 
mannen att njuta. Tydliga exempel på det ser vi här:  
 

X13: 
Horan ska inte njuta, hon får betalt för att få andra att njuta (Flashback 2009). 

 
X36: 
Ja det är rätt. De ska inte tro att de är nått. Hårt och våldsamt, ev. med en snäll 
käftsmäll o spanking. Sen banka på med pålen, hårt och orytmiskt. De ska inte 
vara njutningsfullt (Flashback 2011).  

 
En annan konstruktion av kvinnan med prostitutionserfarenheter är att hon är 
oberäknelig. Ett inlägg beskriver mötet med kvinnan väldigt utförligt och 
inlägget avslutas med följande stycke: 
 

X25: 
[---] 
Hon frågade om jag ville ha en dusch, men med tanke på falska bilder och andra 
småvibbar så ville jag inte lämna henne ensam med min plånbok, så jag tackade 
nej, skulle ju ändå få en möjlighet till det snart efter  
[---] (Flashback 2010). 
 

Mannen kan ha sex tillsammans med kvinnan men han kan inte lämna henne 
ensam med sin plånbok. Kvinnan som prostituerar sig konstrueras indirekt av 
männen som opålitlig och något annat än en sexuell relation med henne är 
uteslutet.   
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Flera män tar helt avstånd ifrån ovanstående nämnda åsikter och skriver löpande 
i texten att prostituerade visst är människor med känslor och åsikter. Dessa 
inlägg identifierar vi som negativa fall. De förekommer i tråden men i den 
övergripande konstruktionen synliggörs de inte utan försvinner in i mängden. 
Detta redogörs vidare under avsnitt 7.2.3 Sexuell tjänst som rättighet. Männen 
svarar på tidigare publicerade inlägg och bevisar sin ståndpunkt i frågan genom 
att svara på frågan, direkt efter att den publicerats. På detta sätt är texten 
uppbyggd och en diskussion föds kring uppkommet ämne och man kan hela 
tiden återvända till aktuell del av tråden, som intresserar en mest. Exempel på 
detta kan se ut såhär:  
 

X12: 
En hora är en människa… människor behandlar man med respekt. Maskiner 
däremot kan man behandla som man vill, dom kan gå sönder med det är bara en 
ekonomiskt fråga isåfall (Flashback 2009).  

 
X1: 
Jag håller med dig (X12) man ska behandla en hora med respekt och inte dra på 
henne gul och blå som någon här sa… (Flashback 2009).  

 
X21: 
Naturligtvis ska prostituerade behandlas med respekt. De är ju som folk är mest 
liksom (Flashback 2009). 

 
Uppbyggnaden av aktuell tråd ligger här i att ståndpunkter skiljer sig och att 
man får vara beredd på att få sina åsikter och värderingar granskade av andra 
användare på forumet. Trots att flera av männen tycker likadant dyker det 
emellanåt upp personer vars åsikter skiljer sig helt ifrån mängden.  
 

7.2.2 Köpare av sexuell tjänst som ombytlig 

Flera utav männen på forumet för diskussioner kring varför de går till 
prostituerade och vad det är som de får ut av det. Målet med besöket beskrivs 
bland annat vara för att få sexuella önskningar och fantasier uppfyllda, något 
som kvinnor som prostituerar sig kan bidra till. Dessa böjelser har mannen haft 
en längre tid men det har varken funnits utrymme eller tillräcklig tillit hos 
mannen för att kunna föreslå dessa för en partner. Det som mannen inte kan göra 
tillsammans med sin flickvän går utmärkt att göra med en kvinna som säljer 
sexuella tjänster. Tillsammans med kvinnan som prostituerar sig, men också på 
forumet, vågar männen vara öppna och ärliga. Denna ärlighet är återkommande 
på forumet och textens uppbyggnad bidrar till att tankar och åsikter enkelt kan 
delas. Det återfinns exempel på detta i forumet: 
 

X16 
Det är snarare så att jag vill spöa på ett luder för att jag skulle tända på det, inte 
för att jag har inre aggressioner (Flashback 2009). 
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X19: 
Om jag skulle gå till en prostituerad så gör man nog det för att få lite önskningar 
uppfyllda som man inte fått göra med sina flickvänner genom åren. Man kan 
leva ut en fantasi som man inte haft möjlighet till förut om nu tjejen/killen går 
med på det förstås (Flashback 2009).  
 
X28 
Knullar horor gör jag analt. Det enda tjejen inte släpper till (Flashback 2010). 

 
Även om X16 har en avvikande åsikt i förhållande till de andra om varför han 
vill utföra besöket, så godtas detta i den mån att det inte är något en flickvän 
skulle ställa upp på. Han menar att det handlar helt strikt om sexuella fantasier 
och inte om några inre aggressioner eller utbrott. Han ville enbart besöka henne 
för att detta skulle få honom att njuta sexuellt. Även X28 är inne på spåret 
gällande att vad en flickvän inte skulle gå med på går utmärkt att göra 
tillsammans med en kvinna som säljer sexuella tjänster. Vidare i diskussionen 
menar flera män att det är bra att kvinnor som prostituerar sig finns, så att 
sexuella fantasier kan få en arena att utspelas på. Om det bidrar till ens egen 
njutning, varför skulle man då inte kunna få göra det?  
 

X5: 
För övrigt så bidrar det till min njutning om betaltjejen njuter. Det utesluter dock 

inte att jag ber henne om lite specialbehandling…   (Flashback 2009). 
  

X14: 
Går jag till en hora så gör jag det just för att jag bara vill knulla, utan 
komplikationer och känslor osv. Och man gör upp om vilka ställningar och sånt 
man kör innan sexet, så man får precis vad man vill ha (Flashback 2009).  

 
X14 ger förslaget att man redan i förväg gör upp om vad det är man är 
intresserad av och vill få ut av samlaget. Om mannen gör detta kommer han att 
få precis det han vill ha och på så sätt undviks missförstånd. I motsats till 
männen som skryter om hur hårt och speciellt de vill ha sex med kvinnor inom 
prostitution, finns också de män som beskriver att närhet och ömhet är 
anledningen till att de uppsöker kvinnor som säljer sexuella tjänster.  

X37: 
Stämmer inte den sexuella kemin med flickan behöver jag inte ens knulla, då 
kan man ligga och prata och bara hålla om varandra en stund. Det enda som är 
viktigt för mig när jag köper sex är att de ställer upp på kyssar (Flashback 2011).  

 
X1: 
Jag tror faktiskt som du att det är många som försöker utveckla känslor för horor 
bara för dom inte får något bättre i sitt liv, under samlaget med horor så försöker 
dom känna horans närhet och värme kanske säga I LOVE YOU till ludret och 
vill höra samma sak tillbaka, vad vet jag. Medans andra är där för att tömma 
torsten och inget mer... (Flashback 2009). 
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Män som besöker prostituerade för att få ut kärlek beskriver att det ibland är 
deras enda sätt att komma nära en kvinna. De njuter till fullo av att bara ligga 
nära henne och precis som X37 skriver, behöver de inte ens ha samlag men ett 
krav från köparen är att hon vill kyssas med honom. Dessa åsikter är i minoritet 
på forumet, och denna konstruktion av köp av sexuella tjänster som något fint 
och vackert vinner aldrig någon särskild legitimitet.  

I forumet beskriver några män att de aldrig skulle kunna ha sex tillsammans med 
en prostituerad kvinna då det skulle kännas som en våldtäkt eller på grund av att 
hela situationen är allt annat än sexuellt upphetsande. X37 beskriver utifrån egna 
erfarenheter att han inte kunnat få orgasm eller knappt haft en erigerad penis 
tillsammans med en kvinna som säljer sex. Vidare beskriver X32 att avsaknaden 
av åtrå är det mest avtändande och att man behöver ha en fetisch runt dominans 
för att se prostitution som något upphetsande. En del av männen menar att 
kvinnan som säljer sexuella tjänster finns någonstans där i bakgrunden och att 
det för henne enbart handlar om pengar. X26 anser det vara patetiskt att besöka 
kvinnor som säljer sex och att han förstår vilken ”sorts” människor det är som 
skulle kunna göra något sådant. 

X32: 
Hur fan fixar man ens sex med prostituerade? Måste vara någon höjd av 
egocentrism? Skulle själv inte ens bli tänd av att veta att människan framför mig 
inte ens vill ha sex med mig, det e bara pengar det handlar om. Skulle kännas 
som någon form av våldtäkt  
[---] 
Åtrå är ju en del av det hela, finns det ingen åtrå så behöver man nog ha någon 
form av fetish runt dominans för att ens se prostitution som upphetsande 
(Flashback 2011). 

 
X26 
Känns rätt patetiskt att knulla en hora. Men förstår nog vilken typ av människor 

det är.  (Flashback 2010).  
 

X37: 
Hittills har jag inte kunnat komma och haft svårt för att hålla den uppe när jag 
köpt sex, just för att man känner sig som ett äckel eftersom man vet att flickorna 
helst sluppit :( (Flashback 2011).  

 
Även här är det av intresse att förstå vilka män det är som menas då män som 
köper sexuella tjänster å ena sidan konstrueras som annorlunda jämfört med 
samhällsnormen då de till exempel kan ha fetischer kring dominans. På forumet 
i stort å andra sidan konstrueras köp av sexuella tjänster som något legitimt och 
endast ett fåtal personer tycker att det är avvikande. Vi kan se en tydlig 
gränsdragning mellan de män som kan tänka sig att ha sex tillsammans med en 
prostituerad kvinna men absolut inte kyssa henne och de ovan nämnda. 
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7.2.3 Sexuell tjänst som rättighet  

Trots friheten att kunna skriva precis så som man själv vill på forumet, kan det 
urskiljas att vissa förhållningssätt är mer accepterade än andra. Kliver någon på 
forumet utanför dessa accepterade ståndpunkter, blir denne direkt tillrättavisad 
av de andra. Det förekommer överhuvudtaget ingen diskussion kring huruvida 
männen är heterosexuella, men det antas helt utan ord att den som köper sex är 
en man och den som säljer sex är en kvinna. Heterosexualitet är en osynlig norm 
som ingen kliver utanför. Mönstren vi kan se i texten är att mannen ska visa sig 
stolt över sexköpet, det är inget att skämmas över och det är helt okej att han gör 
det bara för sin egen njutnings skull. Någon beskriver sexköp såhär: 

X27: 
ähh det är ett oskyldigt nöje (Flashback 2010).  

 
Attityden som många visar är ganska hård. Inlägg där sex med en kvinna som 
prostituerar sig beskrivs såsom det nedan kan komma med i diskussionen 
obemärkt utan att väcka anstöt hos någon: 

X4: 
HÅRT OCH HÄNSYNSLÖST bakifrån tills jag sprutar. Thats it!  
(Flashback 2009).  

Kvinnan som sexsäljare nämns i huvudsak med ord som hora, fnask eller luder, 
detta också av de som förespråkar att man ska se henne som en individ. Det är 
ändå ”horan” som också är människa. Det accepterade förhållningssättet har en 
gräns mot våld och hot, och en gräns mot känslor och kärlek. Talar någon på 
forumet för positivt om antingen våld eller å andra sidan känslor, då får denne 
höra att detta inte är okej. Då X2 skriver att denne skulle använda och se 
kvinnan som prostituerar sig som en maskin följer denna dialog: 

X8: 
Man blir mörkrädd för en del inställningar och fördomar (Flashback 2009). 

 
X2:  
Ja? Säg mig snälla X8, om du någonsin skulle köpa en hora, för vilket syfte 
skulle du göra det då? Ärligt, skulle det inte vara för att visa henne kärlek, kyssa 
henne passionerat från topp till tå, kittla henne lite smått vid midjan?  
Nej, skulle inte tro det. Låter lite smått otroligt faktiskt. I vilken dimension/värld 
är du uppvuxen egentligen? (Flashback 2009) 
 

X2 använder ironi för att dumförklara och han förlöjligar i sitt inlägg personer 
som vill köpa sex som involverar mer känslor och mjukhet. Detta bekräftar att 
det som tidigare beskrivits som negativa fall ignoreras i konstruktionen. Han 
möter visst motstånd av några men får medhåll ibland annat detta inlägg: 
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X10: 
jag måste hålla med dig… anledningen att man går till en hora är ju just simpelt 
sex utan inblandade känslor och skit bara rent sex… för den sakens skull 
behäver man inte vara en fitta eller elak.. inte så jag menar… Men tycker det är 
sånt jävla tjöt om hur vackert det är att gå till prostituerade.. vafan det är bara 
sex herregud har man changsen att zappa nån utan en massa trådar till så varför 
inte (Flashback 2009).  
 

Denna person fortsätter återskapandet av vad som är accepterat på forumet 
genom att säga vad som är okej och inte. Han bagatelliserar sexköpet och tycker 
att känslor inte hör hemma i sammanhanget. Andra inlägg berör tillrättavisande, 
såsom X8 ovan försöker göra mot X2. Ett inlägg i forumet är grövre än de andra 
och möter stort motstånd efter att det har publicerats. 

X16: 
Har aldrig gått till en hora, ännu. Ska göra det snart, får se hur det går då. I 
vilket fall, har jag en tanke på vad jag skulle vilja göra med ett luder någon 
gång, slå gul och blå. Det vore rätt hett, slå i sidan av magen så att revbenen 
bryts, ta strypgrepp osv. Vart skulle man vara tvungen att åka för att få göra så 
med en hora? (Flashback 2009). 

 
Några personer i forumet diskuterar kring att inlägget skrivits bara för 
provokation. Ett svar bekräftar diskussionen kring att känslor inte är okej och 
fördömer på slutet samtidigt ovanstående inlägg.  

X15: 
Jag ser absolut inga problem med att någon köper sex utan att vilja ha mjukhet, 
kel och känslor och allt sånt där. Den sortens känslor hör hemma i relationer. 
Det är klart att den som bara vill ha känslolös sex såklart ska kunna köpa när det 
erbjuds. […] Det handlar inte om romantiskt gullegull, bara om vanlig mänsklig 
respekt och anständighet. […] Jag hoppas du trollar, för det där var sällsynt 
motbjudande (Flashback 2009). 

 
Inlägget ovan är också en del i konstruktionen som vi kan se. Köp av sexuella 
tjänster konstrueras som något självklart som man inte ska skämmas över. 
Vågskålen tippar lätt över till att vara för våldsam eller vara för känslosam. På 
forumet konstrueras en bild av den genomsnittlige sexköparen som ligger mellan 
dessa två ytterligheter men ändå åt det hårda hållet. För att visa på tydligheten i 
konstruktionen kan man se på nedanstående inlägg, där personen känner sig 
tvungen att ”ursäkta” sig för att han kanske säger något på gränsen till 
oacceptabelt. 

X21: 
Naturligtvis ska prostituerade behandlas med respekt. De är ju som folk är mest 
liksom. Sen tycker jag att det verkar sjukt trist det där tuffa ”in, ut, sprut, betala, 
gå”. Då försvinner ju halva nöjet. Verkar bättre att ha en trivsam stund 
tillsammans :) (mkt gay sagt!) (Flashback 2009). 
 

X21 försäkrar sig att få finnas kvar i gemenskapen genom att göra de andra 
medvetna om att han själv tycker att han nästan trampar över gränsen. Att han 
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använder uttrycket ”Mycket gay”, förstärker ytterligare den heterosexuella 
bilden och förknippar homosexualitet med det mjuka och känslosamma och 
alltså något som inte är helt accepterat. Ett avslutande citat får ytterligare 
tydliggöra hur den sociala konstruktionen tar sig uttryck i tråden.  

X31: 
Man knullar inte en hora för kärlekens skull (Flashback 2011). 
 

7.3 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att köp av sexuella tjänster i 
tingsrättsdomarna konstrueras som något marknadsmässigt. Betalning eller inte, 
sex eller inte. Formuleringar i språket som används förstärker denna 
konstruktion genom att ord såsom tjänst, erlagd betalning och tillhandahållande 
av tjänster används som en naturlig del i domens text. På ett sätt är detta 
naturligt då domen använder sig av texten i lagen som utgångspunkt. Genom 
männens bortförklaringar och polisens bevisning konstrueras köp av sexuella 
tjänster som något förbjudet med stark koppling till lagen. Männen går så långt 
att de skyller den eventuella kriminella handlingen på kvinnan och på sin egen 
oförståelse. De har inget problem att ”förlöjliga” sig själva för att kunna ta 
avstånd från handlingen.  

I den andra kontexten på Flashback kan vi fastställa att köp av sexuella tjänster 
konstrueras som något legitimt. En brottslig handling normaliseras och mannen 
behöver inte skämmas, oavsett på vilket sätt och av vilken anledning han 
besöker kvinnor som säljer sexuella tjänster. Många på forumet har helt klart ett 
stort behov av att prata och diskutera med andra män, främst de som anser sig ha 
samma värderingar och åsikter om hur köp av sexuella tjänster ska vara eller gå 
till. Även i denna kontext kan ett marknadsspråk urskiljas då männen talar om 
prostitution som en tjänst de betalar för. Forumet fungerar som en tillåtande 
arena för diskussion kring köp av sexuella tjänster där kvinnan som säljer sex 
och hennes personlighet inte lämnas mycket utrymme. Samtidigt som forumet är 
öppet för fria åsikter finns en social ram som personerna på forumet ständigt 
förhåller sig till och blir tillrättavisade till att befinna sig inom.  
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8. Resultatanalys  
I denna del kommer vi att redogöra för hur köp av sexuella tjänster konstrueras 
utifrån våra två empiriska material. Vi redovisar även skillnader och likheter i 
dessa konstruktioner. Detta gör vi med hjälp av Faircloughs (1989) tre-
dimensionella modell som vi har analyserat vårt material utifrån. Vi kommer 
använda oss av de två återstående dimensionerna, diskursiv praktik och social 
praktik, som rubriker då det underlättar för läsaren att följa med i analysen. 
Utifrån resultatet har vi valt ut de delar som vi anser vara mest framträdande och 
kan representera konstruktionen och det är dessa som presenteras vidare i 
analysen. Under avsnitt 8.1, Den diskursiva praktiken i tingsrättsdomar och på 
Flashback, har vi lyft upp de mönster vi har funnit i analysens första steg och 
kopplat samman med vår tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 
Under avsnitt 8.2, Den sociala praktiken kring köp av sexuella tjänster, 
fortsätter analysen men där diskuteras också mer ingående våra slutsatser. 

8.1 Den diskursiva praktiken i tingsrättsdomar och på 
Flashback 
 
8.1.1 Köp av sexuella tjänster som marknad  

Språket i tingsrättsdomarna är präglat av lagtext och det fokuserar på att vara 
objektivt. Då tingsrätten talar om prostitution finns ett överhängande fokus på 
betalningen och den faktiskt affären, eftersom detta ligger till grund för att 
mannen döms. Niemi (2010) beskriver att begrepp så som ”köp av sexuell 
tjänst” och ”försäljning av sexuell tjänst” upprätthåller en diskurs inom 
rättsväsendet som hon kallar för marknadsspråk (Niemi 2010:160). Vi kan också 
se att denna diskurs och fokus på affären leder in på en marknadsmässig arena 
där kvinnan är en vara som kan köpas för pengar. Kvinnan som säljer sexuella 
tjänster nämns nästan enbart i samband med sitt ”yrke” och blir på så sätt en 
handelsvara som köparen är ansvarig för att ha handlat med. Då språket i 
tingsrättsdomarna fokuserar så mycket på betalningen och affären blir 
prostitution något som bara handlar om köp och sälj, och de faktiska mänskliga 
omständigheterna blir på så sätt överslätade och får inget utrymme i den skapade 
diskursen. Detta kopplas samman med att det enbart finns en affärsmässig 
relation mellan mannen och kvinnan, de eventuella känslor och relation dem 
emellan lämnas inget utrymme. Prostitution konstrueras genom det 
marknadsmässiga språket till något kommersiellt som i det stora hela saknar 
betydelse. Detta är också något som Niemi (2010) kommer fram till då hon 
säger att marknadsspråket gör att aktiviteten neutraliseras (Niemi 2010:169). 
Marknadsspråket neutraliserar prostitution till en handling som inte är så 
allvarlig. Vi kan se att mannen i tingsrättsdomarna, genom den diskursordning 
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som råder, på ett sätt inte står lika ansvarig för sitt handlande eftersom att detta 
marknadsspråk är så påtagligt. Hans gärning bagatelliseras och ses som en liten 
förseelse när vi kan se att det egentligen rör sig om att mannen är med och 
stödjer den omfattande människohandeln. När tingsrätten producerar denna 
terminologi återskapar och distribuerar de detta sätt att prata om prostitution och 
gör det neutralt. Den sociala konstruktionen av köp av sexuella tjänster som en 
marknad i det rättsliga språket gör den accepterad och neutral och den utgör en 
grund i det rättsliga samhället. Detta i enlighet med Burr (2003) som menar att 
kunskap reproduceras genom sociala processer där vi människor förstår världen 
samt oss själva beroende på vilken kontext vi befinner oss i just vid angivet 
tillfälle (Burr 2003:2ff). Niemi (2010) anser att användandet av marknadsspråk 
fungerar som en neutraliserande täckmantel över de sexuella tvång och 
övergrepp som prostitution ofta är förknippat med (Niemi 2010:162ff).  

Precis som i tingsrättsdomarna kan vi också på internetforumet Flashback se att 
köp av sexuella tjänster konstrueras som något det går att handla med. 
Marknadsspråket med tjänster och utbud är tydligt också här. Katsulis (2010) 
menar att det finns ett tydligt marknadsspråk i den diskurs som skapas i den 
virtuella världen och att det där exempelvis handlar om kvinnor som erbjuds 
(Katsulis 2010:226). Männen på forumet talar om önskningar som kvinnan som 
prostituerar sig ska uppfylla, och det är ingen tvekan om att hon inte skulle göra 
det, hon får ju betalt för det. Fokus ligger inte på priset eller betalningen i 
diskursen utan här diskuterar männen ett behov som de vet att de kan få 
tillgodosett bara man kan betala. Prostitution konstrueras just som en tjänst på 
en marknad som präglas av tillgänglighet. Kvinnan med prostitutions-
erfarenheter benämns enbart som en hora och en vara som går att köpa. Detta 
ger inte kvinnan mycket mer utrymme än att vara en produkt på en sexmarknad. 
Dock återfinns några inlägg på forumet som sätter sig emot den rådande 
diskursordningen och vill poängtera att kvinnorna inom prostitutionen visst är 
mer än enbart handelsvaror. Dessa negativa fall får inte något stort gehör utan 
försvinner in i massan av majoriteten och deras åsikter. På Flashback kan vi 
tydligt se konstruktionen av att kvinnan enbart fyller en enda funktion för 
mannen, där given betalning ger honom det han vill ha. Prostitution konstrueras 
som något “normalt” genom att marknadsspråket slätar över de mellanmänskliga 
relationer mannen och kvinnan emellan och köpet är endast en affär. Månsson 
och Söderlind (2004) menar att detta kan kopplas samman med det kontextuella 
sammanhang som återfinns på internet där sättet att prata om sexualitet kan leda 
till en normalisering av det som tidigare inte varit accepterat i samhället 
(Månsson & Söderlind 2004:143). Genom sättet man pratar på skapas en diskurs 
som normaliserar åsikter och värderingar. Marknadsspråket reproduceras och 
blir det accepterade sättet att skriva på. Utan ifrågasättande fortsätter nya 
användare att skriva på just detta sätt. 
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Marknadsspråket är en tydlig diskurs i båda kontexterna. Prostitution 
konstrueras här som en strikt affärsmässig relation på en marknad, där allt kan 
köpas för pengar. Även om kvinnan benämns med olika ord i de två 
kontexterna, där Flashbacks ord är mycket grövre och mer liknar skällsord, är 
hon ändå inte mycket mer än en vara som är till salu. Genom att använda detta 
marknadsspråk neutraliseras köp av sexuella tjänster i båda kontexterna till att 
inte handla om något som görs mot en annan människa, utan det ses som något 
kommersiellt. Skillnaderna i diskurserna är att det i tingsrättsdomarna mer är 
fokus på betalning och början till eller genomförd handling, medan det på 
Flashback handlar om hur kvinnan ska agera utifrån mannens önskemål. Samma 
marknadsspråk återfinns i de två kontexterna men yttrar sig på olika sätt. Köp av 
sexuella tjänster och dess sociala konsekvenser neutraliseras och får inte den 
uppmärksamhet som människohandel globalt sett brukar få. I det lilla 
sammanhanget, i en tingsrättssal eller i en tråd på Flashback, kopplas inte 
handlingen där en människa köper en annan till större sammanhang utan kan gå 
obemärkt förbi som en oskyldig handelsuppgörelse. 
 

8.1.2 Köp av sexuella tjänster och dess sociala ram  

I Kuosmanens studie (2008) uppger åtta procent av de tillfrågade männen att de 
någon gång betalat för sexuella tjänster. Av denna grupp sexköpande män 
uppger fem procent att de efter lagens inträdande har slutat köpa (Kuosmanen 
2088:377f). Detta visar att trots att lagen som gjort handlingen brottslig finns, 
och att stigmatiseringen som följer med att bryta mot en lag är stark, är det ändå 
en stor del av sexköparna som fortsätter trots att den trätt i kraft. Både 
Kuosmanen (2008) samt Jakobsson och Kotsadam (2011) kommer fram till att 
majoriteten av svenska folket är positiva till lagen. Detta bidrar till skapandet av 
en social ram som innefattar vad som anses vara okej och inte i ett samhälle. 
Lagen och attityderna till denna bidrar till den sociala konstruktionen av vad 
som är accepterat. Vi har en förståelse för att männen i tingsrättsdomarna i så 
stor grad som möjligt vill bevisa sin oskuld och bibehålla denna i en den utsatta 
situation som det innebär att vara åtalad. Men ändå är det intressant hur männen 
utger sig för att vara oskyldiga trots den starka bevisningen från polis och 
rättsväsende, med flera exempel på observerat fullbordat samlag. Rätten lägger 
stor vikt vid bevisningen och konstruerar polisen som den sanningstalande 
medan mannens berättelse konstrueras som mindre trovärdig. Det redogörs för 
att mannen hävdar sin oskuld och i flera fall nästan förlöjligar sig själv genom 
att komma med märkliga bortförklaringar och skyller gärningen på kvinnan för 
att ej själv bli dömd. Vi kan i dessa bortförklaringar tydligt se stigmatiseringen 
lysa igenom då männen inte vill hamna utanför det som är socialt accepterat och 
hävdar här ständigt sin oskuld.  Rättens sociala konstruktion av köp av sexuella 
tjänster är tydligt lagbunden och diskursen präglas av polisens trovärdighet och 
misstron mot mannen. Kontexten bidrar till en ökad stigmatisering då mannen 



45 
 

gör allt vad han kan för att hävda sin oskuld medans bevisningen mot honom 
redan står klar. Diskursen skapas genom att två sidor står emot varandra, där den 
ena har tolkningsföreträde. Prostitution konstrueras här som något som är 
utanför den sociala ramen och inte är socialt accepterat.  
 
Den sociala ram vi kan se på Flashback skiljer sig en del från den i 
tingsrättsdomarna. Här är köp av sexuella tjänster accepterat som företeelse och 
det handlar mer om att man ska prata om det på “rätt sätt”. Inläggen på forumet 
sträcker sig på ett kontinuum från våld till känslor, där det är tydligt att det finns 
gränser åt båda hållen. Skapandet av diskursen sker aktivt då användare 
tillrättavisar andra som inte håller sig inom det som konstrueras som den sociala 
ramen. Det märks att det finns ett “rätt sätt” att skriva på när det gäller 
prostitution inom aktuell tråd. Det förutsätts att den som köper sexuella tjänster 
är en heterosexuell man och att kvinnan som säljer sexuella tjänster finns i en 
lägre social grupp. Köp av sexuella tjänster konstrueras inte som en ovanlig 
handling, men beskrivningen av kvinnan och köpet får gärna vara lite i den 
dominanta riktningen. Känslor och närhet konstrueras som något som inte är 
förenligt med prostitution, och jämförelser mellan kvinnor som prostituerar sig 
och “vanliga kvinnor” förekommer ofta. Den sociala ramen är allmänt 
accepterad av trådens användare och kan ses som ett hegemoniskt ideal. Den 
sociala ramen kan förstås vara det som Connell (1995) beskriver som den 
genuspraktik som för tillfället har det accepterade svaret på hur patriarkala 
mönster ska bibehållas (Connell 1995:115f). Genom att till exempel tala om 
kvinnan som prostituerar sig på ett föraktfullt sätt placerar sig mannen 
automatiskt över henne i en social rang. Kvinnan konstrueras som äcklig, det går 
att ha sex med henne men inte under några omständigheter visa någon slags 
hänsyn och empati. Detta är ett exempel på det som Shrock och Schwalbe 
(2009) kallar för manlighetshandlingar. Dessa handlingar är något som män 
utför för att upprätthålla patriarkala mönster och på så sätt anta det hegemoniska 
idealet (Shrock & Schwalbe 2009:286f). Det som diskuteras på forumet skrivs 
ofta som något så grundläggande att alla där tycks förstå vad användaren menar, 
utan att vidare förklara sig. De negativa fall som faktiskt ifrågasätter 
konstruktionen når inte upp till det hegemoniska idealet och får därför inget 
gehör. Den sociala ramen ifrågasätts inte, utan antas och reproduceras av de 
användare som för tråden vidare. På detta sätt skapas diskursen och genom 
samförståndet i gruppen konstrueras den sociala ramen som något som man inte 
får kliva utanför. En del användare försäkrar sig om att inte hamna utanför 
ramen genom att framställa sig själva och sina åsikter som allierade med den 
rådande diskursordningen.  
 
Den sociala ramen skiljer sig tydligt mellan kontexterna. Köp av sexuella 
tjänster konstrueras i domarna som något förbjudet och stigmatiserande medans 
det på Flashback konstrueras som något legitimt och inget som ifrågasätts. I 
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tingsrättsdomarna anses det inte vara okej att ha köpt en sexuell tjänst. Det är 
genom lagen inte socialt accepterat i samhället att ha köpt sexuella tjänster, 
vilket i sin tur påverkar stigmatiseringen av sexköpare. Flashback kan ses som 
en dold arena men internet är trots detta också en del av det offentliga samhället. 
Där kan lagen förbises och köp av sexuella tjänster konstrueras här som något 
socialt accepterat och det är inte frågan om man gör det, utan på vilket sätt 
sexköpet utförs. Den hegemoniska maskulinitet som upprätthålls inom diskursen 
på Flashback är svårare att urskilja i den sociala ramen i tingsrättsdomarna. På 
Flashback används manlighetshandlingar för att stärka patriarkala mönster 
medans det i domarna mer handlar om att mannen är den svaga parten gentemot 
polis och rättsväsende. Detta stämmer inte särskilt bra överens med den 
allmänna uppfattningen kring maskulinitet, då mannen som brottsling oväntat 
befinner sig i en lägre social rang än vad han är van vid. Mannen kan inte här 
leva upp till det som i samhället ses som det manliga hegemoniska idealet, och 
hans beteende och de strategier han använder måste ändras för att passa in i den 
aktuella kontexten.  
 

8.2 Den sociala praktiken kring köp av sexuella tjänster 
Genom att använda ett marknadsspråk där kvinnor reduceras till varor och ett 
bidrag till människohandel ses som en liten handelsuppgörelse försvinner den 
mänskliga faktorn inom prostitutionen. Lagen som förbjuder köp av sexuella 
tjänster kan verka riktad mot män eftersom den infördes som en produkt av en 
feministisk diskussion, vilket kan uppfattas som stigmatiserande för män då de 
bryter mot den. Eftersom konstruktionen av köp av sexuella tjänster tar sig 
uttryck genom marknadsspråket tas ansvaret från mannen och han kan trots 
lagen och stigmatiseringen använda sin genustillhörighet som ett försprång. 
Mannen i tingsrättsdomarna tjänar på användandet av marknadsspråk då detta 
tar fokus från hans agerande. När marknadsspråket kopplas samman med den 
sociala ramen i tingsrättsdomarna kan mannen dra nytta av “överslätandet” av 
handlingen som marknadsspråket bidrar till. Tingsrättens konstruktion gör att 
mannen kan komma undan med böter för en neutraliserad affär istället för ett 
köp av en annan människa. På Flashback kan marknadsspråket sammankopplat 
med den sociala ram vi ser där påvisa en tydlig hegemonisk maskulinitet. Det 
finns ett sätt att visa sin maskulinitet på som är mer accepterat än andra. Att 
nedvärdera kvinnan som prostituerar sig till att hon bara hör samman med sitt 
“yrke” är ytterligare en stark diskurs som återfinns i båda kontexterna, dock med 
starkare ord på Flashback. Denna objektifiering av kvinnan kan vi se, precis som 
Schrock och Schwalbe (2009) kommer fram till, som ytterligare en väg till att 
stärka den hegemoniska maskuliniteten. Den heterosexuella normen återskapas 
och genom att tala om kvinnan på detta sätt och göra henne till sin ägodel 
skyddar mannen sig från homofobiska påhopp. Prostitution och dess sociala 
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konstruktion bidrar till att fasthålla det hegemoniska idealet där män ska leva 
upp till den manliga stereotypen. 
 
Vi ser att neutraliseringen som konstruktionerna av köp av sexuella tjänster 
bidrar till kan göra att de konsekvenser som det medför att köpa en annan 
människa förbises. Vi frågar oss hur dessa konsekvenser kan tillåtas att 
neutraliseras bara genom användandet av särskilda ord och uttryck. Utifrån en 
samhällsnivå kan man fråga sig om det finns en medvetenhet kring denna 
neutralisering av sexköpet. De två kontexterna vi undersökt befinner sig på olika 
nivåer och har olika hög status i samhället, men trots detta bidrar båda till 
skapandet av den allmänt accepterade sociala konstruktionen av köp av sexuella 
tjänster. Utifrån de konstruktioner vi har funnit, kan vi fråga oss om dessa 
speglar den allmänt accepterade uppfattningen om prostitution i samhället? 
Diskursordningen ifrågasätts inte, utan konstruktionerna kan reproducera de 
genusmönster som finns i samhället idag. Marknadsspråket och den sociala ram 
som vi har upptäckt bibehåller de genusstrukturer som allmänt tas för givet idag. 
Den rådande diskursordningen upprätthålls av dominerande grupper i vårt 
samhälle. Dessa dominerande grupper, de män som återskapar hegemonisk 
maskulinitet, är intresserade av att bibehålla befintliga strukturer. Detta eftersom 
de drar fördel från de konstruktioner av köp av sexuella tjänster som vi har 
funnit då dessa vidhåller de redan befintliga samhälleliga genusstrukturerna 
inom de två kontexter vi undersökt. 
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9. Slutord 
I tingsrättsdomarna kan vi se att köp av sexuella tjänster konstrueras som något 
som går emot samhället. Detta kan också kopplas till stigmatisering, där köp av 
sexuella tjänster inte är accepterat. Vi kan även se en konstruktion där polis och 
rättsväsende har tolkningsföreträde och mannen som är åtalad framställs som 
mindre tillförlitlig. Köp av sexuella tjänster konstrueras på Flashback som något 
legitimt och vi kan här uppmärksamma en tydlig social ram med accepterade 
förhållningssätt som användarna anpassar sig till. På dessa två språkliga arenor 
används ett marknadsspråk som konstruerar köp av sexuella tjänster som en 
strikt affärsmässig relation mellan en köpare och en säljare. Vi har sett att köp 
av sexuella tjänster och konstruktionen av detta är beroende av kontexten som 
omger diskursen. Detta bekräftas av socialkonstruktionism och också 
diskursteorin då båda beskriver att en konstruktion eller diskurs alltid är 
beroende av kontexten den befinner sig i (Burr 2003:2ff; Fairclough 1995b:53f). 
Hegemonisk maskulinitet tar sig också olika uttryck beroende på kontext, och 
det som är ett ideal i en kontext behöver inte vara det i andra kontexter (Connell 
1995:115f). Konstruktionen av köp av sexuella tjänster kan ses som ett sätt för 
män att bekräfta och uppfylla denna hegemoni och vi kan se koppling till 
kontext även här. 
 
Efter att ha sett denna kontextbundenhet kan vi utveckla tanken till om det i 
praktiken skulle kunna vara samma män som befinner sig, och konstruerar köp 
av sexuella tjänster, i båda kontexterna. Trots att konstruktionerna ser olika ut, 
kan vi tänka oss att samma man kan befinna sig både i tingsrätten och på 
Flashback och vara en part i återskapandet av konstruktionerna. Kontexten och 
rådande sociala konstruktioner gör att männen anpassar sig för att uppfylla 
hegemoniska ideal. Vikten av socialkonstruktionism, hegemoni och diskursteori 
tydliggörs då man tänker sig att samma man faller in i olika mönster beroende 
på vart han befinner sig. En tanke som väckts efter analysen är hur 
konstruktionerna av köp av sexuella tjänster påverkar synen på kvinnor inom 
prostitution, men också kvinnor i allmänhet. Vi har lagt fokus på mannen, men 
kan aldrig komma ifrån att det alltid finns en kvinna närvarande i prostitutionen. 
Konstruktionerna som vi funnit låter inte kvinnan ta någon plats, utan återskapar 
uppfattningen av kvinnan som tillbakadragen, anpassningsbar och i 
beroendeställning. Hon tar inga egna initiativ utan finner sig i det som mannen 
har skapat och på det sätt som han vill ha det. De socialt konstruerade 
könsrollerna där mannen står över kvinnan blir extra tydliga när mannen köper 
kvinnans kropp. I det stora hela är konstruktionen av köp av sexuella tjänster i 
våra två empiriska material inte fördelaktiga för den allmänna kvinnosynen. 
 
Att vara medveten om konstruktioners beroende av kontext är viktigt i alla 
sammanhang, inte minst i vår framtida yrkesroll som socionomer. Detta har vi 
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sett i konstruktionen av köp av sexuella tjänster då hur man pratar kring ett 
socialt problem på olika sätt beroende på kontext blir tydligt. Vidare kan vi efter 
vår studie se vikten av att vara närvarande på arenor där interaktion ges 
utrymme och konstruktioner blir tydliga. Tingsrättsdomar är ett redan bevakat 
område där rättssäkerhet och objektivitet är centrala delar. Däremot kan vi se att 
en större medvetenhet kring interaktion och konstruktioner av sociala problem 
på internet skulle hjälpa professionella socionomer att bli mer uppdaterade inom 
aktuellt område. Detta skulle kunna fungera som ett verktyg för professionella 
då de möter aktuellt problem i den vardagliga sociala praktiken. 
 

9.1 Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 
Vår uppsats har genererat i kunskap kring hur språk används för att konstruera 
köp av sexuella tjänster på två olika språkliga arenor. Vi har lagt fokus på 
konstruktionen av diskursen kring ämnet, vilket tidigare forskning sällan gjort. 
Något vår uppsats bidrar med är ett medvetandegörande kring språkets betydelse 
för hur ett socialt problem konstrueras och uppfattas beroende på kontext. 
 
Vi kan efter vår studie i allmänhet se ett behov av forskning som fokuserar på 
hur människor pratar med varandra på internet och vad dessa interaktioner kan 
symbolisera. Vi hade svårt att finna tidigare forskning kring det allmänna 
språket och på vilket sätt det används på internet. Mer specificerat skulle vi vara 
intresserade av forskning kring språket där män som köper sexuella tjänster av 
kvinnor blir intervjuade. Detta för att kunna gå på djupet och se männens 
konstruktion av köp av sexuella tjänster i sättet just de pratar på. Vidare skulle 
en intervjustudie kunna undersöka hur det kommer sig att män fortsätter köpa 
sexuella tjänster trots Sveriges unika lagstiftning. Vad är drivkraften till köpet 
och varför fortsätter män att köpa trots att lagstiftningen funnits så länge? Är 
behovet av sexuellt umgänge så starkt att det blir legitimt att bryta mot lagen? Vi 
kan också tänka oss en utvidgad version av vår studie, där till exempel fler 
trådar och fler domar undersöks. Material från bara en av arenorna eller från 
alternativa empiriska källor skulle också vara relevant. På detta sätt kan 
förståelsen av konstruktionerna ytterligare stärkas. 
 

9.2 Avslutande reflektioner 

Det som genom hela uppsatsprocessen varit mycket positivt är att vi varit två 
författare. Detta har hjälpt oss genom att vi alltid fört diskussioner och resonerat 
innan vi skrivit något och på detta sätt noga bearbetat textens alla delar. Det är 
inte en person som präglar hela uppsatsen utan vi har hela tiden fått argumentera 
för varandra och kompromissat på de ställen vi uppfattat texten eller tolkningar 
på olika sätt. Under processens gång har ibland motivationen varit lägre hos den 
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ena av oss, och då har den andra kunnat för stunden ta större ansvar. Det har 
varit positivt att vi under mindre produktiva dagar kunnat motivera varandra.  

Något som vi reflekterat över efter att vi genomfört analysen är användandet av 
benämningen “köp av sexuella tjänster”. Då vi i analysen drar slutsatser kring 
marknadsspråket kan vi ifrågasätta våra egna formuleringar genomgående i 
uppsatsen. Vi har på ett sätt själva bidragit till konstruerandet av köp av sexuella 
tjänster som en marknad. Samtidigt är det svårt att finna andra, någorlunda 
neutrala, formuleringar och “köp av sexuella tjänster” är också benämningen 
som lagtext använder.  Vi har använt ”prostitution” synonymt i den utsträckning 
det är möjligt utan att ändra våra frågeställningar. Ytterligare något vi i 
efterhand förstått att vi kunnat väga in i analysen på ett mer tydligt sätt, är 
användandet och betydelsen av smileys på Flashback. Dessa kan ha en betydelse 
för textens mening, och på så sätt också bidra till konstruktionen av köp av 
sexuella tjänster. Vi har omedvetet vägt in betydelsen av smileysarna, men inte 
uttryckt detta specifikt i analysen. Vi tror att detta kan ha att göra med att vi 
tillhör en teknikgeneration, och smileys är för oss en del av texten och inte något 
speciellt.  

Tråden på Flashback valdes på grund av de intresseväckande inlägg som fanns 
där. En del av det som väckte intresset var hur grovt språket var, och vi 
reagerade starkt på det som stod där. Vi tyckte att språket var häpnadsväckande 
och lade ner mycket tid till att reflektera och diskutera kring det vi läste. Ju 
längre in i analysprocessen vi kom kunde vi dock finna att språket neutraliserats 
för oss, och efterhand reagerade vi inte alls på samma sätt på det grova språket 
som i början. Vi tror att neutraliseringen kan bero på antalet gånger vi läst 
texten, samt att vi i analysen försökt se bakom orden för att se konstruktionen 
och på så sätt har vi inte längre lagt märke till orden. Eftersom vi är medvetna 
om hur språket kan uppfattas har vi ändå valt att lägga till stycken i texten som 
uppmärksammar läsaren på det grova språket. 

Ett övergripande resonemang som har väckts hos oss under uppsatsprocessen är 
i vilken utsträckning det går att uttala sig om något vi själva inte har erfarenhet 
av. Vi undrar i vilken grad erfarenhet inom ämnet skulle ha ändrat våra 
slutsatser. Gör avsaknaden av erfarenhet oss mer objektiva eller kan en 
ensidighet uppstå? Kan det vara så att vi helt har missat delar i analysen som för 
någon med mer erfarenhet hade varit självklara? Eller har vi i vår uppsats en 
möjlighet att se saker som en person med erfarenhet kanske skulle ta för givet 
eller inte anse vara relevant? Vi har gjort vårt yttersta för uppsatsens kvalitet och 
vi anser själva att vi, trots avsaknaden av tidigare erfarenhet inom ämnet, har 
bidragit med en samhällsrelevant studie. Vår uppsats slutsatser bidrar till 
förståelsen för konstruktioner av köp av sexuella tjänster. 
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