
Linköpings universitet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) 

Masteruppsats, 30 hp – Samhälls- och välfärdsstudier (SVS) 

ISRN: LiU-ISV/SVS-MAS-A--16/02--SE 

A piece of cake 
– en posthumanistisk studie av prostitutionsforum och

positiva attityder till sexköp 

Matilda Åkesson 

Handledare:  Sara Ahlstedt 



Abstract 

A piece of cake –  a posthumanistic study of web forums and positive attitudes towards buying sex. The aim of the 

study is to elucidate what enables positive attitudes towards buying sex. The study has a posthumanist 

approach and the data is gathered trough hidden observations of a Swedish web forum dedicated to 

discussions of prostitution. The theoretical frame that is used in the study consist of concepts from the 

material feminists Karen Barads and Donna J. Haraways theories and Niels van Doorns argument of 

the embodiment of virtual texts. A theoretical inspired thematic analysis is used to examine the data 

from the observations of the web forum. The study shows that positive attitudes towards buying sex 

are given space and permanence though a variety of intra-actions between material and human agents. 

At the same time the result of the intra-actions is that the positive attitudes get mediated and endorsed, 

which enables positive attitudes towards buying sex. In addition to that, the intra-action between 

material and human agents creates normative understandings about buying sex and prostitution, which 

also enables these attitudes. In conclusion, the study shows that the enablement of positive attitudes 

towards buying sex is created through intra-action between not only human agents, instead the material 

shows to have a significant part in the enablement of positive attitudes towards buying sex. 
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Förord

I sann posthumanistisk anda vill jag börja med att tacka min vän koffeinet som har hjälpt mig att hålla 

igång hjärnan under denna tid. Jag vill också tacka mina nära och kära som fortfarande finns kvar trots 

att jag har varit en relativt osocial vän, sambo, dotter och syster de senaste månaderna. 

Speciellt tack till min Emil som under dessa totalt 5 år av studier stöttat, peppat, förstått och till stor del 

skött markservicen här hemma under intensiva pluggperioder. Varje gång du säger att du är stolt över 

mig växer jag en millimeter, vilket är fint eftersom jag nu efter x antal år har insett att det där med 

klackskor inte är något för mig. 

Jag vill också tacka min handledare Sara. Tack för din förmåga att alltid säga det som jag behöver mest 

och tack för att du har fått mig att känna att jag utvecklats under detta arbete. Dina kommentarer och 

våra handlingstillfällen har varit en viktig aktör i möjliggörandet av denna studie. 

Matilda Åkesson 

2016-06-03, Linköping 

[TW – sexuella övergrepp] Vissa av de foruminlägg som jag i denna uppsats både beskriver och citerar 

är sexuellt grova och när jag observerade forumet kunde jag ibland inte låta bli att se dessa berättelser 

av sexköpstillfällen mer som berättelser av sexuella övergrepp, därav denna trigger varning. 
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Introduktion 

”Tapp, tapp, tapp, tapptapp” hörs från mitt tangentbord. Det har blivit dags att välja ämne inför 

masteruppsatsen. Jag öppnar ett internetfönster och skriver in sökorden ”köpa sex, forum”. På några 

minuter har jag hittat vad jag sökte, ett forum där positiva attityder till sexköp uttrycks och mitt intresse 

vaknar. Mitt val av ämne är klart.  

Denna något förenklade beskrivning av hur jag kom att intressera mig för positiva attityder till sexköp 

som uttrycks virtuellt skulle kunna ses som något helt vardagligt och inte så märkvärdigt, en student 

som söker information. Men är det bara jag som student som agerar i denna beskrivning? Är datorn, 

webbläsaren, mitt abonnemang för tillgång till internet eller forumets hemsida helt oviktiga? Nej. Utan 

dem skulle jag endast vara en student som sitter i sin lägenhet och skriker ut en önskan om information. 

”Köpa sex!”, ”forum!”. En handling som är högst genomförbar men som skulle lämna mig med föga 

svar på min begäran och eventuellt undrande grannar. Att se på en händelse eller situation, i detta fall 

val av uppsatsämne, och erkänna inte bara mänskliga aktörers betydelse utan även de materiella innebär 

att en tagit på sig ett par posthumanistiska glasögon. I denna studie har jag valt att greppa tag i ett par 

glasögon av denna karaktär i hopp om att kunna synliggöra vad som möjliggör de positiva attityder till 

sexköp som skapas och förmedlas genom prostitutionsforum1. Studien fokuserar således på att 

synliggöra vilka aktörer, mänskliga och materiella, som aktualiseras och verkar i skapandet av dessa 

attityder som uttrycks i det virtuella. Men även hur dessa positiva attityder möjliggörs och vilka 

normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution som dessa attityder innefattar. 

Tidigare forskning som gjorts på prostitutionsforum har främst inriktat sig på den mänskliga 

interaktionen.2 Samtidigt har den svenska forskningen gällande attityder till sexköp främst utgjorts av 

större befolkningsundersökningar där attityder till den svenska lagstiftningen, som kriminaliserar den 

köpande parten, stått i fokus.3 Denna studie inkluderar båda dessa områden, attityder och 

prostitutionsforum. Med mina posthumanistiska glasögon belyser jag dock inte bara vad som utspelas 

på forumen eller vilka attityder som infinns, utan även hur dessa möjliggörs. Det specifika paret av 

posthumanistiska glasögon som har prytt min näsrot under arbetet med studien utgörs utav en teoretisk 

ram, där begrepp från de feministiska posthumanisterna Barad och Haraway inkluderats. Men även Van 

Doorns tankar kring textens materiella betydelse har tonat glasets nyans i mina glasögon. Det är med 

dessa glasögon som jag har observerat ett svenskt prostitutionsforum och utfört min tematiska analys i 

syfte att synliggöra vad som möjliggör positiva attityder till sexköp. Så, vad är det då som möjliggör de 

positiva attityderna till sexköp när det materiellas betydelse inte utesluts från ekvationen? Ja det är det 

som är frågan och svaret kommer till slut ges genom dessa cirka 60 sidor som utgör den materialitet till 

uppsats som jag nu presenterar. Men först ges en beskrivning av vad denna materialitet innefattar. 

                                                 

1 Internetforum där personer som har ett gemensamt intresse för prostitution möts och diskuterar. 
2 Se för exempel, Scaramuzzino (2014), Månsson & Söderlind (2004), Blevins & Holt (2009), Holt & Blevins (2007), Holt, 

Blevins, Kuhn (2008) (2009), Sharp & Earle (2002), Cauduro m.fl. (2009), Milrod & Monto (2012), Martilla (2008).  
3 Se för exempel, Kousmanen (2011), Jacobsson & Kotsadam (2011), Holmström & Skillbrei (2008), Priebe & Svedin 

(2012), SOU 2010:49. 
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Disposition 

I denna studies inledande kapitel presenteras studiens syfte och frågeställningar, vilket följs av en 

beskrivning av studiens bakgrund med fokus på den svenska lagstiftningen, internet, attityder och 

internetforum i relation till prostitution. I efterföljande kapitel presenteras tidigare studier av 

prostitutionsforum och attityder till sexköp, samt en reflektion kring denna studies kunskapsbidrag i 

relation till dessa. Kapitlet som därefter tar vid, presenterar det teoretiska ramverk som jag använt mig 

av i denna studie. I kapitlet Metod och tillvägagångssätt belyses hur jag gått tillväga i mitt val att utföra dolda 

observationer på ett svenskt prostitutionsforum, samt mitt val av en posthumanistiskt inspirerad 

tematisk analys som analysmetod. I detta kapitel inkluderas även mina etiska reflektioner, samt en 

beskrivning av mitt analytiska tillvägagångssätt. Efterföljande kapitel utgörs av studiens analys som 

delas in i två större teman som båda behandlar hur positiva attityder till sexköp möjliggörs i det 

virtuella, samt vilka aktörer som aktualiseras och verkar i detta möjliggörande. Studien avslutas därefter 

med kapitlet Resultat och avslutande diskussion, där jag för en diskussion kring studiens resultat och ger 

förslag till vidare forskning. 

Syfte/frågeställningar 

Studiens övergripande syfte utgörs av att med hjälp av posthumanistiskt teori synliggöra vad som 

möjliggör positiva attityder till sexköp. Studien fokuserar på att synliggöra vilka aktörer, mänskliga och 

materiella, som aktualiseras och verkar i skapandet av dessa attityder som uttrycks virtuellt. Men även 

hur positiva attityder till sexköp möjliggörs och vilka normativa uppfattningar kring sexköp och 

prostitution som dessa attityder innefattar. Eftersom den tidigare forskningen som jag tagit del av 

gällande attityder till sexköp och prostitutionsforum inte har anammat ett posthumanistisk angreppsätt4, 

belyser även denna studie vad posthumanismen har att erbjuda i studier av dessa områden. De centrala 

frågeställningarna för denna studie utgörs av: 

 Hur möjliggörs positiva attityder till sexköp som uttrycks virtuellt? 

 Vilka aktörer aktualiseras i detta möjliggörande? 

 Vilka normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution innefattas i dessa positiva attityder 

till sexköp? 

 Hur skapas/aktualiseras dessa normativa uppfattningar?  

Lämna ditt bakomflutna före dig – bakgrunden till studien 

Att lämna det bakomflutna före sig kanske egentligen är en härlig felsägning av Disneys älskade vårtsvin 

Pumba i Lejonkungen vars riktiga budskap är att lämna det förflutna bakom sig. Men uttrycket att 

lämna sitt bakomflutna före sig stämmer bra överens med tanken om att en bakgrund till studien 

behövs för att få en bild av det område som behandlas. Studiens bakomflutna helt enkelt. Därför ges i 

                                                 

4 Se kapitel Tidigare studier & studiens kunskapsbidrag för närmare redogörelse. 



3 

detta stycke en översikt av svensk rådande lagstiftning gällande köp av sexuella tjänsters5 tillkomst och 

innebörd. Stycket innefattar även en ytlig beskrivning av forskningen som berör lagens effekter med en 

tyngdpunkt på förändring av attityder, samt en kortfattad beskrivning av hur internet anses ha fått en 

central roll inom prostitution som fenomen i Sverige idag. Detta stycke skall således ses som en 

introduktion till området och en mer genomgripande redogörelse samt reflektion av tidigare forskning 

som behandlar attityder till sexköp och prostitutionsforum ges under rubriken Vilka strån finns i stacken? 

Lagstiftning, attityder och effekter 

1999 tillträdde en lag i Sverige som kriminaliserade försök till köp/köp av sexuella tjänster. Denna lag 

innebar att den säljande parten inte ansågs utföra en kriminell handling utan endast köparens handling 

kriminaliserades. Förslaget som låg till grund för denna lagstiftning var en del av regeringens 

proposition Kvinnofrid som lades fram 1997. Propositionen innefattade förutom en kriminalisering av 

köparen av sexuella tjänster även förslag för åtgärder inom olika samhällssektorer som syftade till att 

motverka våldet mot kvinnor, prostitution samt sexuella trakasserier inom arbetslivet. Enligt 

kvinnofridspropositionen var prostitutionsfrågan, som definieras som mäns köp av sexuella tjänster av 

kvinnor, sammanlänkad med frågor gällande våld mot kvinnor och bristande jämställdhet. I 

lagstiftningsärendet antogs att en kriminalisering av den köpande parten skulle ge avskräckande effekt 

på potentiella sexköpare och ett jämställt samhälle framhölls som oförenligt med att män förskaffar sig 

sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning.6 Lagstiftningen hade även det övergripande syftet att 

skapa attitydförändringar gällande prostitution, samt att förmedla bilden av prostitution som en fråga 

om jämställdhet mellan könen.7 Lagen gällande kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster som idag är 

verksam, och som i folkmun benämns som sexköpslagen, grundades således på en tanke om främjande 

av jämställdhet där förändring av attityder var ett övergripande syfte.  

Lagens effekt är ett område som varit centralt i såväl statliga utredningar som inom forskarsamhället. 

Ett område som belysts gällande lagens effekter är huruvida den svenska befolkningens attityder 

gällande sexköp har förändrats sedan lagen trädde i kraft. I SOU från 2010 uppges att 

befolkningsundersökningar som gjorts sedan lagen trädde i kraft visar att lagen haft den önskade 

effekten gällande befolkningens attityd gentemot kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster. I 

utredningen uppges att 70 % är positiva till en kriminalisering av sexköp.8 Samtidigt framhåller Priebe 

och Svedin i sin rapport från 2012 att den minskade efterfrågan av sexuella tjänster inte kan härledas till 

att lagen har förstärkt uppfattningen om sexköp som omoraliskt. Den eventuella effekt som kan ses är 

att lagen har en viss avskräckande effekt i relation till risken att bli lagförd. Samtidigt belyser de att 

                                                 

5 Benämningen sexuella tjänster används i denna del av uppsatsen då det är denna benämning som används i lagstiftningen. 
Vidare i uppsatsen kommer denna benämning ersättas av benämningen sexköp. Motiveringen till att använda sexköp istället 
för sexuella tjänster är att den syn på prostitution som jag har och som anammas i denna studie inte är förenlig med att se 
prostitution som en marknad. Personer köper sex, men sex är från början inte en tjänst. Sexköp står således för alla former 
av sex (erotisk massage, oralsex, analsex, vaginalsex osv) som sker i utbyte mot något, vilket i denna studie främst är en 
summa pengar. Vidare reflektion kring min egen och denna studies syn på sexköp och prostitution görs i stycket 
Benämningarna och jag. 
6 SOU 2010:49, Förbud mot köp av sexuell tjänst, Betänkande av utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänsts, 
13f. 
7 Charlotta Holmström & May-Len Skillbrei, ”Nordiska prostitutionsmarknader i förändring: En inledning”, i Prostitution i 
Norden – forskningsrapport (Köpenhamn, 2008), s. 18. 
8 SOU 2010:49, s. 21. 
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ingen av de före detta sexköpare som deltog i deras studie uppgav att lagen har varit en bidragande 

faktor till att de slutat köpa sex.9 Holmström belyser dock att forskningen kring en eventuell minskning 

av efterfrågan på att köpa sex besitter en osäkerhet, då deltagarna i studierna kan ses som mindre 

benägna att svara sanningsenligt på frågan om de någon gång köpt sex eller kan tänka sig att köpa sex 

då sexköp idag är en kriminell handling. 10 Att studera lagens effekt företer sig således vara ett komplext 

område när det gäller att presentera tillförlitliga resultat. Genom den forskning som bedrivits gällande 

attityder ges dock en indikation om att lagen har haft en effekt gällande befolkningens åsikter om att 

sexköp bör vara kriminellt. Men frågan är om lagen är den enda kraften i dessa attityder? 

Internets utveckling, prostitution och forum 

Sedan den bredare massan fick tillgång till internet under den senare delen av 1990-talet har antalet 

internetanvändare stadigt ökat i världen. Internet har gått från att vara ett militärt hjälpmedel till att vara 

en del av vår vardag.11 Sett till internets utveckling och spridning till den breda massan ter det sig inte 

främmande att även prostitutionsområdets förutsättningar har förändrats. Holmström menar att den 

synliga prostitutionen har flyttat in bakom kulisserna där internet har blivit en central punkt för 

kontakter mellan köpare och säljare av sex. Denna aspekt finner hon bidra till en svårighet att utföra 

studier av jämförande karaktär, då internets utveckling inte var där den är idag när lagen trädde i kraft.12 

Scaramuzzino belyser även att internets utveckling har skapat nya förutsättningar för inflytandet över 

prostitutionsområdet.13 I Länsstyrelsen Stockholms kartläggning från 2014 uppges också internet ha en 

central betydelse för prostitutionsområdet.14 Det finns således en indikation om att internets utveckling 

har förändrat såväl det konkreta tillvägagångsättet gällande kontakt mellan personer som säljer och 

köper sex, samt en förändring av förutsättningarna för prostitutionen i Sverige idag.  

En del av internet där personer kan uttrycka sina ståndpunkter och interagera med andra personer är på 

internetforum. Ett exempel på hur internetforum kan användas i relation till prostitution är att forumet 

fungerar som en plats för interaktion mellan personer som säljer och köper sex, men även som en plats 

där personer som köper eller funderar på att köpa sex kan utbyta tankar och erfarenheter. Forumet kan 

också fungera som en plats där personer som köper sex blir accepterade, det vill säga handlingen att 

köpa sex blir normaliserad.15 Forumet kan således bli en sorts frizon där positiva attityder till sexköp 

kan uttryckas. Sett till hur forumen kan användas och att sexköp normaliseras på forumen ges en 

indikation om att internet har en del i vilka attityder som uttrycks gällande sexköp, frågan är bara vilken. 

                                                 

9 Gisela Priebe & Göran Svedin, Sälja och köpa sex i Sverige 2011 Förekomst, hälsa och attityder – Delrapport 1 ur Prostitution i Sverige 

(Linköping, 2012), s. 90f. 
10 Charlotta Holmström, Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige - en kunskapsöversikt om avsedda effekter och oavsedda konsekvenser 

(2014),http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Policys%20etc/Forbud_mot_kop_av_sexuell_tjanst_kunskapsoversikt.pd

f?epslanguage=sv (2016-01-12) 
11 Kristian Daneback, Love and sexuality on the internet (Göteborg, 2006), s. 1. 
12 Holmström. 
13 Gabriella Scaramuzzino, Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: en svensk fuckförening? (Växjö, 2014), s. 17. 
14 Länsstyrelsen Stockholm, Prostitution i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning (Stockholm, 2015), s. 10. 
15 Sven-Axel Månsson & Peder Söderlind, Sexindustrin på nätet – aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden (Växjö, 2004), s. 

78ff. 

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Policys%20etc/Forbud_mot_kop_av_sexuell_tjanst_kunskapsoversikt.pdf?epslanguage=sv
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Policys%20etc/Forbud_mot_kop_av_sexuell_tjanst_kunskapsoversikt.pdf?epslanguage=sv
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Sammanfattning 

Lagen som tillkom 1999 grundades på en önskan om ökad jämställdhet och förändring av attityder. 

Befolkningsstudier visar att majoriteten stödjer en kriminalisering av sexköp, samtidigt förefaller lagens 

effekt på sexköparna vara svag i sin karaktär. Genom Holmström visas även att det finns minst två 

aspekter som gör att forskningen gällande lagens effekt får osäkra resultat, internets utveckling och 

deltagares grad av sanning i sina svar. Att bedriva jämförande forskning gällande attityder till sexköp 

förefaller således som ett snårigt och osäkert fält att ta sig an. Frågan blir således, kan vi och ska vi 

endast fokusera på vilken effekt lagen har fått, eller är det dags att även rikta blicken på det som sker 

idag i hopp om ökad förståelse och kunskap? Mitt svar på frågan är att också rikta blicken mot det som 

sker idag, vilket inkluderar att rikta blicken mot den så kallade world wide weben.   

Tidigare studier & studiens kunskapsbidrag 

Eftersom denna studie syftar till att synliggöra vad som möjliggör positiva attityder till sexköp genom 

att studera ett svenskt prostitutionsforum ges i detta kapitel en överblick kring den tidigare forskningen 

som har utförts med ett fokus på prostitutionsforum och attityder till prostitution och sexköp.  

Eftersom svensk forskning med fokus på prostitutionsforum inte utgör en större kvantitet inkluderas 

även studier av utländska prostitutionsforum. Den attitydsforskning som här presenteras utgörs dock 

av studier som utförts på en svensk kontext, med undantag från en studie som jämför attityder mellan 

Norge och Sverige i relation till de båda ländernas lagstiftning. Detta kapitel avslutas sedan med en 

reflektion kring hur studiens syfte att synliggöra vad som möjliggör positiva attityder till sexköp, samt 

hur studiens posthumanistiska angreppsätt kan placeras i relation till den tidigare forskningen. 

Vilka strån finns det i stacken? 

Prostitutionsforum 

I min scanning av tidigare forskning som behandlar prostitutionsforum har jag endast funnit två studier 

som utgår ifrån en svensk kontext. Scaramuzzinos studie berör vilken betydelse prostitutionsforum har 

för makt och inflytande på prostitutionsområdet. Genom att studera tre svenska prostitutionsforum 

belyser hon organiseringsprocesser och institutionaliseringsprocesser som utförs på forumen av 

personer som säljer eller köper sex. Ett exempel på detta är hur män som köper sex går samman för att 

bojkotta kvinnor som utför så kallad falsk marknadsföring, vilket exempelvis innebär att kvinnans 

bilder ej stämmer överens med hur hon ser ut i verkligheten.16 Den andra svenska studien, utförd av 

Månsson och Söderlind, fokuserar inte endast på forum utan syftar till att beskriva och analysera 

sexindustrin på internet med fokus på prostitution och pornografi. Analysen belyser hur denna 

verksamhet är organiserad rent tekniskt och innehållsmässigt, men också vilka aktörer och intressen 

som ligger bakom verksamheten. De påvisar vidare hur handlingen att köpa sex normaliseras genom 

prostitutionsforumen. Men även hur personer som köper sex besitter en villighet att sprida vidare sina 

                                                 

16 Scaramuzzino, (2014). 
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erfarenheter till andra, vilket blir en förlängning av upplevelsen.17 Svenska prostitutionsforum företer 

sig således inte vara ett väl utforskat område idag. Utanför landets gränser återfinns dock en större 

kvantitet av forskning som berör området. 

Blevins och Holt har studerat amerikanska prostitutionsforum. En av deras studier fokuserar på hur 

internet möjliggör en ny sort interaktion mellan personer som köper sex och hur detta skapar en 

subkultur. Studien har ett stort fokus på hur männen som köper sex utvecklar ett eget språk för att 

exempelvis beskriva kvinnorna som säljer sex och de sexuella handlingar som de köpt av dem. Deras 

studie visar hur män som köper sex och i stor utsträckning delar med sig av sina erfarenheter ges 

respekt i forumet. Studien visar också hur det sker en kommersialisering av kvinnorna som säljer sex 

och de sexuella handlingar som erbjuds, samtidigt görs utvärderingar av specifika kvinnor och olika 

sexuella handlingar som erbjuds. Den subkultur som de menar skapas på forumen visar på hur internet 

möjliggör en ny sorts interaktion mellan personer som köper sex.18 Blevins och Holt har även belyst hur 

män som köper sex använder prostitutionsforumen och de visar hur forumen (internet) har en 

betydelse för sexhandeln genom att de används för att minimera risker (arrestering, rån av hallick eller 

säljare) men även för att hitta säljare i olika städer, samt för att dela erfarenheter och utöva en 

kommersialisering av sexköp.19 Tillsammans med Kuhn belyser de forumens roll i att kunna undvika 

polisen och diskussionernas betydelse beslutstaganden gällande risker.20 De framför hur forumen ökar 

männens (som köper sex) mobilitet och hur deras handlingar styrs av kommunikationen på nätet, 

personliga referenser och polisiära praktiker.21 

Sharp och Earle fokuserar i sin studie av forum i Storbritannien på hur forumet möjliggör ett 

undvikande av den misskrediterande identitet som medföljer med handlingen att köpa sex. Studien 

berör även hur aspekter av riskminimering, manlighet kopplat till sexualitet och en viss etikett för 

interaktion återfinns på forumen.22 Identitet kopplat till forumen återfinns även hos Martilla. Martilla 

visar hur det på finska prostitutionsforum konstrueras sociala band och en kollektiv identitet.23 Studier 

av interaktionen på dessa forum har också gjorts i syfte att synliggöra vem som köper sex och varför. 

Cauduro m.fl. använder sig av italienska forum i syfte att belysa vilka epitet och vilka tankesätt kring 

sexköp män som köper sex har. De fokuserar dock på män som köper sex av personer som befinner 

sig i en trafficking situation.24 Denna aspekt berör även Milrod och Monto i sin studie av forum i USA. 

                                                 

17 Månsson, Söderlind, (2004). 
18 Kristie R. Blevins & Thomas J. Holt, ”Examining the Virtual Subculture of John”, Journal of Contemporary Ethnography, 38, 
(2009:5), s. 619-648. 
19 Thomas J. Holt & Kristie R.Blevins, ”Examing Sex Work from the Client´s Perspective: Assesing Johns Using on-line 
Data”, Deviant Behavoir ,28 (2007:4), s. 333-354. 
20 Thomas J. Holt, Kristie R. Blevins & Joseph B. Kuhn, ”Examing the displacement practices of johns on-line data”, Journal 
of Criminal Justice, 36 (2008), s. 522-528. 
21 Thomas J. Holt, Kristie R.Blevins & Joseph B.Kuhns, ”Examing Diffusion and Arrest Avoidance Practices Among 
Johns”, Crime & Delinquency, 60 (2009:2), s. 261-283. 
22 Keith Sharp & Sarah Earle, ”Cyberpunters and cyperwhores: prostitution on the internet”, i Dot.cons – crime, deviance and 
identity on the Internet, red. Yvonne Jewkes (Collompton, 2002), s. 36-52.  
23 Anne-Maria Martttila, ”Intersections of gender, sexuality, ethnicity”, i Men in prostitution: perspektives, identities and problems. 

Conference report, red. May-Len Skrillbrei & Astrid Renland (Oslo, 2008), s. 47-58. 

24 Andres Cauduro, Andrea Di Nicola, Chiaria Fonio, Andrea Nuvoloni & Paolo Ruspini, ”Innocent when you dream 
clients and trafficked women in Italy”, i Prostitution and human trafficking – focus on clients, red. Andrea Di Nicola m.fl. (New 
York, 2009), s. 31-66.  
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De beskriver även forum som en sociokulturell kontext som påverkar synen på prostitution hos den 

som köper sex och framhåller att internet har framfört en annan dimension av motiv till sexköp, 

nämligen GFE (Girlfriend-experience) vilket innebär en känsla av ett emotionellt band mellan mannen 

som köper och kvinnan som säljer sex, samt hennes uppvisande av njutning.25 

Gemensamt för dessa studier är deras fokus på den mänskliga interaktionen på forumen. Internet 

förpassas till en kontext var på dessa ageranden utspelas. Slutsatser om hur internet har en påverkan på 

prostitutionsområdet görs. Men dessa slutsatser menar jag görs utifrån en förgivettagen tanke om att 

internet har betydelse. Ett tydligt exempel på detta är Blevins och Holts artikel från 2009 där de endast 

studerar interaktionen, men avslutar med en slutsats om att internet möjliggör den subkultur som 

utvecklas. Hur detta möjliggörande av subkulturen åstadkoms av internet berörs dock inte vidare.  

Attityder 

De studier som berör attityder till handlingen att köpa sexuella tjänster som behandlar den svenska 

kontexten utgörs främst av större befolkningsundersökningar med fokus på attityder gällande 

kriminalisering. Två studier som jag tidigare nämnt är en SOU från år 2010 som visar att 70 procent är 

positiva till en kriminalisering av sexköp,26 samt Priebes och Svedins studie där  65 procent av 

deltagarna svarade ja och 20 procent svarade nej på frågan om de tyckte att sexköpslagen som förbjuder 

köp av sex skulle behållas.27 Denna inriktning på attityder till kriminalisering tar även Kuosmanen, dock 

fokuserar han också på lagstiftningens effekt på attityder. Hans resultat visar att en majoritet av 

befolkningen vill behålla kriminaliseringen av den köpande parten, samtidigt ser endast en tredjedel 

kriminaliseringen av den köpande parten kunna påverka attityden till sexköp. Kuosmanen framlägger 

hur den attitydförändring som skett sedan lagen trädde i kraft främst utgörs av att de som innan var 

negativa till män som köper sex idag är ännu mer negativa.28  

Några som till viss del går ifrån denna anknytning till lagstiftning är Jakobsson och Kotsadam. I sin 

kvantitativa studie görs en jämförelse mellan Sverige och Norge som istället syftar till att framföra vad 

som formar personers attityder gentemot handlingen att köpa/sälja sex, samt huruvida synen på 

jämställdhet har betydelse för dessa attityder. Till skillnad från andra studier ombeds deltagarna inte 

endast besvara frågan om huruvida de är för eller emot en kriminalisering av handlingen att köpa/sälja 

sex utan även huruvida de finner dessa handlingar moraliska/omoraliska. Studien visar exempelvis hur 

män i större utsträckning än kvinnor inte ser handlingen att köpa sex som omoralisk. De svenska 

deltagare som författarna beskriver inneha invandrarkritiska åsikter ser i mindre utsträckning 

handlingen att köpa sex som omoralisk i jämförelse med de personer som inte har dessa åsikter. 

Gällande attityder till en kriminalisering av handlingen att köpa/sälja sex skiljer sig länderna något åt. 

Bland de svenska deltagarna tycker 62,6 procent att det ska vara olagligt att köpa sex och 54,2 procent 

finner att det ska vara olagligt att sälja sex. Fördelningen bland de norska deltagarna visar en något lägre 

                                                 

25 Christine Milrod & Martin A. Monto, ”The hobbyist and the girlfriend experience: behavoirs and preferences of male 
customers of internet sexual service providers”, Deviant Behavoir, 33 (2012:10), s. 792-810. 
26 SOU 2010:49, s. 21. 
27 Priebe & Svedin,  s. 27. 
28 Jari Kousmanen, ”Attitudes and perceptions about legislation prohibiting the purchase of sexual service in Sweden”, 
European journal of social work, (2011), s. 1-17.  
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siffra, 53,2 procent finner att det borde vara olagligt att köpa sex och 47,9 procent tycker att handlingen 

att sälja sex borde kriminaliseras. Denna skillnad finner författarna kan bero på att en kriminalisering av 

endast den köpande parten har trätt i kraft senare (år 2009) i Norge än i Sverige (år 1999).29  

Studier av attityder i relation till sexköp finner jag har haft en specifik inriktning där lagstiftningen har 

fått stå i centrum. Eftersom sexköpslagens syfte dels var att förändra attityder30 förefaller dock inte 

denna inriktning som främmande. Men mitt argument är  att attityder gällande köp av sexuella tjänster 

inte endast innefattar huruvida personer är för en kriminalisering eller finner det omoraliskt. Attityder 

kan vara så mycket mer 

Vilket strå drar denna studie till stacken? 

Studier vars fält utgörs av svenska prostitutionsforum är idag endast representerade med ett fåtal 

bidrag. Denna studie kan därmed ses som ett bidrag till att utöka kunskapen om svenska 

prostitutionsforum. Genom att tidigare studier av prostitutionsforum främst inriktat sig på den 

mänskliga interaktionen ger denna studies posthumanistiska inriktning även en möjlighet till utveckling 

av förståelsen för de materiellas betydelse och meningsskapande för möjliggörandet av positiva attityder 

till sexköp som uttrycks i prostitutionsforum. I Länsstyrelsen Stockholms kartläggning av 

prostitutionen i Sverige 2014 uppges även att det finns en kunskapslucka gällande internets och nya 

virtuella kommunikationsmedels betydelse för prostitutionen.31 Där tidigare studier tar internets 

betydelse förgivet kan således detta perspektiv utöka förståelsen genom att synliggöra vilka aktörer, 

mänskliga som materiella, som aktualiseras och verkar i skapandet av positiva attityder till sexköp som 

uttrycks virtuellt. Men även hur denna aktualisering görs.  

Den tidigare forskningen gällande attityder har till stor del knutits an till lagstiftning och kriminalisering. 

Den visar hur majoriteten av befolkningen är för en kriminalisering av sexköp men den påvisar även 

hur lagstiftningen inte haft en större påverkan på de som besitter attityder som går emot det lagen 

förmedlar. Genom studiens fokus på att synliggöra vilka  normativa uppfattningar kring sexköp och 

prostitution dessa positiva attityder innefattar synliggörs en bredare syn på vad positiva attityder till 

sexköp kan vara. Vilket i förlängningen även ger en utökad kunskap om de attityder som inte är 

förenliga med dem som den svenska lagstiftningen önskar att förmedla. Ett område som jag i min 

scanning av forskningsområdet ej har funnit behandlas idag. Denna studie skiljer sig således från 

tidigare forskning av attityder och prostitutionsforum både genom sitt posthumanistiska angreppsätt 

och sitt fokus, vilket jag finner utökar dess möjlighet att förmedla ny kunskap inom det berörda 

forskningsområdet. 

  

                                                 

29 Niklas Jacobsson & Andreas Kotsadam,”Gender equity and prostitution: an investigation of attitudes in Norway and 
Sweden”, Feminist economics, 17 (2011:1), s. 31-58. 
30 Holmström & Skillbrei, s. 18. 
31 Länsstyrelsen Stockholm, s. 11. 
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Ett posthumanistiskt ramverk 

Posthumanismen kommer ur en kritik av hur språket som betydelsebärande har fått en allt för stor plats 

i skapandet av kunskap.32 Att anamma ett posthumanistiskt synsätt handlar om att förhålla sig till det 

materiellas potential till produktion av betydelse. 33 Posthumanism handlar dock inte om att exkludera 

människan från ekvationen utan att erkänna såväl mänskliga som materiella aktörers roll i skapandet av 

betydelse.34 Fokus ligger således inte enbart på det kulturella eller det naturliga utan på hur gränser 

mellan dessa skapas och ständigt omvandlas.35 Att erkänna materialitetens potentiella betydelseskapande 

är något som har anammats inom en del av den feministiska teorin. Två feministiska teoretiker som 

inkluderas i denna materialistiska feminism är Haraway och Barad, som båda utvecklat teorier där 

människan, det materiella, tekniken och det naturliga definieras som aktörer som tillsammans 

konstruerar vår gemensamma värld.36 Och det är även delar av dessa två teoretikers teorier, samt Van 

Doorns tankar kring kommunikation genom virtuella texter som jag byggt denna studies teoretiska 

ramverk av. I följande stycken beskrivs de teoretiska begrepp som jag, i syfte att synliggöra vad som 

möjliggör positiva attityder till sexköp, använt mig av i min tillverkning av denna studies 

posthumanistiska ramverk  

Intra-aktioner  

För att kunna synliggöra vad som möjliggör de positiva attityder till sexköp som förmedlas/skapas 

virtuellt har jag tagit hjälp av Barads begrepp och tankesätt kring hur intra-aktioner aktualiserar aktörer 

och skapar mening. Begreppet intra-aktioner är en del av Barads teori agentiell realism som hon tagit 

fram med inspiration från Foucaults teori om makt och diskurs, Butlers performativitetsteori samt från 

Bohrs filosofi-fysik.37 Barad beskriver intra-aktioner och dess roll i skapandet av betydelse enligt 

följande. 

The notion of intra-action (in contrast to the usual ”interaction”, which presumes the prior existens to 

independent entities or relata) represents a profound conceptual shift. It is through specific agential 

intra-actions that the boundaries and properties of the components of a phenomena become 

determinate and that particular concepts (that is, particular material articulations of the world) become 

meaningful. Intra-actions include the larger material arrangement (i.e., set of material practices) that 

effects an agential cut between “subject” and “object”(in contrast to the more familiar Cartesian cut 

which takes this distinction for granted). That is, the agential cut enacts a resolution within the 

phenomenon of the inherent ontological (and sematic) indeterminacy. In other words, relata do not 

preexist relations; rather, relata-within-phenomena emerge through specific intra-actions. Crucially, 

then, intra-actions enact agent separability – the condition of exteriority-within-phenomena.38 

                                                 

32 Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee, ”Möt den posthumanistiska utmaningen”, i Posthumanistiska nyckeltexter 
(Lund, 2012), s. 31. 
33 Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee, ”Materiell-semiotik, översättningar och andra kopplingar”, i 
Posthumanistiska nyckeltexter, red. Cecilia Åsberg,  Martin Hultman & Francis Lee (Lund,2012), s. 23. 
34 Karen Barad, Meeting the universe halfway – quantum physics and the entaglement of matter and meaning (London, 2007), s. 136. 
35 Ibid, s. 136. 
36 Stacy Alaimo, Susan Hekman, ”Introduction: emerging models of materiality in feminist theory”, i Material feminism, red. 
Stacy Alaimo, Susan Hekman (Bloomington, 2008), s. 3ff. 
37 Barad, s. 132-154.   
38 Ibid, s. 140. 
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Det som visas i Barads förklaring av intra-aktioner är tanken om att komponenterna inom ett fenomen 

realiseras eller aktualiseras genom intra-aktioner. Genom dessa intra-aktioner skapas även 

gränsdragningar mellan subjekt och objekt, de existerar således inte på förhand. Fenomen ses även av 

Barad bestå av verkligheten och verkligheten består i sin tur av de komponenter som går att finna i 

fenomenet. Barad ser världen som en dynamisk process av intra-aktioner och materialisering vilket 

resulterar i hur olika aktörer, mänskliga som materiella, ges agens. Agens skapas således i intra-aktionen 

och är därmed inget som en aktör på förhand kan besitta.39 I min analys har jag således utgått från 

tanken om att fenomen består av intra-aktioner och att vad som får betydelse avgörs genom denna 

intra-aktion som också aktualiserar aktörerna inom fenomenet.  

Textens materialitet, figurationer och beskrivningens 

aktualiseringsfunktion 

I min analys har jag även tagit hjälp av Van Doorn tankesätt kring kommunikation genom virtuella 

texter. Van Doorn menar att även om en person inte är fysiskt på plats på internet så är själva texten 

som personen författat ”på plats” men då som en materialitet, eller rättare sagt som en kropp av text.40 

Jag har hämtat inspiration från detta tankesätt vilket lett till att texten på forumet inte endast blir språk 

utan även potentiella aktörer. I enlighet med ett posthumanistiskt tankesätt har således inte texterna på 

förhand setts som mänsklig interaktion utan även som potentiella materialiteter. Huruvida de 

aktualiserats som mänskliga/materiella aktörer genom intra-aktioner är dock något som först tagits 

ställning till genom tolkning med Barads teori.  

Jag har även hämtat inspiration från Haraways teori kring figurationer och beskrivningens 

aktualiseringsfunktion. Haraway beskriver figurationer som performativa bilder som kan tas i besittning. 

Såväl verbala som visuella figurationer menar hon är koncentrerade kartor av hela världar.41 Haraway 

har själv i en intervju beskrivit sitt angreppsätt som att nysta upp ett garnnystan. 

In my recent book Modest Witness (Haraway, 2007), I have this family of entities, these imploded 

objects: chip, gene, cyborg, seed, foetus, brain, bomb, ecosystem, race. I think of these as balls of yarn, 

as gravity wells, as points of intense implosion or as knots, They lead out into worlds, you can explode 

them, you can untangle them, you can somehow loosen them up. They are densities that can be 

loosened, that can be pulled out, that can be exploded, and they lead to whole new worlds, to 

universes without stopping points, without ends.42 

Det Haraway gör är således att nysta upp detta garnnystan vilket visar på hur ting/företeelser som vid 

en första anblick kan ses som vitt skilda ting/företeelser faktiskt har en länk sinsemellan. Hon belyser 

även att när ett objekt eller subjekt beskrivs aktualiseras objektets existens, beskrivningen har således en 

                                                 

39 Barad, s. 140f. 
40 Niels van Doorn, ”Digital spaces, material traces: How matter comes to matter in online performace of gender sexuality 
and embodiment”, Media, culture & society, 33, (2011:4), s. 531-547. 
41 Donna J. Haraway, Modest_Withness@Second_Millenium. FemaleMan ©_Meets_OncoMouse – Feminism and technoscience, (New 
York, 1997), s. 179. 
42 Donna J. Haraway, ”Cyborgs, Coyotes, and Dogs: A Kinship of Feminist Figurations and There are Always More Things 
Going on Than You Thought! Methodologies as Thinking Technologies (An interview with Donna Haraway Conducted in 
two parts by Nina Lykke, Randi Markussen & Finn Olesen)”, i The Haraway Reader (New York, 2003), s. 338. 
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performativ funktion.43 Van Doorns tankar, Haraways teori och Barads intra-aktions begrepp har 

kombinerats i syfte att kunna synliggöra vilka normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution 

som innefattas i en positiv attityd till sexköp. Med inspiration från dessa teoretiker har min 

posthumanistiska ram således utgått från att texter som uttrycks virtuellt kan genom intra-aktion bli 

materiella aktörer. Texten som materiell aktör aktualiserar andra aktörer genom beskrivningens 

performativa funktion, samtidigt som texten som materiell aktör är en figuration av aktörer som 

tillsammans genom intra-aktion skapar olika normativa bilder och uppfattningar.  

Trassliga trådar 

Barads begrepp entaglements (trassligheter) är benämningen för hennes tanke kring intra-aktionernas 

betydelse. Fenomen är således enligt Barad trasslade intra-aktioner, som inte går att lösa upp.44 Däremot 

menar Barad att hur dessa trassligheter sitter samman genom dess intra-aktioner kan studeras genom att 

lägga ett agentiellt snitt på en del av en trasslighet.45 I min analys har jag hämtat inspiration från Barads 

begrepp intra-aktioner och trassligheter vilket har gett mig möjligheten att belysa vilka aktörer som 

aktualiseras och hur mening skapas. Haraways tankar kring figurationer och beskrivningens 

aktualiseringsfunktion har sedan hjälpt mig att studera olika dimensioner av detta trassel av intra-

aktioner. Min användning av Barad och Haraway kan liknas vid hur jag studerar ett fenomen under 

mikroskop där Barad är linsen som möjliggör att se hur aktörer aktualiseras i varje nivå, medan 

Haraway utgör zoomningsfunktionen som möjliggör att se på vilka intra-aktioner, och därmed även 

aktörer, som ryms inom de aktualiserade aktörerna.  

Mitt posthumanistiska ramverk har således baserats på följande påståenden: Fenomen är trassligheter av 

intra-aktioner. Aktörer aktualiseras genom intra-aktioner. Aktörer i sig kan ses som figurationer som 

inrymmer fler intra-aktioner där aktörer aktualiseras. En virtuell text kan vara en materiell aktör och 

genom beskrivning kan intra-aktion ske mellan aktörer som därmed aktualiseras. Huruvida en aktör är 

mänsklig eller materiell avgörs genom intra-aktioner och därmed kan aktörer vara både mänskliga och 

materiella. Det är alltså dessa påståenden som jag har anammat i mitt analysarbete i syfte att synliggöra 

vad som möjliggör en positiv attityd till sexköp. Med detta angreppsätt har jag således gått ifrån Barads 

tanke om att trassligheter inte kan lösas upp och mitt snitt i trassligheten kan mer liknas vid att 

dissekera en tårtbit för att synliggöra fyllningens ingredienser och smaker, eller rättare sagt aktörer och 

vad som skapas genom intra-aktioner. Hur denna dissekering har gått till, samt hur mina metodologiska 

val och mitt metodologiska tillvägagångsätt har sett ut berörs dock vidare i följande kapitel. 

  

                                                 

43 Haraway (1997), s. 176. 
44 Barad, s. 139. 
45 Ibid, s. 348. 
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Metod & tillvägagångsätt 

 

The point is to make a difference in the world, to cast our lot for some ways of life and not others. To 

do that, one must be in the action, be finite and dirty, not transcendent and clean. Knowledge-making 

technologies, including crafting subject positions and ways of inhabiting such positions, must be made 

relentlessy visible and open to critical intervention.46 

Precis som Haraway i detta citat beskriver har jag i mitt arbete med denna studie också varit en del av 

den. Vad studien haft möjlighet att påvisa är beroende av mitt val att genom observationer inhämta 

materialet från ett svenskt prostitutionsforum på internet och mitt val att använda en posthumanistiskt 

inspirerad tematisk analys som analysmetod. Men även av hur jag har förhållit mig till etik, teori, metod 

för materialinsamling, empiri och analysmetod. Utförandet av dessa val har också skett genom intra-

aktionen mellan mig och flera andra aktörer. För att låna ett begrepp från Barad, jag och studien är inte 

två skilda ting utan vi är ett trassel av intra-aktioner. Som Haraway belyser i citatet ovan måste 

skapandet av kunskap göras synligt och öppet för kritisk granskning. 47 Detta kapitel syftar därför till att 

synliggöra hur dessa val har gjorts och hur denna trassliga affär som är studien och jag har sett ut. 

Studien och jag – en trasslig affär  

Haraway menar att hur mycket en forskare än försöker vara objektiv eller reflexiv i sitt arbete är 

kunskapen som produceras beroende av vem forskaren är och sammanhanget. 48 Kunskap produceras 

med andra ord inte i ett vakuum avskilt från omvärlden utan utifrån det specifika sammanhang som 

forskaren är en del av. Vem forskaren är har betydelse för vad hen har möjlighet att framföra, eftersom 

det är utifrån denna roll som forskaren använder sig av teorier, metoder, samt hämtar sitt synsätt. Den 

kunskap som skapas är således situerad. Situerad kunskap ska dock enligt Haraway inte ses som ett sätt 

att se saker på, då kunskap inte är ett ting. En studies resultat befinner sig istället i ett nät 

sammankopplad med annan kunskap genom deras likheter och skillnader.49 Denna kunskapssyn som 

förmedlas genom Haraways begrepp situerad kunskap är den tankegång som jag under mitt arbete med 

studien har utgått ifrån. Att anamma denna kunskapssyn innebär att ta ansvar för den kunskap som 

produceras, vilket innefattar att synliggöra vilken position en intar men inte för den skull överlåta 

ansvaret för tolkningarna till den teori som används. Forskaren är inte heller ett subjekt som berättar 

om verkligheten utan det sker ett förkroppsligande av berättelser utifrån hur forskaren positionerar 

sig.50 Mina posthumanistiska glasögon tar därmed inte bort det faktum att det är mina ögon som 

befunnit sig bakom glaset och att det är jag som gjort valen i arbetet med studien. 

                                                 

46 Haraway (1997), s. 36. 
47 Ibid, s. 36. 
48 Ibid, s. 37. 
49 Donna Haraway, ”Situated knowledges: the science question in Feminism and the privilege of partial perspective”, 
Feminist studies, 14 (1988:3), s. 575-599.  
50 Ibid.  
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Benämningarna och jag 

Som jag tidigare nämn kommer posthumanismen ur en kritik av hur språket som betydelsebärande har 

fått en allt för stor plats i skapandet av kunskap.51 Det kan därför ses som komiskt att redogöra för de 

språkliga benämningar jag har valt att använda i denna studie. Men prostitution som forskningsområde 

är starkt färgat av den politiska debatten52 och hur de som säljer och köper sex benämns är ideologiskt 

laddat.53 Men för att kunna ta ansvar för den kunskap som produceras behöver en synliggöra sin egen 

positionering.54 För att klargöra min position krävs således ett synliggörande av hur mitt val av 

benämningar gjorts och därmed även hur jag positionerar mig inom det feministiska forskningsfältet. 

Till att börja med finns det ingen dominerande definition av begreppet prostitution, utan även det är 

omstritt och laddat med moraliska och etiska aspekter.55 Men hur en ser på prostitution är knutet till 

den kultur en lever i och hämtar inspiration från.56 Som jag tidigare nämnt är den svenska lagstiftningen 

tydligt präglad av diskurser kring jämställdhet.57 När denna lag trädde i kraft var jag endast 11 år 

gammal, större delen av mitt liv har jag således levt i ett samhälle med en lag som kriminaliserar sexköp 

och grundas på denna syn på prostitution. Utöver detta har jag genom åren tagit del av diverse 

dokumentärer och litteratur som belyst utsattheten hos personer som befinner sig i prostitution, vilket 

vidare bidragit till att min syn på prostitution i stor utsträckning överensstämmer med den svenska 

lagstiftningens. Även om det oftast är mannen som är den köpande parten, så finns det såväl kvinnor 

som män som säljer sex. Samtidigt förekommer både samkönad och olikkönad prostitution i Sverige 

idag.58 Den definition som jag personligen har kunnat ansluta mig till är därför följande. 

An institution which allows certain powers of command over one persons body to be exercised by 

another. The client parts with money and/or other material benefits in order to secure powers over 

the prostitute’s person which he (or more rarely she) could not otherwise exercise. He pays in order 

that he may command the prostitute to make body orifices available to him, to smile, dance or dress 

up for him, to whip, spank, massage or masturbate him, to submit to being urinated upon, shackled or 

beaten by him, or otherwise submit to his wishes and desires.59 

Det är också denna definition som jag utgått ifrån i denna studie och som också färgat mitt val av 

benämningar. 

Benämningen av den som säljer sex som prostituerad har ofta fått kritik, då benämningen anses ge 

upphov till en stigmatiserande beskrivning där de som säljer sex görs till offer.60 Samtidigt anklagas 

benämningar som sexarbetare, säljare och köpare för att gynna bilden av prostitution som vilken 

                                                 

51 Åsberg, Hultman &  Lee, ”Möt den posthumanistiska utmaningen”, s. 31.  
52 Jenny Westerstrand, ”Prostitutionsfrågan – perspektiv och nycklar till en grumlig debatt”, Tidskrift för genusvetenskap, 
(2012:3), s. 103-123. 
53 Susanne Dodillet, Är sex arbete? – svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet ( Göteborg, 2009), s. 19-30. 
54 Haraway (1988)  
55 Jenny Westerstrand, Mellan mäns händer – kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking 
(Uppsala, 2008), s. 37 
56 Dodillet, s. 26f. 
57 Holmström. 
58 Länsstyrelsen Stockholm, s. 9-23. 
59  Julia O’Connell Davidson, Prostitution, power and freedom (London, 1998), s. 9. 
60 Scaramuzzino, s. 18. 
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marknad som helst, vilket kan tolkas som att en är för en prostitutionsmarknad.61 Att de som köper sex 

benämns som sexköpare, torskar eller könsköpare har också kritiserats med hänvisning till att dessa 

personer ofrivilligt tilldelats en identitet.62  

Mitt val av benämningar innebar ett trassel av intra-aktioner mellan mig, det samhälle jag levt i, den 

information jag tagit del av, studiens material, mitt val av teori och den tidigare kritik som riktats mot 

olika benämningar, vilket resulterat i följande tankegång. För att inte riskera att stigmatisera personer 

som säljer sex men samtidigt undvika att främja synen på prostitution som en marknad, valde jag att 

beskriva dessa aktörer i prostitutionen som, kvinna/flicka som säljer sex, samt man som köper 

sex/sexköpare. Jag är medveten om att prostitution inte alltid sker mellan en man och en kvinna, men 

det var denna olikkönade prostitution där mannen är den som köper och kvinnan/flickan är den som 

säljer sex som berördes i mitt material, därav valdes dessa benämningar.  

Benämningarna kvinna/flicka som säljer och man som köper sex valdes i syfte att aktualisera dessa två 

aktörer som personer som utför en handling, vilket jag fann minska risken för stigmatisering. Dessa 

benämningar handlar dock inte om att sälja/köpa sex kan likställas med vardagliga varor eller tjänster. 

Med hänvisning till citatet ovan är det fortfarande ett utbyte som sker, men i detta säljande/köpande 

ges makt till den köpande parten att utföra handlingar mot den säljande parten som annars inte är 

möjliga. Som jag tidigare nämnt har jag istället för begreppet sexuella tjänster använt mig av sexköp i 

syfte att minska risken för att gynna bilden av prostitution som en marknad. Att jag också har valt att 

använda mig av sexköpare beror på att i vissa delar av analysen skapas en aktörsroll som bäst beskrivs 

som sexköparen. Eftersom benämningarna är så pass laddade har jag i analysen behållit de 

definitionerna av män som köper sex och kvinnor som säljer sex som görs i forumet, då jag fann att en 

ändring kunnat öka avståndet mellan läsaren och mitt material som hämtats från prostitutionsforumet. 

Tillvägagångssättet för valet att observera detta specifika forum belyses vidare i följande stycke.  

Mitt val av forum 

Som jag tidigare nämnt normaliseras sexköp genom prostitutionsforum.63 Denna normalisering fann jag 

indikera om att positiva attityder till sexköp var något som uttrycktes på dessa forum. Jag fann därför 

svenska prostitutionsforum passande för min materialinsamling. Som jag tidigare belyst har tidigare 

forskning av attityder främst utgjorts av befolkningsundersökningar med fokus på attityder till 

kriminalisering.64 Mitt val grundades således också på en identifiering av en kunskapslucka hos 

forskningen gällande attityder som endast fokuserat på den svenska befolkningen i stort. En 

problematik med att samla in material via forum är dock hur graden av sanning i deltagarnas inlägg inte 

kan säkerställas. Tidigare studier har fört resonemanget att det inte är troligt att majoriteten av 

deltagarna ljuger i sina inlägg.65 Eftersom studiens syfte var att med hjälp av posthumanistisk teori 

synliggöra vad som möjliggör positiva attityder till sexköp och fokuserade på attityder, inte att 

                                                 

61 Dodillet, s. 19-26. 
62 Scaramuzzino, s. 18. 
63 Månsson, Söderlind, s. 78ff. 
64 Se för exempel, Kousmanen (2011), Jacobsson & Kotsadam (2011), Holmström & Skillbrei (2008), Priebe & Svedin 
(2012), SOU 2010:49. 
65 Se för exempel, Blevins & Holt (2009), Holt & Blevins (2007), Holt, Blevins, Kuhn (2008) (2009). 
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kategorisera in personer under olika roller och beskriva deras attityder, fann jag dock att denna aspekt 

inte hade betydelse för studiens kvalitet eller resultat.  

Material som finns på internet är relativt lättillgängligt.66 Berg menar dock att när material inhämtas från 

ett virtuellt sammanhang behöver detta sammanhang vara aktivt. Bergs påstående utgår från att syftet 

med att hämta material från virtuella sammanhang är att kunna studera interaktionen mellan personer. 

Att interaktionen sker i en relativ realtid blir då viktigt.67 Genom mitt val att sätta på mig mina 

posthumanistiska glasögon skiljer sig dock min definition av aktivitet från Bergs. Aktivitet som 

kriterium i valet av forum utgjordes istället av intra-aktion mellan det materiella och mänskliga.  

Gemensamt för de forum som jag i mitt sökande möttes av var funktionen att antal besökare av olika 

diskussionstrådar i forumen visades. Jag gavs således information om huruvida det skedde en intra-

aktion mellan besökarna och de foruminlägg som diskussionstrådarna innehöll. Jag kunde därmed 

avgöra om det som uttrycktes på forumet var aktuellt. Det forum som jag valde att observera var det 

som hade den största aktiviteten i form av besök i de olika diskussionstrådarna, samt en aktivitet i form 

av skapandet av nya materiella aktörer genom att nya foruminlägg gjordes i diskussionstrådarna. Ett 

exempel på omfattningen av aktivitet i det valda forumet är hur en diskussionstråd inom loppet av tre 

dagar hade besökts 20 000 gånger.68 Forumet var även rikt på diskussionstrådar. Som besökare fick jag 

tillgång till cirka 9 400 diskussionstrådar med 2 - 8 500 stycken foruminlägg i vardera. Mitt val gav mig 

således tillgång till en stor kvantitet av material, vilket jag kom att inse inte endast var till min fördel. 

Hur jag kom till denna insikt och hur jag kom att avgränsa den kvantitet av diskussionstrådar berörs 

dock vidare i följande stycke. 

Observationer, avgränsningar och jag 

En anledning till att dolda observationer används inom den kvalitativa forskningen som intresserar sig 

för exempelvis attityder hos personer är att de ger möjligheten att studera interaktionen utan att 

påverka dem.69 Eftersom mitt syfte med denna studie var att synliggöra vad som möjliggör positiva 

attityder till sexköp, fann jag därför dolda observationer som den mest fördelaktiga metod för insamling 

av material. Även om forumdeltagarna inte varit medvetna om min närvaro blev jag en siffra i mängden 

av besök när jag under mina observationer valde att klicka på diskussionstrådarna. Mina observationer 

har således inte påverkat de mänskliga aktörerna, men de har lämnat materiella spår efter sig. 

Även om mitt deltagande i forumet endast utgjordes av ett efterlämnande av materiella spår, kan jag 

inte påstå att det inte skett en intra-aktion mellan mig och materialet. I mitt möte med forumets 

tekniska funktioner och den mängden av foruminlägg som jag fick tillgång till insåg jag att jag redan i de 

tidiga observationerna var tvungen att begränsa mig. Under mina första observationer var syftet att 

främst bekanta sig med forumet och försöka få en bild av potentiellt intressanta aspekter. Forumets 

                                                 

66 Martin Berg, Netnografi – att forska om och med internet (Lund, 2015), s. 130. 
67 Ibid, s. 79. 
68 Antalet besökare som visades i forumet kan dock inte likställas med att 20 000 enskilda personer besökte 
diskussionstråden. Siffran som visas i forumet står för antalet gånger som tråden klickats på, vilket i praktiken innebär att en 
och samma person kan exempelvis klicka på tråden tio gånger och därmed visas en ökning av tio besök. 
69 Chris Mann & Fiona Stewart, Internet communication and qualitative research – an handbook for researching online (London, 2000), s. 
86. 
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tekniska funktion innebar att när jag i rollen som besökare klickade på en diskussionstråd skickades jag 

till det allra första foruminlägget som gjorts i tråden, vilket kunde vara över 10 år gammalt. Jag insåg då 

att en tidsbunden avgränsning ej var möjlig då de som besökte diskussionstrådarna också tog del av 

foruminlägg som skrivits långt bak i tiden.  

En observatör måste dock vara selektiv i sitt fokus för att observationerna ska bli genomförbara.  Ett 

sätt att göra observationerna genomförbara är att fokusera på de aspekter som är intressanta för 

studiens frågeställning eller syfte.70 Jag anammade detta tillvägagångssätt men mitt material blev 

fortfarande allt för stort. Jag valde då att anpassa mina avgränsningar utefter forumets tekniska funktion 

som innebar att de diskussionstrådar som det senast gjordes ett foruminlägg hamnade på förstasidan av 

forumet, för att sedan falla nedåt i ordningen av diskussionstrådar när det gjordes inlägg i andra 

diskussionstrådar. Precis som mitt val av forum utifrån aktivitet valde jag att fokusera på de 

diskussionstrådar som var mest aktiva, då det var dessa som en besökare möttes av först. Eftersom mitt 

syfte även inkluderade att synliggöra vilka aktörer, mänskliga och materiella, som aktualiserades och 

verkade i skapandet av dessa positiva attityder som uttrycks virtuellt fokuserade jag även mina 

observationer på forumet i sin helhet. Det vill säga exempelvis forumets uppbyggnad och tekniska 

funktioner. De diskussionstrådar som denna studies material hämtades från var således de mest aktiva 

diskussionstrådarna och det som hade störst betydelse för studies syfte och frågeställningar. Det 

material som legat till grund för studies analys utgörs av mina observationsanteckningar som även 

innefattar direkta utdrag från olika diskussionstrådar, men också bilder av forumet i sin helhet som jag 

under mina observationer tog i syfte att kunna följa förändringen av besöksantal och foruminlägg. 

Forumet har en funktion där registrerade användare kan skicka privata meddelande till varandra. Det är 

också endast registrerade användare som kan göra foruminlägg. Dessa meddelanden var som namnet 

indikerar privata och därmed inte tillgängliga för besökare. I min dolda observationsroll blev jag en 

besökare, vilket uteslöt mig från tillgång till hela forumet. Syfte med studien var dock inte att kartlägga 

eller förklara enskilda personers positiva attityder till sexköp eller vad forumet betydde för dem. Den 

interaktion med forumdeltagarna som därmed uteslöts hade således inte betydelse för studiens syfte.  

Scaramuzzino belyser i sin studie av tre svenska prostitutionsforum hur hon, trots en dold 

observationsroll som innebär en uteslutning av direktkontakt med forumdeltagarna, blev påverkad av 

de foruminlägg som hon studerade. Hon beskriver hur hon exempelvis kunde känna sig arg, ledsen, 

glad eller uttråkad under sina observationer.71 Precis som Scaramuzzino har även jag under mina 

observationer gått igenom diverse känslotillstånd. Jag har stundvis blivit chockad över den sexuella 

grovhet som infinns i vissa foruminlägg. Jag har även varit arg, ledsen och stundvis likgiltig inför det jag 

i och med mina observationer tagit del av. Även om ansvaret för de tolkningar som görs i en studie inte 

kan läggas över på den teori som används72, har mitt teoretiska ramverk hjälpt mig vid de tillfällen då 

materialet har kommit mig för känslomässigt nära. Det har exempelvis gett mig möjligheten att, om än 

bara för en stund, se ett foruminlägg som uttrycker att det är okej att köpa sex av minderåriga som en 

aktör i skapandet av attityder. Istället för att mina tankar har vandrat till personen bakom detta inlägg 

                                                 

70 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2011), s. 78. 
71 Scaramuzzino, s. 91. 
72 Haraway (1998) 
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och de eventuella minderåriga som kan ha mött denna forumdeltagare. Teorin har således hjälpt mig 

när mina egna etiska ståndpunkter kring sexköp framkallat dessa känslor. Etik berörs även i följande 

stycken, men i dessa stycken handlar det om mitt förhållningssätt till forskningsetiken.   

Etiken och jag 

Vad räknas som privat eller offentligt?  

Tänk dig att du har några vänner på besök. Under bordet som håller era halvfulla vinglas sitter en liten 

avlyssningsanordning och på gatan står en van. I denna van sitter det en forskare som gör en studie om 

befolkningens fredagsvanor och behöver material. Vi är nog alla överens om att detta skulle kännas 

som ett grovt intrång i det privata. Men gäller detsamma om du sitter ensam hemma med datorn i knät 

och för diskussioner med andra personer på ett forum och forskaren observerar er diskussion? 

Att avgöra vad som är privat och offentligt online är ingen lätt uppgift, men en utgångspunkt är att 

undersöka området/sidan som ska studeras. Vilka har tillgång till området, hur ges denna tillgång och 

hur framställs detta område gentemot mottagarna är frågor som kan komma väl tillhands. En indikation 

på att området är av offentlig karaktär är att tillgång ges utan krav på registrering eller lösenord.73 Det 

svenska prostitutionsforum som denna studies material hämtats från är av offentlig karaktär så till vida 

att tillgång ges utan krav på lösenord eller registrering. Genom att forumet gav möjligheten att också 

skicka privata meddelande fann jag att det som inte uttrycktes i privata meddelande förmedlades som 

offentligt. I olika diskussionstrådar uttrycktes även en medvetenhet om att forskare, poliser och 

journalister läser det som skrivs i forumet. Min dolda observationsroll finner jag därför inte kan liknas 

vid att jag har suttit i en van och lyssnat på intet ont anade personers konversation, utan mer som att 

jag har legat bredvid dem på stranden. På stranden är en medveten om att andra strandbesökare kan 

lyssna på ens samtal. Likaså förmedlades bilden av att forumet är offentligt och att forskare kan besöka 

sidan. På stranden kan du sänka din röst så att endast dit sällskap hör vad som sägs. På forumet fanns 

möjligheten att göra detsamma genom att skicka privata meddelande.  

Att som privatperson lyssna på ett samtal som sker på badlakanet bredvid är dock inte detsamma som 

att insamla material till en studie. Att utföra god forskningssed handlar om att väga forskningens 

relevans och kvalitet gentemot skyddet av samhällets medborgare från en allt för stor insyn i det privata 

eller risken att åsamka dem psykiskt eller fysiskt skada.74 Det finns således en rad etiska aspekter som 

jag har behövt förhålla mig till i mitt arbete med denna studie.  

Samtycke och forumdeltagarnas konfidentialitet 

En etisk aspekt är möjligheten till att få forumdeltagarnas samtycke till att deras inlägg studeras. Till 

skillnad från studier som sker offline kan det vara problematiskt att insamla samtycke från de som står 

bakom texter som finns online.75 I vissa fall är det inte ens praktiskt möjligt.76 Att inhämta samtycke 

                                                 

73 Natasha Whiteman, Undoing Ethics – rethinking practice in online research (New York, 2012), s. 57f. 
74 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2016-03-08) 
75 Berg, s. 130. 
76 Annette Markham & Elizabeth Buchanan, Ethical Decision-Making and Internet Research Recommendations from the AoIR Ethics 
Working Committee (Version 2.0), (2012) http://aoir.org/reports/ethics2.pdf (2016-06-03) 
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från deltagarna på forumet har inte varit praktiskt möjligt då en del användare inte längre är registrerade 

på forumet, och med den mängd inlägg som har studerats har även antalet personer som står bakom 

dessa texter utgjort en större kvantitet. Denna svårighet belyser även Scaramuzzino och hon inhämtar 

inte heller samtycke från forumdeltagarna, vilket hon hänvisar till att interaktionerna inte skedde i 

realtid och att forumdeltagarna var anonyma på forumet. 77 

Eftersom jag inte insamlat informerat samtycke har jag istället lagt stor vikt vid att försöka säkerställa 

deras konfidentialitet. Detta är också ett sätt att minska risken för att åsamka deltagarna skada eller 

intrång i det privata.78 Samtidigt fokuserar inte min studie på enskilda personers attityder till sexköp, 

deltagarna på forumet är också anonymiserade redan när de väljer att göra inlägg i diskussionstrådarna. 

Den enda informationen kopplad till deltagarna som jag tagit del av är deras alias och den information 

som de delade i diskussionstrådarna, vilket oftast var deras könsidentitet och vilken stad de befann sig i 

eller deras ålder. Att använda ett material som utgörs av texter tagna från internet innebär dock inte att 

materialet kan ses helt frikopplat från personerna som författat texten.79 Även om jag inte kunde 

härleda deras alias till deras riktiga namn finns det en risk att personer som de har i sin närhet kan 

känna igen dem. Jag har därför inte skrivit ut deras alias och uteslutit de svenska städer som omnämns. 

Forumets konfidentialitet och risken för informationsspridning 

När citat som är hämtade från internet används i en studie är det ofta lätt att hitta den ursprungliga 

källan. För att minimera risken för att detta ska uppstå kan citat skrivas om, men detta måste vägas 

emot att citatet inte skrivs om på ett sätt som ändrar dess innebörd.80 Det har funnits två anledningar 

till att jag har anammat detta tillvägagångssätt i författandet av denna studie. Med grund i min syn på 

prostitution har jag inte velat bidra till att forumet erhåller ytterligare besökare då jag fann att detta 

skulle potentiellt bidra med en ytterligare förmedling av positiva attityder till sexköp. Samtidigt visar 

studiens resultat vilken roll forumet har i möjliggörandet av positiva attityder till sexköp, vilket har 

medfört att det kan tolkas som ansvarigt för detta möjliggörande. Även om jag fann att forumet har 

gjort sig offentligt och därmed inte ”gömt” sin positiva attityd till sexköp fann jag inte att en 

identifiering av forumet skulle bidra med någon ytterligare kunskap. Jag har därför valt att anonymisera 

forumet, samt anammat en försiktighet i min beskrivning och citeringar av foruminlägg. Citaten har 

modifierats och i vissa fall har endast beskrivningar av citat från mina observationsanteckningar citerats. 

För att inte förändrar innebörden har jag som tidigare nämnts behållit originalinläggets benämningar. 

De diskussionstrådar vars namn benämns i analysdelen har även de modifierats i de fall en enkel 

sökning på deras riktiga namn har resulterat i en identifiering av forumet. De bilder som tagits under 

observationerna inkluderas inte i uppsatsen även om de hade kunnat ge läsaren en bra förståelse för 

forumets struktur. På forumet delades också flera tips om olika bordeller och liknande inrättningar där 

möjlighet till sexköp finns. För att inte möjliggöra denna informationsspridning ytterligare har jag valt 

att ge dessa inrättningar fiktiva namn i form av olika sorters blommor i analysen. I de fall där specifika 

kvinnor som säljer sex namnges har jag även valt att ersätta deras namn med Kvinna 1, 2, 3 och 4. 

                                                 

77 Scaramuzzino, s. 99. 
78 Vetenskapsrådet. 
79 Markham & Buchanan. 
80 Berg, s. 132. 
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Den tidigare internetforskningen och mitt etiska förhållningssätt 

Uppfattningen om offentligt och privat utmanas när vi vänder oss till det som uttrycks virtuellt, vilket 

också visas i hur de etiska aspekterna tolkas på olika sätt. I sin avhandling använder Berg nätbaserat 

material från internetplattformen Qruiser,81 som kräver registrering och inloggning. Samtidigt förmedlar 

Westberg i sin studie med nätbaserat material att det hos internetforskare idag råder en konsensus om 

att sidor som  kräver registrering/inloggning är privata.82 Majoriteten av de tidigare studier av 

prostitutionsforum som jag tagit del av tolkar också forumen som offentliga och antar en dold 

observatörsroll. I vissa fall har även forumdeltagarnas verkliga alias skrivits ut.83 Scaramuzzino använder 

sig även av bilder från de forum som hon studerar84, vilket ha medfört att jag kunnat identifiera några 

av de forum som hon studerat. Precis som att det kan ses som etiskt problematiskt att tjuvlyssna på 

strandgrannens samtal finns det alltså en etisk problematik med att inhämta material från internet.  

I relation till dessa exempel på etiska förhållningssätt som anammats av tidigare studier med nätbaserat 

material finner jag dock att jag har utövat en större etisk försiktighet än tidigare studier. Jag har inte 

inhämtat samtycke, men samtidigt har jag inte hämtat material från ett rum som kan ses som privat. Jag 

har valt att utesluta alias och bilder från forumet, samt modifierat citat i syfte att minska risken för en 

identifiering av forumet. Den eventuella nytta som studien kan bidra med, studiens fokus, samt mitt 

agerande i att försöka säkerställa forumets och forumdeltagarnas konfidentialitet menar jag legitimerar 

denna lite oförskämda tjuvlyssning som min dolda observatörsroll inneburit. Jag har således lyssnat i ett 

offentligt rum i syfte att frambringa kunskap som har en samhällelig nytta och inte i syfte att sätta igång 

en skvallerkedja av vem som sa vad. Hur detta frambringande av kunskap utförts berörs dock vidare i 

följande stycken om min analysmetod och mitt tillvägagångsätt i analysarbetet.  

Mitt val av analysmetod & mitt analytiska tillvägagångsätt 

En posthumanistiskt inspirerad tematisk analys 

Att ställas inför en stor kvantitet material inom en kvalitativ studie medför en utmaning gällande 

möjligheten att kunna hantera materialet på ett adekvat och konsekvent sätt. Denna utmaning kan 

hanteras genom att anamma materialet med metoden tematisk analys då metoden förenklar 

organiseringen av materialet.85 Som jag tidigare nämnt fann jag redan under de inledande 

observationerna av prostitutionsforumet svårigheter med att avgränsa den stora mängd av 

diskussionstrådar som var aktiva på forumet. Ur denna aspekt fann jag tematisk analys som en fruktsam 

metod för att kunna analysera mitt material på ett konsekvent sätt.  

Arbetssättet inom tematisk analys utgörs av sex olika faser vilka innefattar att bekanta sig med 

materialet, hitta initiala koder, sammanfoga koder till mer övergripande teman, jämföra teman med 

materialet i okodad form, tydliggöra och säkerställa skillnader mellan de olika teman som framkommit 

                                                 

81 Qruiser är ett internet community för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, queer, trans. 
82 Niklas Westerberg, Meddelande från ensamheten – en sociologisk studie av ensamhet och avskildhet (Stockholm, 2012), s. 69f. 
83 För exempel se, Holt, Blevins och Kuhns (2014). 
84 Scaramuzzino, s. 94. 
85 Porcia Vaughn & Cherie Turner, ”Decoding via coding: analyzing qualitative text data through thematic coding and 
survey methodologies”, Journal of library administration, 56 (2016:1), s. 41-54. 
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och författande av text där kopplingar till tidigare forskning och utdrag från materialet görs för att på 

ett konkret sätt påvisa studiens resultat. Dessa faser är dock endast en riktlinje för arbetssättet. Ett 

förhållningssätt till denna riktlinje som innebär att alternera mellan de olika faserna kan med fördel 

anammas och inom metoden är analysarbetet först klart när sista textraden är skriven.86 Arbetssättets är 

således flytande till sin karaktär och kan anpassas utefter arbetets gång.  

Inom tematisk analys är det inte endast metodens riktlinjer som kan modifieras. Metoden är inte 

teoribunden, men att ändå utgå från sitt teoretiska eller analytiska intresse är möjligt genom att anamma 

en teoretisk inspirerad tematisk analys.87 Att anamma en teoretiskt inspirerad tematisk analys fann jag 

som fruktbart då den posthumanistiska teorin var central redan i min studies syfte. Jag valde således att 

använda en posthumanistiskt inspirerad tematisk analys i min tolkning av materialet. 

Vidare kan metoden anpassas genom att välja på vilken nivå av materialet analysen utförs.88 Braun och 

Clarke beskriver angreppssätten av materialets olika nivåer enligt följande. 

If we imagine our data three-dimensionally as an uneven blob of jelly, the semantic approach would 

seek to describe the surface of the jelly, its form and meaning, while the latent approach would seek to 

identify features that gave it that particular form and meaning.89 

Författarna belyser även hur ett latent angreppssätt undersöker de underliggande idéerna vilket 

exempelvis kan vara vilka ideologier som finns bakom ett visst uttalande, medan det semantiska 

angreppssättet fokuserar på att finna mönster som genom stöd i tidigare forskning kan sättas i en större 

kontext.90 Jag tolkade dessa två olika begrepp som att ett semantiskt angreppsätt, i relation till min 

studies område och fokus, skulle innebära att studien fokuserade på vilka aktörer som aktualiserades 

och möjliggjorde en positiv attityd till sexköp. Medan det latenta angreppsättet skulle innebära ett fokus 

på hur intra-aktionen mellan dessa aktörer möjliggjorde denna attityd, samt vilka normativa 

uppfattningar kring sexköp och prostitution som fanns inom dessa positiva attityder till sexköp. 

Eftersom jag var intresserad av att belysa samtliga av dessa aspekter anammade jag således båda dessa 

angreppsätt i min analys av mitt material.  

Braun och Clarke menar att det inte är ovanligt att dessa två angreppsätt flyter samman. De belyser 

även att om en studie med analysmetoden tematisk analys använder sig av en kombination av latent och 

semantiskt angreppsätt är detta inte ett problem, utan innebär bara att en motivering till varför dessa 

kombineras behöver belysas.91 Förutom att mitt intresse för området som jag skulle studera innefattade 

aspekter som endast kunde belysas genom ett kombinerat angreppsätt, fann jag att de frågeställningar 

som förfinades och växte fram under arbetets gång endast kunde besvaras genom detta kombinerade 

angreppsätt. Som jag tidigare nämnt identifierade jag hur tidigare forskning förpassat det virtuella och 

materiella till en kontext och dess betydelse hade tagits förgiven. Att den tidigare forskningen inte utgått 

från posthumanistiskt teori medförde således en chans att belysa vad posthumanismen har ett erbjuda i 

                                                 

86 Virginia Braun & Victoria Clarke, ”Using thematic analysis in psychology”, Qualitative research in Psychology, 3 (2006:2), s. 77-
101. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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studier av detta område. För att sätta studien i denna större kontext behövde jag då inkludera den 

tidigare forskningen på området. Att inkludera tidigare studier i syfte att sätta studien i en större kontext 

innebär att anamma ett semantiskt angreppsätt.92  

Vad jag ville fokusera på i min studie var således ett trassel av aspekter, om än organiserat, som endast 

kunde belysas med hjälp av både ett latent och semantiskt angreppsätt. Mitt val blev således att anamma 

denna posthumanistiskt inspirerade tematiska analys med såväl ett latent som semantiskt angreppsätt. 

Hur jag använde mig av denna analysmetod beskrivs dock vidare i följande stycke. 

Mitt analytiska tillvägagångsätt 

Mitt analysarbete har utgjorts av ett ständigt pendlande mellan empirin, teorin, tidigare forskning och 

författande av text. Inom tematiskt analys används begreppen koder och teman. Koder skapas genom 

att leta efter intressanta aspekter i materialet på ett systematiskt sätt, medan teman är en samling av 

dessa koder som genom tolkning belyser relationen mellan koderna. Vidare studeras även relationen 

mellan de teman som framträder för att skapa en slags tematisk karta.93 När en använder sig av en 

teoretiskt inspirerad tematisk analys kan det vara en fördel att läsa in sig på dessa teorier innan 

analysarbetet startas.94 Eftersom jag valt att modifiera metoden med posthumanistisk teori anammade 

jag denna rekommendation och var väl insatt i de posthumanistiska teorier som jag ämnade använda 

mig av. I mitt organiserande och tolkande av materialet i syfte att skapa mina koder och teman blev 

mitt posthumanistiska ramverk centralt, då jag istället för att se relationer såg intra-aktioner mellan de 

olika koderna som började framträda. Ett sätt att tolka fram koder är att styra tolkningen med hjälp av 

frågor som är av intresse för studien, samt söka efter upprepande mönster i skapandet av betydelse i 

materialet.95 Jag anammade detta angreppsätt och sökte efter vilka attityder i förhållande till sexköp som 

var återkommande, för att sedan leta efter vilka aktörer som möjliggjorde dessa attityder. När mina 

koder började ta form gick jag vidare med att dela in dem i olika teman. När jag skulle lägga min 

tematiska karta fann jag att kartan speglade olika nivåer i möjliggörandet av en positiv attityd till sexköp. 

Samtidigt fann jag att dessa nivåer var nära sammankopplade genom intra-aktion. Samtidigt som allting 

hängde ihop med varandra fanns också skillnader i vilken betydelse de olika koderna och teman hade 

för möjliggörandet av en positiv attityd till sexköp. Jag hämtade då inspiration från Barads benämning 

agentiellt snitt och arbetade utefter att min tematiska karta var en tårtbit med olika lager av fyllning. Det 

material jag inhämtat var en specifik del av tårtan och hade olika lager (teman)  men samtidigt hängde 

alla lagers ingredienser (aktörer) och smaker (vad som skapas i intra-aktionen) ihop.  

I tårtbitens första lager sorterade jag in de underteman som innefattade hur villkoren och utrymmet för 

en positiv attityd till sexköp skapades, samt hur skapandet av dess beständighet och förmedlingen av en 

positiv attityd till sexköp uppstod. I tårtbitens andra lager sorterade jag in de underteman som 

framkommit genom det analysarbete som fokuserade mer på foruminläggens innehåll och hur de 

genom textens performativa funktion aktualiserade aktörer som i intra-aktion med varandra skapade 

                                                 

92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid, s. 86. 
95 Ibid, s. 82. 
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olika performativa bilder, som tillsammans skapade de normativa uppfattningar som innefattades i en 

positiv attityd till sexköp. Min tematiska karta blev därmed en tårtbit med två lager av möjliggörande. 

Bakom mina posthumanistiska glasögon 

Denna tårtbit som i följande kapitel kommer dissekeras är framtagen med ett par posthumanistiska 

glasögon samtidigt som det varit mina ögon som läst foruminläggen och mötts av dataskärmens kalla 

ljus. När en person besöker forumet kan hen själv välja vad hen tar del av. Vissa trådar kanske är mer 

intressanta än andra och därför möts inte heller besökaren av alla de olika bilderna av de olika aktörerna 

eller variationerna inom en positiv attityd till sexköp som jag i min analys belyser. Som jag tidigare 

nämnt har jag inte varit utanför mitt material, jag har varit ett klick i trådarna och därmed en besökare i 

mängden. De bilder jag fått fram genom min analys är således beroende av var jag har valt att vända 

min blick, mina metodologiska samt teoretiska val, men forumets uppbyggnad och funktion har även 

haft betydelse för vilka foruminlägg jag som besökare tagit del av. Min analys och studiens resultat som 

presenteras i följande kapitel är således som Haraway benämner det, situerad kunskap. 

Analys   

Analysens disposition 

I detta analysavsnitt kommer jag leda er igenom min dissekering av den tårtbit som jag valt att studera. 

Denna tårtbits två olika lager utgör som tidigare nämnts analysens två övergripande teman. I analysens 

första del, Det första lagret av tårtbiten, belyser jag hur positiva attityder till sexköp möjliggörs genom intra-

aktioner mellan materiella och mänskliga aktörer som ger dem utrymme och beständighet, samt 

bekräftar och förmedlar dem. I analysens andra del, Det andra lagret av tårtbiten, belyser jag hur intra-

aktioner mellan de materiella och mänskliga aktörerna, som aktualiseras genom foruminläggens 

performativa funktion, möjliggör positiva attityder till sexköp genom att skapa normativa uppfattningar 

kring sexköp och prostitution. Denna tårtbit som jag nu kommer leda er igenom är ett trassel av 

ingredienser och smaker, så på med skyddsglasögonen för nu går vi in i denna kladdiga och röriga affär 

av vad som möjliggör positiva attityder till sexköp. 

Det första lagret av tårtbiten 

I detta första lager av tårtbiten ligger fokus på hur positiva attityder till sexköp möjliggörs genom vilken 

agens de ges i sammanhanget. Denna analysdel utgörs således främst av vilka villkor som skapas för 

möjligheten att uttrycka positiva attityder till sexköp, hur dessa villkor skapas, samt vilket utrymme som 

skapas för dessa positiva attityder genom intra-aktion mellan mänskliga och materiella. 

Gynnsamma villkor 

Riktlinjer och lagstiftning 

Det första som en besökare möts av när hen kommer in på forumets hemsida är dess design och 

funktion. Skärmen fylls av trådar som berör olika ämnen relaterade till prostitution. Ibland är det en 

förfrågan, exempelvis Porrskådisar som säljer sex? eller bara ett ämnesnamn, exempelvis Thai-massage. 
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Som tidigare nämnts ges information om hur många klick en tråd har, det vill säga hur många gånger 

tråden öppnats av besökare. Ordningen på trådarna avgörs främst av senaste inlägg som gjorts och från 

första sidan kan också ses hur många inlägg som gjorts i tråden och när det senaste inlägget skedde. 

Längst upp på sidan ligger dock alltid ett meddelande som skrivits av forumets moderatorer och utgörs 

av en tråd som innefattar riktlinjer för deltagare i forumet. Genom att klicka på tråden om dessa 

riktlinjer kan besökaren ta del av följande information 

En får inte skriva ut annonser, adresser eller telefonnummer till privatpersoner. Men adresser till 

klubbar som finns utomlands är okej. Du får dock tipsa om andra sidor som handlar om personer 

som säljer sex. En får inte skicka privata meddelande och begära information om prostituerade eller 

ställen där sexuella tjänster kan köpas. Detta härleds till kopplerilagen och att forumet inte ska ses 

hjälpa till till sexförsäljning. Inga kontaktuppgifter till prostituerade, hallickar eller massagesalonger är 

tillåtna att skriva i forumet med härledning till kopplerilagen. Du får inte skriva allmän kritik av 

prostitution eller ”prostituerade/sexköpare” för detta forum är till för diskussioner som har med 

konsument och marknad att göra. Det belyses dock att ämnet är kontroversiellt. Om det sker en 

diskussion kring prostituerade så bör dessa vara aktiva idag. En får inte söka personer att göra 

sexresor med. Juridiska diskussioner ska heller inte tas i forumet. Om du bryter mot dessa riktlinjer 

kan moderatorerna ta bort dina inlägg och eller ta bort dig som användare. Vilket innebär att du inte 

kan skriva i forumet.  

Vid en första anblick kan riktlinjerna ses som den aktör som sätter villkoren för vad som får uttryckas 

eller inte på forumet. Det är inte främmande att en sådan association görs då bara benämningen 

riktlinjer indikerar att det är dessa villkor som gäller. Riktlinjerna skulle genom detta antagande besitta 

en agens och vara en ensam aktör som sätter villkoren på forumet. Men en aktör besitter inte en agens, 

utan den skapas genom själva intra-aktionen.96 Van Doorn menar att en text som uttrycks på internet 

blir en materiell aktör genom att författaren till texten inte behöver vara närvarande för att integrera.97 

Med grund ur Van Doorns tanke blir således internet en aktör som intra-agerar med riktlinjerna. 

Internet blir därmed inte en kontext eller plats utan en aktör vars betydelse skapas i intra-aktionen med 

andra aktörer, i detta fall med riktlinjerna. Genom denna intra-aktion är riktlinjernas existens inte 

beroende av författarens närvaro, riktlinjerna finns där oavsett om författaren till texten är fysiskt 

närvarande eller inte i situationen.  

Riktlinjerna blir även aktualiserade som materiella aktörer i skapandet av villkoren för vad som får 

uttryckas på forumen genom intra-aktionen med besökaren och forumets design. Genom intra-aktion 

med forumets design framhävs riktlinjerna som viktiga och det är bland det första som besökaren 

möter när hen besöker forumets hemsida. Riktlinjerna har som materiell aktör en central roll för vilka 

villkor som skapas gällande vad som får uttryckas på forumet. Deras aktörsroll är dock inte 

uppkommen per automatik utan skapas genom intra-aktionen med forumets design, besökaren och 

internet. Vilket möjliggör att riktlinjerna kan förmedla vad som är tillåtet och inte tillåtet att uttrycka i 

forumet. 

                                                 

96 Barad, s. 140f. 
97 Van Doorn 
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Riktlinjerna har dock en dubbel funktion. Haraway menar att när ett objekt beskrivs aktualiseras 

objektets existens, beskrivningen har således en performativ funktion.98  Med stöd i Haraway finner jag 

att samtidigt som riktlinjerna i intra-aktionen med internet blir en materiell aktör, aktualiserar 

riktlinjerna även andra objekt genom att de är i textform. I texten om riktlinjerna belyses hur en del av 

syftet med riktlinjernas utformning är att forumet inte vill riskera att bryta mot kopplerilagen. Koppleri 

definieras enligt följande i lagskrift. 

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella 

förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.99 

Med hänvisning till hur texten om riktlinjerna utformats, forumet ska inte hjälpa till med sexförsäljning, 

indikeras det att det är risken att främja att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 

som åsyftas att minimeras. Men genom att se till den intra-aktion som görs visas en annan bild. Intra-

aktionen med lagstiftningen innebär att vissa uttryck inte får göras då detta riskerar att bryta mot lagen. 

Enligt riktlinjerna är det dock tillåtet att dela adresser och information om klubbar som finns 

utomlands. Samtidigt är det idag inte möjligt att döma personer i Sverige för handlingar som inte är 

olagliga i landet de utförts.100 Detta innebär att det inte går att bli dömd för koppleri som skett i ett land 

där det inte är olagligt. Intra-aktionen med lagstiftningen finner jag således inte endast begränsar utan 

även möjliggör vad som får utryckas på forumet. Eftersom det är tillåtet att dela information och 

adresser om klubbar utomlands finner jag att det är risken för att bryta mot lagen som har betydelse, 

inte huruvida forumet riskerar att främja möjligheterna till sexköp. Genom intra-aktionen med 

lagstiftningen formas riktlinjerna i syfte att undvika att bryta mot lagen, inte i syfte att undvika ett 

främjande av sexköp. Lagstiftningen aktualiseras således som en aktör i skapandet av villkoren för vad 

som får uttryckas på forumet genom textens performativa funktion.  

Moderatorerna 

En annan aktör som har betydelse för skapandet av villkoren för vad som får uttryckas på forumet är 

moderatorerna. I texten som uppger forumets riktlinjer aktualiseras dem genom att de uppges vara dem 

som praktiskt agerar när riktlinjerna inte följs. Samtidigt är texten rent språkligt författad av 

moderatorerna. Även om själva texten med forumets riktlinjer blir en materiell aktör genom intra-

aktionen med internet så har moderatorerna en aktörsroll i hur denna materiella aktör aktualiseras och 

vad den förmedlar. Moderatorerna aktualiseras också som mänskliga aktörer när de utför handlingar på 

forumet. Dessa handlingar utgörs av ett författande av texten med riktlinjer med också att radera inlägg 

eller ta bort användare.  

Under mina observationer möttes jag av hur sådant handlade togs i uttryck i forumet. De exempel jag 

såg under observationerna var hur moderatorerna gått in och raderat inlägg med hänvisning till att 

diskussionen handlade om moralfrågor gällande prostitution. När detta sker produceras ett inlägg i 

tråden som informerar om anledningen till borttagningen och det tidigare inlägget går inte längre att se 

                                                 

98 Haraway (1997), s. 176. 
99 Sveriges Riksdag, 6 kap om sexualbrott, paragraf 12, https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K6 (2016-03-30) 
100 Sveriges Riksdag, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700 (2016-05-19) 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K6
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
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som besökare. Denna handling möjliggörs genom den aktörsroll som skapats för moderatorerna genom 

forumets uppbyggnad och riktlinjer. Forumets uppbyggnad handlar om den tekniska möjlighet som 

moderatorerna har men inte de registrerade användarna, nämligen att radera inlägg. Tekniken får 

således en betydande roll för skapandet av villkoren gällande vad som får uttryckas på forumet. Intra-

aktion med forumets uppbyggnad och riktlinjer sker både med forumdeltagarna och moderatorerna, 

men betydelsen av intra-aktionen skiljer sig åt. I intra-aktionen med forumdeltagarna skapas ett 

villkorande av deras möjligheter till att uttrycka sig. Men när det kommer till moderatorerna skapas 

möjligheten att styra vad som uttrycks. Samtidigt efterlämnar deras handlingar materiella aktörer genom 

att den text som efterlämnas materialiseras genom intra-aktionen med internet.  Med utgångspunkten 

att texter blir materiella aktörer genom intra-aktionen med internet visas hur moderatorerna genom 

riktlinjerna och forumets uppbyggnad kan gå in och förvandla om den intra-aktion som sker. En text 

som exempelvis kritiserar sexköp aktualiseras som materiell aktör genom dess intra-aktion med internet. 

Men när moderatorerna raderar inlägget byts det ut med en hänvisning till riktlinjerna och vad som får 

uttryckas på forumet. Moderatorerna utför handlingarna att ta bort inlägg eller författa riktlinjerna som 

mänskliga aktörer men de efterlämnar en materiell aktör som i intra-aktionen med besökaren befäster 

riktlinjernas och moderatorernas agens.    

Villkoren gynnar uttryck med en positiv attityd till sexköp 

Genom den intra-aktion som sker mellan internet, riktlinjerna, forumets design och besökaren skapas 

riktlinjernas agens i forumet som innebär att de som aktör kan förmedla vad som är tillåtet och inte 

tillåtet att uttrycka i forumet. Om vi ser till vad riktlinjerna innehåller visas även hur denna agens har 

betydelse för möjliggörandet av en positiv attityd till sexköp. Med sin agens förmedlar riktlinjerna att 

det är tillåtet att uttrycka och dela kunskap som är positiv till sexköp så länge själva delningen inte 

medför att bryta mot den rådande lagstiftningen. Lagstiftningen har alltså en aktörsroll i skapandet av 

villkoren men det är ändå riktlinjerna som aktör som är den tongivande aktören i vad som är tillåtet och 

ej i forumet. I riktlinjerna uppges det att det inte är tillåtet att uttrycka kritik gentemot sexköp. 

Riktlinjerna har således en aktörsroll som genom sin agens kan förmedla att en positiv attityd till sexköp 

är det tillåtna. Samtidigt har moderatorerna möjligheten att omvandla den intra-aktion som sker på 

forumet genom tekniken och med härledning till riktlinjerna. Moderatorerna agerar som mänskliga 

aktörer men deras handlingar efterlämnar materiella aktörer som i intra-aktion med besökaren befäster 

riktlinjernas och moderatorernas agens i skapandet av villkoren för vad som får uttryckas på forumet. 

Genom borttagandet av kritiska uttryck gentemot att sälja eller köpa sex blir en positiv attityd till 

sexköp den attityd som har störst möjlighet att uttryckas utan att av moderatorerna tystas genom 

radering. Skapandet av villkoren för vad som får uttryckas på forumet finner jag därför vara beroende 

av både mänskliga och materiella aktörer och villkoren som skapas gynnar de uttryck som har en positiv 

attityd till sexköp. 

Anonymitet & flytande aktörsroller 

Forumdeltagarnas anonymitet 

Som tidigare nämnts krävs en registrering för att kunna skriva inlägg eller skicka privata meddelande till 

andra forumdeltagare. Registreringen innefattar att uppge sin mailadress, skapa ett alias och, om en 
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önskar, lägga till en profilbild. Den information kring forumdeltagarna som visas i inläggen är dock 

endast deras alias och deras eventuella profilbild. De profilbilder som jag tog del av utgjordes av 

tecknade bilder, bilder på kändisar eller citat. Forumdeltagarna kan genom detta upplägg uttrycka sin 

åsikt och delta i diskussionerna utan att tillkännage sin identitet som privatpersoner. Men hur skapas 

denna anonymitet och vad har den för betydelse för vad som är möjligt att uttrycka på forumet?  

Möjligheten att kunna uttrycka sin åsikt utan att tillkännage sin identitet uppstår inte ur tomma intet, 

utan genom intra-aktion. Forumets tekniska funktioner, det vill säga registreringsförfarandet, har en 

viktig roll i detta. Men en aktör besitter som bekant inte en agens utan aktören och agensen skapas i 

intra-aktionen med andra aktörer.101 Forumets tekniska funktion möjliggörs genom sin intra-aktion med 

internet och teknikens utveckling. Det vill säga vilka tekniska funktioner som är möjliga att anamma.  

Internet bidrar också med en distansering mellan forumdeltagaren som privatperson och som 

forumdeltagare. Samtidigt möjliggör intra-aktionen med internet att forumdeltagaren kan dela med sig 

av sina åsikter och erfarenheter. Hur sker då denna distansering samtidigt som forumdeltagarna kan 

dela sina personliga åsikter? Som tidigare nämnt indikerar tidigare forskning att majoriteten av den 

svenska befolkningen är för en kriminalisering av sexköp.102 Samtidigt syftar den svenska lagstiftningen 

gällande sexköp till att förändra attityder.103 Att inneha en positiv attityd till sexköp förefaller således att 

gå emot den allmänna åsikten som jag finner innefattar en negativ attityd till sexköp. Internet möjliggör 

forumets tekniska funktioner vilket innebär att forumdeltagaren kan ge uttryck för den attityd som inte 

stämmer överens med rådande lagstiftning och den allmänna synen på sexköp utan att det härleds till 

hen som privatperson. Denna möjlighet till anonymitet som skapas möjliggör därmed att 

forumdeltagarna kan dela sina erfarenheter kring sexköp. Ett exempel på detta är hur en man som ska 

köpa sex för första gången har vänt sig till forumet då han är nervös inför mötet. Det inlägg som nedan 

beskrivs är taget från när han utfört sexköpet och berättar hur det gick. 

En deltagare beskriver hur han igår träffade en tjej. Han beskriver att hon verkade rätt så trasig fast att 

hon bara jobbat ett tag. Hon verkade lojal och pålitlig, en tjej som han säger att man inte ska vara 

stygg med. Han beskriver hur hon inte sa så mycket, han frågade om hon hade lite extra tid och det 

hade hon så han fick två och en halv timme för ca 4000kr. Han beskriver att de först pratade lite och 

sen klädde de av sig och gick in i sovrummet där hon sög av honom och han tog henne i missionären 

och bakifrån. Han beskriver att han knullade henne två gånger men sprutade aldrig, nog på grund av 

att han var nervös.  

Att forumdeltagaren väljer att skriva ut vilken tidpunkt han köpte sex finner jag kan härledas till den 

anonymitet som forumets tekniska funktion tillsammans med internet möjliggör. Att skriva ut när ett 

sexköp utförts eller ska utföras görs även av andra forumdeltagare. Det utbyts även information om 

olika kvinnor som säljer sex och hur de som köpte sex av dem upplevde det. Att erkänna en brottslig 

handling på forumet är så att säga ”inget märkvärdigt”. Detta finner jag indikerar om att en oro inför att 

bli anklagad för sexköp på grund av att en väljer att dela med sig av sina erfarenheter kring att köpa sex, 

                                                 

101 Barad, s. 140f. 
102 Se för exempel, Kousmanen (2011), Jacobsson & Kotsadam (2011), Holmström & Skillbrei (2008), Priebe & Svedin 
(2012), SOU 2010:49. 
103 Holmström & Skillbrei, s. 18. 
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inte är stor nog för att avstå från att dela med sig. Denna indikation visar hur den svenska 

lagstiftningens och den allmänna attitydens agens minskar i relation till den anonymiteten som skapas.  

Samtidigt förs liknande diskussioner kring sexköp som sker i länder där sexköp är lagligt. Skillnaden 

mellan dessa och de sexköp som beskrivs ha skett i Sverige är att platsen för sexköpet skrivs ut, 

exempelvis vilken klubb forumdeltagaren har besökt. Denna skillnad finner jag skapas genom intra-

aktionen mellan lagstiftningens utformning och forumdeltagaren som privatperson. Eftersom en 

person inte kan dömas för sexköp som sker i länder där det är lagligt att köpa sex104 riskerar inte 

forumdeltagaren att bli dömd för den handling som han beskriver. Upprätthållandet av den distans 

mellan forumdeltagaren som privatperson och forumdeltagare som skapats genom intra-aktionen med 

internet har därför inte lika stor betydelse. Men det faktum att forumdeltagarna inte väljer att 

representera sig själva med sina riktiga namn och bilder visar att intra-aktionen mellan dem som 

privatpersoner och den allmänna attityden till köp av sex fortfarande har betydelse. Anonymiteten som 

skapas har därmed fortfarande en betydelse för att kunna dela erfarenheter av sexköp. Intra-aktionen 

som sker mellan forumdeltagaren, internet, lagstiftningen och forumets tekniska funktioner 

tillhandahåller en anonymitet vilket möjliggör en distansering från forumdeltagaren som privatperson. 

En distansering som får betydelse i intra-aktionen med den svenska lagstiftningen och den allmänna 

attityden till sexköp, då forumdeltagaren som privatperson inte förknippas med att gå emot den 

allmänna attityden till sexköp eller identifieras som en person som bryter mot lagen.  

Besökarnas anonymitet 

Anonymiteten som skapas gäller dock inte bara forumdeltagaren utan även besökaren. Att möta 

forumet och vad som uttrycks i rollen som besökare avkräver ingen registrering vilket medför att 

besökaren är anonym i den bemärkelse att hen som privatperson inte görs synlig. Denna möjlighet till 

anonymitet är även den skapad genom intra-aktionen mellan den tekniska utvecklingen och internet, 

vilket möjliggör forumets tekniska funktion som i intra-aktion med besökaren skapar hens anonymitet 

som privatperson. Besökaren kan genom denna anonymitet ta del av det som uttrycks på forumet utan 

att ge sig till känna. Denna osynlighet gäller dock endast för besökaren som en mänsklig aktör. 

Besökaren är en mänsklig aktör i den benämningen att hen i intra-aktionen med forumet tar del av de 

uttryck som görs. Men när besökaren väljer att gå in på en diskussionstråd registreras hens besök. 

Utifrån de observationer som jag utfört visas att besökarens roll inte är osynlig utan den är en del av 

den intra-aktion som sker på forumet, dock inte främst som en mänsklig aktör utan i form av en 

materiell aktör. Den handling som besökaren gör genom att klicka på en diskussionstråd görs utifrån en 

aktörsroll av mänsklig karaktär. Men genom forumets tekniska funktion aktualiseras besökaren som en 

materiell aktör, besökaren blir en ökning av antalet klick som visas i siffror. I intra-aktionen som sker 

mellan internet, besökaren och forumets tekniska funktion blir besökaren en synlig materiell aktör. 

Istället för som i forumdeltagarens fall där denna intra-aktion innebär en distansering från 

forumdeltagaren som privatperson förs besökaren och forumet närmare varandra genom att besökaren 

går från en osynlig mänsklig aktör till en synlig materiell aktör.  

                                                 

104 Regeringskansliet, Pressmeddelande - Lagföring i Sverige av sexköp utomlands ska utredas, (2015), 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/01/lagforing-i-sverige-av-sexkop-utomlands-ska-utredas/ (2016-06-03) 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/01/lagforing-i-sverige-av-sexkop-utomlands-ska-utredas/
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Anonymiteten möjliggör spridningen av en positiv attityd till sexköp 

Aktörsrollerna besökare och forumdeltagare kan dock inte ses som fasta. Som tidigare nämnts blir 

besökaren en materiell aktör genom att hens besök i en specifik diskussionstråd registreras och 

publiceras i form av en ökning av antalet klick som diskussionstråden uppges ha fått. Denna ökning 

sker oavsett om personen som går in i diskussionstråden är registrerad på forumet eller inte. En person 

som har registrerat sig har möjligheten att skriva i forumet men om hen inte väljer att göra ett inlägg i 

den specifika diskussionstråd står personen kvar som en materiell aktör i form av ökningen av antalet 

klick. Väljer personen att göra ett inlägg görs dock denna roll om till att vara en forumdeltagare. 

Besökarens delaktighet kan således inte gå längre än till att bli en materiell aktör i form av en siffra i 

mängden av besök. Beroende av hur  intra-aktionen mellan forumets tekniska funktion och personen 

som besöker forumet ser ut skapas således olika aktörsroller vilket också innebär en variation i 

anonymitet. Denna anonymitet som skapas för både forumdeltagaren och besökaren medför också att 

personer kan både dela och ta del av erfarenheter kring att köpa sex trots att dessa uttryck står i motsats 

till lagstiftningen och den negativa attityden till sexköp som indikeras vara störst i den allmänna 

diskussionen. Anonymiteten möjliggör därmed spridningen av en positiv attityd till sexköp. 

Popularitet  

Besökare och popularitet 

Som tidigare nämnts avgörs ordningen som diskussionstrådarna visas i på forumet genom senaste 

inlägg som gjorts. Längst upp i forumet under meddelandet som innehåller riktlinjerna finns även 

diskussionstrådar som av moderatorerna har märkts som viktiga. Diskussionstrådarna är fem till antalet 

och utgörs av en FAQ för eskort som bland annat innehåller en ordlista för vad olika begrepp som är 

förenade med sexköp innebär,  samt en diskussionstråd som endast är till för att länka till sidor som har 

med eskort och prostitution att göra. Dessa sidor kan till exempel vara annonssidor eller hemsidor till 

sexklubbar utomlands. De resterande tre trådarna utgörs av ”Sälja sex som kvinna/hur blir man 

kvinnohora?”, ”Sälja sex som man/hur blir man manshora?” och en tråd som inriktar sig på hur 

forumet kan förbättras. Förutom att dessa trådar märkts med etiketten viktigt av moderatorerna är 

deras placering oberoende av när senaste inlägget gjordes i forumet, de har alltid sin plats längst upp på 

sidan.   

Precis som riktlinjernas placering i forumet förmedlar att de är viktiga, indikeras även att dessa specifika 

trådar har en större vikt än andra i forumet. Detta skapande av agens för dessa trådar sker genom den 

intra-aktion som sker i moderatorernas agerande, valet att viktig märka trådarna, men även genom 

forumets tekniska funktion, funktionen att viktig märka. I intra-aktionen med besökaren förmedlas 

således att dessa trådar har en större agens än andra diskussionstrådar i forumet. Även om dessa trådar 

förmedlas vara av större vikt än andra diskussionstrådar visas att deras viktighet inte fullt ut bekräftas i 

intra-aktionen med besökarna. Som visas i följande tabell var dessa viktigt märkta trådar (blå markering) 

under den tiden som observationerna utfördes några av de trådar som hade den minsta ökningen av 

antal klick.  
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Diskussionstråd            Klick 

Thai-massage 39 535 

Utbud i Thailand 20 453 

Utbud gatuprostitution (svensk stad) 14 024 

Utbudet i Prag 11 214 

Frågetråd om FKK* 7 794 

Porrskådisar som säljer sex? 4 522 

Tråd med länkar till eskortsidor 3 686 

Hur ser arbetsdagen ut för eskorter? 3 386 

Maskrosen - Dansk sexklubb/klinik* 3 325 

Sälja sex som man/hur blir man manshora? 2 738 

Sälja sex som kvinna/hur blir man kvinnohora? 2 375 

Sälja sin partner 2 128 

Hitta eskort privat 2 015 

Flickhemmet 665 

Vanlighet oralsex utan skydd 570 

Göra forumet bättre? 530 

FAQ 437 
* FKK = naturalism/nudist klubb i detta fall av sexuell karaktär 
* Klinik är en lokal med tillhörande väntrum där sexköparen i detta fall väljer en kvinna och tjänst som han vill 
köpa för att sedan hänvisas till ett enskilt rum där själva köpet kan utföras.  

 

Eftersom besökaren aktualiseras som en materiell aktör när hen väljer att klicka på en tråd visas att de 

trådar som av moderatorerna märks som viktiga inte är de trådar som i störst utsträckning i sin intra-

aktion med besökaren gör besökaren till en materiell aktör. Istället är det trådar som berör specifika 

ämnen. Tråden om thai-massage skapar i intra-aktionen med besökaren nästintill 40 000 materiella 

aktörer medan tråden ”Sälja sex som man/hur blir man manshora” endast skapar 2 738 materiella 

aktörer i intra-aktionen med besökaren. Vad innebär då detta för vad som får agens i forumet?  

Genom antalet klick som visas vid en specifik tråd, visas också vilka diskussionstrådar som är populära. 

Även om besökaren inte väljer att skriva i tråden finner jag att denne i sin roll som materiell aktör har 

betydelse för vad forumet förmedlar som populära ämnen. Denna förmedling av popularitet möter 

även besökaren som mänsklig aktör när hen går in på forumets hemsida. De fem diskussionstrådar som 

hade störst antal ökning av klick är också de trådar som har störst antal klick totalt sedan de startades. 

Vid en första anblick kan besökarens roll förefalla ha en liten agens i vad som får plats eller uttrycks på 

forumet. Men besökaren får som materiell aktör betydelse för vad som förmedlas som populärt på 

forumet och därmed även vilka ämnen som får agens i forumet.  

Foruminlägg och popularitet 

Inläggsaktiviteten i trådarna har också en betydelse för vilka ämnen och diskussionstrådar som får 

utrymme på forumet. Om en diskussionstråd startas av en forumdeltagare men aktiviteten i form av 

författandet av inlägg uteblir eller inte är tillräckligt stor flyttas diskussionstråden till ett arkiv av 

moderatorerna. Det är då inte längre möjligt att skriva i tråden men registrerade användare kan läsa vad 

som tidigare uttryckts. Ett exempel på detta är hur en diskussionstråd som hade namnet ”Hur får man 

en tiggare att sälja sex?” startades i forumet. Det gjordes endast ett inlägg i tråden och vid ett senare 

tillfälle meddelades att diskussionstråden har flyttats, genom att trådens namn tilldelats en ikon i form 

av en pil. Genom att klicka på tråden gavs information om att det varit för lite aktivitet och att tråden 

inte längre går att skriva i, men att registrerade användare fortfarande kan läsa den. Efter en ytterligare 
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tid togs även denna länk bort och i min roll som besökare av forumet kunde jag inte längre hitta denna 

diskussionstråd.  

Genom bristen på aktivitet i form av inlägg förpassas således vissa diskussionstrådar till en mindre 

synlig del av forumet. Vilket medför att det inte längre kan ske någon intra-aktion mellan besökaren 

och de inlägg som gjorts i diskussionstråden. Detta förpassande görs möjligt genom forumets tekniska 

funktion, moderatorernas roll och den uteblivna intra-aktionen med forumdeltagare. Inläggsaktiviteten 

har även en roll i de olika diskussionstrådarnas placering i forumet genom att den tråd som senaste 

aktivitet skedde i, med undantag från de viktigt markerade trådarna, hamnar överst på sidan. 

Inläggsaktiviteten i trådarna visas också ha en viss betydelse för vilka trådar som får flest besökare. I 

tabellen nedan visas hur de diskussionstrådar(rödmarkerade) som hade flest nya klick också ligger i topp 

när det gäller antal nya inlägg. 

Diskussionstråd Inlägg 
Thai-massage 34 
Utbud i Thailand 26 
Utbudet i Prag 24 
Frågetråd om FKK* 21 
Hur ser arbetsdagen ut för eskorter? 17 
Utbud gatuprostitution (svensk stad) 5 
Hitta eskort privat 3 
Porrskådisar som säljer sex? 1 
Maskrosen - Dansk sexklubb/klinik* 1 
Sälja sin partner 1 
Tråd med länkar till eskortsidor 0 
Sälja sex som man/hur blir man manshora? 0 
Sälja sex som kvinna/hur blir man kvinnohora? 0 
Flickhemmet 0 
Vanlighet oralsex utan skydd 0 
Göra forumet bättre? 0 
FAQ 0 
* FKK = naturalism/nudist klubb i detta fall av sexuell karaktär 
* Klinik är en lokal med tillhörande väntrum där sexköparen i detta fall väljer en kvinna och tjänst som han vill köpa för 
att sedan hänvisas till ett enskilt rum där själva köpet kan utföras.  
 

Samtidigt visas hur diskussionstrådarna ”Tråd med länkar till eskortsidor” (grönmarkerad) och ”Hur ser 

arbetsdagen ut för eskorter” (gulmarkerad) hade nästan lika många nya klick men samtidigt gjordes inga 

nya inlägg i diskussionstråden ”Tråd med länkar till i eskortsidor” medan den sistnämna tråden hade en 

ökning med 17 inlägg. Eftersom diskussionstråden ”Tråd med länkar till eskortsidor” är en av de viktig 

märkta trådarna, visas hur moderatorernas viktig märkning har en betydelse för antalet klick. Samtidigt 

har diskussionstråden ”Hur ser arbetsdagen ut för eskorter” endast fyra färre inlägg än ”Frågetråden 

om FKK”, men den sistnämnda har nästintill dubbelt så många nya klick. Det kan därför inte bortses 

ifrån att vilken agens som en specifik tråd ges också kan vara beroende av hur pass intressant ämnet 

som den specifika tråden berör är för besökarna. 

De populära trådarna får utrymme 

Det som visas genom denna variation är hur moderatorernas agerande, forumdeltagarnas agerande och 

besökarnas agerande i intra-aktion med forumets tekniska funktion har betydelse för vilka 

diskussionstrådar och därmed ämnen som får agens i sammanhanget. En specifik diskussionstråds 
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överlevnad på forumet är beroende av att det finns en inläggsaktivitet eller att moderatorerna ser den 

som viktig. Samtidigt är bilden av en specifik diskussionstråd som populär beroende av besökarnas 

agerande genom att de väljer att klicka på tråden. Det är dock inte endast det mänskliga agerandet som 

sätter villkoren för en diskussionstråd popularitet och överlevnad. I intra-aktionen med internet och 

forumets tekniska funktion skapas materiella aktörer i form av en ökning av antalet inlägg och klick. 

Dessa materiella aktörer är också det som en besökare möter i sitt möte med forumets hemsida. I 

denna intra-aktion förmedlas således vilka diskussionstrådar och ämnen som är populära. Besökaren 

har också endast möjlighet att ta del av de diskussionstrådar och ämnen som genom intra-aktion mellan 

forumets tekniska funktion, moderatorerna, forumdeltagarna och besökarna getts agens och därmed 

utrymme på forumet. Genom detta trassel av intra-aktioner som sker mellan både mänskliga och 

materiella aktörer skapas villkor för vilka ämnen relaterade till sexköp som får utrymme. Ämnen som 

alla har en positiv attityd till sexköp. 

What goes on internet, stays on the internet ? 

Foruminlägg - en materiell kropp 

Forumets tekniska funktion innebär att personer som önskar uttrycka sig i forumet behöver göra detta 

genom ett författande av en text. Van Doorn belyser att även om en person inte är fysiskt på plats på 

internet så är själva texten som personen författat ”på plats” men då som en materialitet, eller rättare 

sagt som en kropp av text.105 Med stöd i Van Doorns tanke blir således de texter som utgör forumets 

inlägg egna materiella kroppar. På grund av att uttrycken görs i textform avkrävs således inte personen 

bakom uttrycken att vara ständigt på plats. Detta gör texten åt forumdeltagaren genom dess intra-aktion 

med besökaren. En viktig aspekt av hur inläggen på forumet blir dessa materiella kroppar är också den 

intra-aktionen mellan inlägget som en materiell kropp, forumets tekniska funktion och besökaren. När 

en besökare klickar sig in i en diskussionstråd är det de allra första inläggen som gjorts i tråden som 

visas. Eftersom de diskussionstrådar som finns på forumet kan ha startats för mer än 10 år sedan kan 

besökaren således mötas av inlägg som ligger långt bak i tiden. Besökaren kan dock med ett enkelt klick 

välja att komma till sista sidan av diskussionstråden där det senaste inlägget som gjorts kan tas del. 

Genom att klicka på en diskussionstråd möts besökaren av inläggen som gjorts och därmed sker en 

intra-aktion med texten som blir en materiell aktör. Författarna till inläggen i forumet kan därmed inte 

styra vem som tar del av deras inlägg. Genom forumets tekniska funktion blir också inläggen mer 

beständiga då ett inlägg som skrivits för exempelvis 10 år sedan, idag kan aktualiseras som en materiell-

aktör i intra-aktionen med besökaren. Inläggen glider således ifrån forumdeltagaren och blir egna 

materiella  kroppar.  

Att inläggen på forumet blir egna materiella kroppar kan i vissa fall te sig som främmande då inläggen 

som görs innefattar handlingar som är starkt förknippade till mänsklighet. Ett exempel är hur 

forumdeltagarna hjälper varandra med de olika svårigheter som sexköp kan innebära. Blevins och Holt 

belyser i sin studie från 2007 hur prostitutionsforum används i syfte att minimera risker (arrestering, rån 

                                                 

105 Van Doorn. 
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av hallick eller säljare) men även för att hitta säljare i olika städer, samt för att dela erfarenheter.106 Detta 

är även något som sker i det forum som denna studies material hämtats från. Men det erbjuds även 

hjälp som är av mer känslomässig karaktär i inläggen på forumet.  

Ett exempel på denna sorts hjälp av är hur en kille som uppger att han är 19 år ber om hjälp i forumet, 

då han funderar på att åka utomlands och besöka en sexklubb i syfte att köpa sex för att bli av med sin 

oskuld. Förutom att andra forumdeltagare hjälper till genom att tipsa om olika sexklubbar och billigaste 

sättet att ta sig till destinationen hjälper de även honom med den nervositet som han uttrycker att han 

känner. En forumdeltagare lugnar honom och skriver att han också var lite nervös första gången han 

skulle köpa sex men att det går över. Denna hjälp finner jag kan beskrivas som en slags känslomässig 

stöttning i handlingen att köpa sex. Genom forumet hjälper de således varandra med de olika 

svårigheter som handlingen att köpa sex innebär. Men sett ur ett posthumanistiskt perspektiv innebär 

denna hjälp inte bara en känslomässig stöttning eller en riskminimering, den är mycket mer än så. 

Den positiva attityden till sexköp blir beständig 

Att aktivt hjälpa en person kan ses som en högst mänsklig handling och därför kan denna hjälp vid en 

första anblick ses som att det endast handlar om en intra-aktion mellan mänskliga aktörer. Men sett ur 

ett posthumanistiskt perspektiv aktualiseras inte denna hjälp endast genom intra-aktionen mellan 

mänskliga aktörer, utan även materiella aktörer eftersom denna hjälp inte ges mellan fyra ögon utan 

genom att skriva inlägg på forumet. Internet och forumets tekniska funktion har även en del i 

möjliggörandet av denna hjälp då kontakt mellan de olika forumdeltagarna görs möjlig genom dem. En 

annan aspekt av detta handlar om att detta hjälpande som sker i inläggen blir en del av vad inläggen 

förmedlar som de materiella aktörer de blir i intra-aktionen med internet, forumets tekniska funktion, 

forumdeltagaren och besökaren. Att hjälpen ges i form av text tillsammans med forumets tekniska 

funktion gör att inläggen med denna hjälp får en beständighet genom att hjälpen inte är tidsbunden. 

Med detta menas att andra besökare kan ta del av denna hjälp även om de inte besöker forumet vid 

samma tidpunkt. Samtidigt skapas genom intra-aktionen mellan inläggen som materiella aktörer en 

positiv attityd till sexköp då inläggen förmedlar hjälp till att utföra handlingen att köpa sex. Vilket är 

den bild som besökaren av forumet möter när hen besöker forumet.  

Så till skillnad från uttrycket ”what happens in Vegas stays in Vegas” kan uttrycket ”what goes on 

internet, stays on the internet” ses som om att det som delas virtuellt existerar utan att 

upphovspersonen är ständigt närvarande och därmed kan hen inte kontrollera vem som tar del av 

informationen. Den intra-aktion som sker mellan inläggen och exempelvis besökaren är därmed 

bortom författaren till inläggets kontroll. Inläggen blir istället egna materiella kroppar, vilket ger 

inläggen en beständighet. Den positiva attityden till sexköp som förmedlas i ovan nämnda exempel får 

alltså en större beständighet genom att inläggen blir egna materiella kroppar. Dessa materiella kroppar 

besitter dock inte en agens på förhand, utan blir aktörer genom intra-aktionen med internet, forumets 

tekniska funktion, personen som önskar uttrycka sig på forumet(forumdeltagaren) och besökaren.  

                                                 

106 Holt & Blevins (2007) 
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Hur texten som materiell aktör skapar villkor 

Kritiska inlägg – ignorera eller överrösta 

Som tidigare nämnts är det enligt riktlinjerna inte tillåtet att kritisera handlingen att köpa eller sälja sex 

eller de som utför handlingar. Kritik av sexköp är inte vanligt på forumet, och ännu ovanligare är att 

moderatorerna låter sådana kritiska inlägg får ligga kvar i diskussionstrådarna. Under mina 

observationer möttes jag endast av ett fåtal inlägg som innefattar en viss kritik och som inte tagits bort. 

Ett exempel på detta är ett foruminlägg som uttrycker följande om att köpa sex. 

Haha fy fan va weird [köpa sex], är väl bättre att skaffa en knullkompis som är gratis och som man 

kanske har lite känslor för. 

De foruminlägg som omger det citerade foruminlägget är delningar av erfarenheter kring att köpa sex. 

Foruminläggen innefattar således en positiv attityd till sexköp, till skillnad mot det citerade 

foruminlägget. Detta inlägg besvaras inte heller av andra forumdeltagare. Denna situation skulle kunna 

ses som att en deltagare i en diskussion ignoreras, hens synpunkter ses inte viktiga och därför besvaras 

inte inlägget. Men eftersom inlägget görs i det virtuella och textform är forumdeltagarens inlägg inte 

bara en ignorerad synpunkt utan även en ignorerad materiell aktör. Detta ignorerande som görs av 

forumdeltagarna när moderatorerna inte utövar sin möjlighet att radera dessa kritiska inlägg innebär att 

det uppkommer inga materiella aktörer, i form av inlägg, som erkänner det kritiska inlägget. Det sker 

därmed inte någon intra-aktion mellan det kritiska inlägget och de efterföljande inläggen som ger det 

kritiska inlägget någon större agens. Intra-aktionen som sker skapar istället en agens för de uttryck som 

inte kritiserar sexköp eller personer som säljer/köper sex då de inte ignoreras.  

Kritik som inte direkt kritiserar handlingen att köpa sex hanteras dock på ett annat sätt. Ett exempel är 

hur det i en diskussionstråd delas berättelser av en forumdeltagare där han beskriver hur han och hans 

kvinnliga 19-åriga ”knullkompis” åker till Tyskland för att hon ska sälja sex. Foruminläggen innefattar 

detaljerade beskrivningar av hur den kvinnliga knullkompisen tar emot 10-12 män om dagen och att det 

främst är han som bestämmer vilka män hon tar emot. Denna diskussionstråd är en av de trådar som 

innefattar en stor mängd uppmuntrande foruminlägg. Och när känslan av att ha vaginalt sex med en 

kvinna vars underliv är fyllt med sperma från tidigare män beskrivs inkommer foruminlägg som 

uttrycker, ”Detta låter ju som rena sexdrömmen, härligt att veta att fler tycker om sånt här.” Andra 

exempel på uppmuntran är uttryck som ”Bästa tråden på länge!” ”Jag blir lycklig av att höra hur bra 

andra trivs med sina resor!”, ”Har ingen erfarenhet av det här men tråden är mycket upphetsande” eller 

”Väldigt spännande tråd, och läsvärd!” En annan forumdeltagare uppger även hur han ”lånar ut” sin fru 

och att hon har gått med på ett vad som innebär att hon inom en specifik tid måste ha analsex med 

minst 15 män för att de inte ska åka till Tyskland så att hon kan sälja sex. I denna mängd av 

foruminlägg som alla har en positiv attityd till sexköp och till handlingarna som beskrivs inkommer 

några enstaka foruminlägg med kritik till de manliga forumdeltagarna för att de utför koppleri. Kritiken 

innefattar alltså inte ett ifrågasättande av handlingen att köpa sex. Denna kritik möts dock genom 

foruminlägg författade av en kvinnlig forumdeltagare som invänder mot anklagelserna med 

hänvisningen till att hon och hennes man tänder på att hon säljer sex. I mötandet av denna kritik skapas 
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således en intra-aktion mellan foruminläggen som medför ett erkännande av de kritiska inläggen och de 

ges en större agens än den ignorerade kritiken.  

Det som visas i dessa exempel är att den intra-aktion som sker mellan de olika inläggen får olika 

konsekvenser. Denna olikhet kommer ifrån vilken attityd till sexköp de olika inläggen, som materiella 

aktörerna innefattar. Foruminlägg som innefattar direkt kritik av sexköp ges ingen agens genom intra-

aktionen med andra foruminlägg uteblir. Men de blir fortfarande materiella aktörer i intra-aktionen med 

internet, forumets uppbyggnad och besökaren genom att de inte raderas, vilket ger dem en viss agens i 

sammanhanget. De får dock en mindre agens i jämförelse med foruminläggen som  endast innefattar en 

kritik av en specifik handling som är kopplat till sexköp/prostitution eftersom de ignoreras medan de 

foruminläggen med kritik mot en specifik handling endast överröstas. Det som skiljer detta ignorerande 

och överröstande från moderatorernas borttagning av kritiska kommentarer är att det inte skapas en 

total omvandling av intra-aktionen på forumet. Genom denna intra-aktion får de båda sorterna av 

kritiska inlägg en beständighet men deras agens skapas inte i lika stor utsträckning som de icke-kritiska 

inläggen. I sitt besök av forumet möts således besökaren av att det sker ett ifrågasättande av att köpa 

sex, men besökaren möts också av att denna kritik inte får någon större agens i sammanhanget.  

Den positiva attitydens fria spelrum 

Kritiska inlägg förefaller att agera som det tredje hjulet i sammanhanget, de finns där men erkänns inte 

ha någon större plats eller betydelse. Men hur ser då intra-aktionen ut när detta tredje hjul inte ens 

finns? Majoriteten av de foruminlägg jag tagit del av innefattar ingen kritik till sexköp. Tvärtom 

genomsyras de flesta diskussionstrådar av foruminlägg som innefattar en slags uppmuntran till sexköp. 

Exempelvis kan forumdeltagare önska varandra lycka till inför ett sexköp. 

En annan aspekt som är av uppmuntrande karaktär är hur forumdeltagarna delar sina erfarenheter och 

tankar kring att testa olika sexuella aktiviteter när de köper sex. Exempel på dessa aktiviteter eller 

specifika önskemål kan vara att betala för analsex i 50 minuter, betala för att få urinera på kvinnan eller 

att betala för att få ha sex med två kvinnor samtidigt. När foruminläggen består av ett delande av 

erfarenheter återkommer också foruminlägg som exempelvis uttrycker ”Det låter jävligt härligt, måste 

testa det nästa gång”. Ett talande exempel är också hur det i ett flertal foruminlägg förs en diskussion 

kring att inte onanera en tid innan ett besök på en FKK klubb ska utföras. Syftet med denna 

återhållsamhet uppges i foruminläggen vara att detta medför att de har en större mängd sperma att 

spruta i kvinnornas ansikte när de besöker FKK klubben. Kring detta specifika ämne sker påhejningar 

och det ges även tips kring medel att ta till när det känns svårt att inte få onanera. Till skillnad från 

tidigare exempel där de kritiska inläggen ignorerades eller överröstades sker alltså en bekräftelse av 

dessa inlägg som innefattar en positiv attityd till sexköp. Dessa bekräftande inlägg med påhejningar 

innefattar i sig också en positiv attityd till sexköp, det sker således en intra-aktion som skapar agens för 

inläggen i sammanhanget genom att de har en positiv attityd till sexköp.  

En positiv attityd till sexköp får och ger utrymme 

I intra-aktionen som sker mellan inläggen som materiella aktörer avgörs således vilka inlägg som får 

agens i sammanhanget. De inlägg som innefattar en positiv attityd till sexköp ges störst agens och får 

därmed störst utrymme i sammanhanget. Kritiska inlägg som innefattar en negativ syn  på sexköp 
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ignoreras och inlägg som kritiserar en specifik handling överröstas, vilket inte ger dem samma agens i 

sammanhanget. När kritiska inlägg som innefattar en negativ attityd till sexköp inte ens är en del av 

sammanhanget sker istället en bekräftelse av den positiva attityden till sexköp genom intra-aktionen 

mellan inläggen som materiella aktörer. Inläggen som materiella aktörer har således betydelse för vilken 

attityd till sexköp som får och kan ta plats i forumet, samtidigt som det enskilda foruminlägget som 

materiell aktör får agens genom att innefatta en positiv attityd till sexköp. Besökaren av 

diskussionstrådarna möts således av att den positiva attityden till sexköp är den som har störst agens i 

sammanhanget. 

Beständighet, utrymme, förmedling, bekräftelse - ett  möjliggörande av 

positiva attityder till sexköp  

Nyckelorden gällande hur det sker ett möjliggörande av positiva attityder i detta lager av tårtbiten är 

beständighet, utrymme, förmedling och bekräftande. Den aktörsroll och den agens som skapas för 

riktlinjerna möjliggör att de kan förmedla att en positiv attityd till sexköp är det tillåtna. Samtidigt som 

moderatorernas aktörsroll ger dem agens att modifiera vilka materiella aktörer i form av inlägg som ska 

få utrymme i sammanhanget. Med agens från riktlinjerna blir detta utrymme till för de inlägg som inte 

har en negativ attityd till sexköp. När en sådan modifikation inte sker och inlägg som har en negativ 

attityd till sexköp tar plats i detta utrymme skapas inte dessa inläggs agens i lika stor utsträckning genom 

att deras existens inte bekräftas av de inlägg som innefattar en positiv attityd till sexköp. Det sker dock 

ett bekräftande av en positiv attityd till sexköp, dels genom intra-aktionen mellan inläggen som 

materiella aktörer, men också genom att dessa inlägg är de som av riktlinjerna förmedlas som den 

tillåtna attityden. Inläggen med en positiv syn på sexköp som genom intra-aktion blir materiella aktörer  

löper därmed inte heller risk att raderas då de förhåller sig till riktlinjerna.  

Den anonymitet som skapas genom intra-aktion mellan internet, forumets tekniska funktion och 

besökaren eller forumdeltagaren möjliggör även en förmedling av positiva attityder till sexköp. I 

relation till den allmänna åsikten som indikeras ha en negativ attityd till sexköp blir anonymiteten viktig 

för möjliggörandet av skapandet av en positiv attityd, då personen som önskar ta del av eller dela dessa 

åsikter kan göra detta utan att synliggöra sig som privatperson. Anonymiteten ser dock olika ut 

beroende av huruvida personen önskar att endast ta del av dessa uttryck eller själv skriva i forumet. 

Personer som besöker forumet deltar således i skapandet av en positiv attityd till sexköp men inte som 

privatpersoner utan i aktörsrollerna som besökare och forumdeltagare, vilket genom intra-aktion skapar 

materiella aktörer i form av ökningen av klick och inlägg. Dessa materiella aktörer får också en 

betydelse för diskussionstrådarnas utrymme och popularitet. Utan inläggsaktivitet förpassad 

diskussionstrådarna till ett mindre tillgängligt arkiv och utan besökarens klick kan inte trådarnas 

popularitet förmedlas. Men det är först när det mänskliga agerandet intra-agerar med forumets tekniska 

funktion och internet som denna betydelse uppstår. Vilket visar att möjliggörandet av positiva attityder 

till sexköp är beroende av såväl mänskliga som materiella aktörer.  

Genom detta trassel av intra-aktionen mellan internet, forumet, riktlinjerna, lagstiftningen, 

moderatorerna, foruminläggen, besökarna som materiella och mänskliga, forumdeltagarna, 

moderatorernas roll, moderatorernas agerande, tekniken, den allmänna attityden till sexköp(indikerad 
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negativ), forumdeltagaren som privatperson, moderatorenas borttagningsinlägg, samt forumets tekniska 

funktioner, design och uppbyggnad möjliggörs en positiv attityd till sexköp. Möjliggörandet utgörs av 

att i denna intra-aktion bekräftas de positiva attityder till sexköp. Samtidigt som de får en beständighet 

och det skapas ett utrymme för dem. Till skillnad från negativa attityder till sexköp som ges mindre 

utrymme och ofta utestängs från sammanhanget. Den positiva attityden till sexköp är den attityd som 

får störst agens i samtliga aspekter och därmed möjliggörs dess existens, samt dominans. En dominans 

som också förmedlas till besökaren. 

Det andra lagret av tårtbiten 

Den beständighet,  det utrymme,  den förmedling och den bekräftelse som är en del i möjliggörandet av 

positiva attityder till sexköp skapas alltså genom intra-aktion mellan en rad olika mänskliga och 

materiella aktörer. Men en positiv attityd till sexköp finner jag inte bara handlar om att en tycker det är 

okej att köpa sex. Men vilka normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution innefattas då i dessa 

positiva attityder till sexköp? Och hur skapas/aktualiseras dessa normativa uppfattningar?  

Som jag belyst i tidigare stycken är det de foruminlägg som har en positiv attityd till sexköp som får 

utrymme och agens. I detta lager av tårtbiten är det dessa inläggs innehåll som står i fokus för analys. I 

detta stycke plockas inläggen som materiella aktörer isär likt Haraways garnnystan i syfte att belysa vilka 

normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution som innefattas i en positiv attityd till sexköp, 

samt hur positiva attityder till sexköp möjliggörs. Som tidigare nämnts menar Haraway att beskrivningar 

har en performativ funktion, det vill säga att genom beskrivningar aktualiseras ett objekts eller subjekts 

existens.107 Inläggen som görs i forumet utgörs ofta av beskrivningar av olika erfarenheter eller åsikter 

relaterade till sexköp och har därmed en performativ funktion. I denna analysdel fokuseras på vilka 

aktörer som aktualiseras genom inläggens performativa funktion, men också vad dessa beskrivningar av 

aktörerna innebär för vad som innefattas i denna dominerande positiva attityd till sexköp.  

Vidare belyses även hur dessa beskrivningar skapar en bild av aktörerna och hur det sker en intra-aktion 

mellan dem som i mötet med besökaren skapar olika, för sammanhanget, normativa uppfattningar 

relaterade till sexköp. De teman som framkommit i analysen utgörs av en samling påstående som 

representerar dessa för sammanhanget normativa uppfattningar, som alla kan sorteras in under en 

positiv attityd till sexköp. Dessa påståenden utgörs av Köpa sex är en rolig aktivitet, Det är inte lätt att vara 

sexköpare, Det är okej att köpa sex men av vem som helst? och Prostitution är inte ett samhällsproblem. 

Köpa sex är en rolig aktivitet 

[..]De [två kvinnor som säljer sex] kommer in och jag får klä av dem och känna på deras fina kroppar. 

Kuken växer till och jag vill att både står i doggy börjar med Kvinna 2 medans Kvinna 1 står bredvid 

så jag får känna på hennes bröst och rumpa. Byter till Kvinna 1 medan Kvinna 2 smeker hela kroppen. 

Byter igen vill att de lägger sig på rygg, Kör missionären på Kvinna 2. Efter ett tag kan jag inte hålla 

mig slänger av kondomen och sprutar ner hennes bröst träffar hennes kläder bakom så in i helvete 

(inte runkat på 15 dagar! ) Hon och Kvinna 1 börjar garva och jag kan inte hålla mig för skratt heller 

=) Vi klär på oss och jag lämnar stället med ett stort leende. Bilden som jag alltid har haft av köp 

                                                 

107 Haraway (1997), s. 176. 
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flickor är att det är äldre damer med bondagegrejer som bara kör hårt sex, men icke. Kändes mer som 

nåt onenightstand med turen att ha två flickor samtidigt eller att ha sex med en väldigt bra tjejkompis. 

Att jag skratta mer än njöt var heller inte planerat men så blev det. De var verkligen super trevliga söta 

tjejer. Men nu har man provat trekant i alla fall.  

Detta citat är en av flera berättelser som besökaren kan mötas av när hen väljer att besöka forumet. I 

detta fall är det en mans redogörelse för ett besök på den danska sexkliniken Maskrosen. Att alla 

personer som var med under sexköpet beskrivs skratta finner jag uppvisar sexköp som en rolig 

aktivitet. Men påståendet att köpa sex är en rolig aktivitet som jag med hjälp av Haraways, Barads och 

Van Doorns teorier kan se skapas för att sedan förmedlas genom forumet möjliggörs inte bara för att 

en person beskriver hur alla som var involverade i sexköpet skrattade under tillfället, det är mycket 

trassligare än så. Med hjälp av mitt posthumanistiska ramverk belyses i denna del hur foruminläggen 

som materiella aktörer genom beskrivning aktualiserar både mänskliga och materiella aktörer som 

genom intra-aktion får betydelse för bilden av att köpa sex är en rolig aktivitet. I kommande stycken 

belyser jag hur bilderna kvinnan är en vara , sexköp - en nöjesresa för män samt den njutande kvinnan skapas 

genom beskrivningars performativa funktion och intra-aktion mellan allt ifrån tofflor och kortköp till 

storleken på kvinnans underliv.  

Kvinnan som en vara 

[..]jag tycker det är mest kul att låna ut henne. Hehe besökare har ofta blivit lite smårädda av att jag 

hälsar välkomna och sedan lämnar över henne och beskriver henne som en vara för dem =). 

Detta citat är från ett foruminlägg där den man som jag tidigare nämnde ”lånar ut” sin fru till andra 

män besvarar en fråga om huruvida han själv är sexuellt aktiv i ”leken”. Genom Haraways teori om att 

beskrivningar har en performativ funktion som aktualiserar objekt och subjekt,108 finner jag att kvinnan 

aktualiseras som en aktör, men i intra-aktionen med mannen som ”lånar ut” henne förmedlas en bild av 

henne som en vara, ett objekt. Att kvinnan förmedlas som en vara  är någon som Blevins och Holt 

också belyser i sin studie av hur virtuella subkulturer för män som köper sex skapas på 

prostitutionsforum.109 Genom mitt posthumanistiska angreppssätt visas dock inte bara att kvinnan 

förmedlas som en vara utan också hur hon görs till en vara.  

Att ses som ett objekt menar Haraway innebär att blir berövad från möjligheten till agens.110 Och det är 

precis det som sker i skapandet av bilden av kvinnan som en vara, kvinnan förlorar sin agens som 

aktör. Men kvinnan förlorar inte bara sin agens genom en direkt beskrivning av hennes som en vara, 

som i exemplet ovan. Detta sker även i intra-aktionen med andra aktörer som aktualiseras genom en 

rad andra foruminlägg.    

Något som återkommer i foruminläggens beskrivningar är ett recenserande av de kvinnor som 

forumdeltagarna uppger att de köpt sex av. Ett exempel är hur en man berättar om sina besök på den 

danska sexkliniken Maskrosen, och beskriver de två kvinnorna han köpte sex av enligt följande. 

Kvinna 3 då, hon är lika fin om inte bättre än på bilderna fast hon har några fler tatueringar än på 

bilderna. Hon hade fina bröst och de är "uppgraderade" med silikon. Jag ansåg att hon sög bra och 

                                                 

108 Ibid, s. 176. 
109 Blevins & Holt (2009) 
110 Haraway (1997), s. 32. 
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sexet med henne var nice. Hon var väldigt trevlig och öppen tyckte jag. Hon har tydligen ett barn så 

hon har lite större hål men det var lagom motstånd för sexet för min del [..]Vid mitt nästa besök 

arbetade Kvinna 4 min uppfattning om henne: hon är finare än på bilderna och har också silikon bröst 

jag tyckte att hon var sämre än Kvinna 3 på att suga men hon har tajtare fitta och det gjorde att man 

kom snabbare. Kvinna 4 var dock inte lika glad och behövde använda glidmedel för att knulla 

eftersom hon inte verkade bli kåt automatisk.  

Detta recenserande innefattar en aktualisering av kvinnan som aktör, men också av de attribut som 

kopplas samman med de kvinnor som beskrivs. Dessa attribut innefattar kvinnornas kroppsliga 

funktioner och utseende (silikonbröst, underliv, tatueringar) men också deras känsloläge (glad, trevlig, 

öppen, mindre glad, kåt), samt hur bra/dåliga de är på att ge oralsex. Genom detta recenserande 

plockas kvinnan som aktör ner till vad hon har att erbjuda mannen i form av kroppsliga funktioner, 

utseende, bemötande och hur bra/dålig hon är på att utföra de sexuella handlingar som mannen köpt. 

Den bild som ges av kvinnan baseras således på dessa attribut som är kopplade till mannens upplevelse. 

Mannens upplevelse är central i de beskrivningar som görs i foruminläggen. Citatet som följer är taget 

från en diskussion kring vilka olika slags sexköp som forumdeltagarna tycker bäst om. 

[..] ibland är det nice med en eskort som har porrstjärne-utseende för 3 000 kr i timmen, ibland är det 

gött att ”svina” ner sig med en heroinberoende gatuflicka för 500. Jag uppskattar bägge lika mycket. 

Pengarna är oväsentliga. Någon gång har jag kört en riktigt fin tjej på klinik i Köpenhamn för 2-3000 

dkk med GFE[Flickväns upplevelse], sen dragit direkt till [ett prostitutionsområde] och satt på en 

rumänska utan gummi för 500ddk i bilen.  

Denna beskrivning finner jag ger bilden av att köpa sex är en upplevelse där kvinnans 

levnadsförhållande och utseende, samt kostnaden för sexköpet har betydelse för vilken sorts upplevelse 

mannen får. Kvinnans levnadsförhållande och utseende kopplas således inte till kvinnan utan istället till 

vad mannen önskar för ”sorts” kvinna att köpa sex av för tillfället.  

Genom beskrivningarna av kvinnor som säljer sex aktualiseras kvinnorna, samt deras 

levnadsförhållande, utseende, känsloläge, kroppsliga funktioner, förmåga att utföra den sexuella 

aktiviteten och summan som betalas för sexköpet som aktörer. Eftersom det är genom intra-aktion 

aktören får agens111 blir kvinnan som aktör berövad möjligheten till agens då intra-aktionen som sker 

endast är den mellan kvinnans utseende, levnadsförhållande, känsloläge, kroppsliga funktioner, förmåga 

att utföra den sexuella handlingen, summan pengar som betalas och mannens upplevelse. Kvinnan är 

bara en del i upplevelsen av sexköpet och det är de aktörer som har betydelse för mannens behov som 

erhåller den största agensen i skapandet av bilden av kvinnan som säljer sex, vilket jag också finner visar 

hur mannen är en agens berikad aktör i skapandet av denna bild. Kvinnan blir inte längre en människa 

utan en samling aspekter som ska uppfylla mannens behov, med andra ord en vara.  

Sexköp – en nöjesresa för män 

De beskrivningar som görs i foruminläggen aktualiserar inte endast aktörer som kan relateras till 

kvinnan och mannen. I de diskussionstrådar som berör sexköp utanför Sverige aktualiseras även 

aktörer av logistisk karaktär. Ett exempel är hur en forumdeltagare som uppger att han för första 

                                                 

111 Barad, s. 140f. 
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gången ska åka till Tyskland och besöka en FKK klubb efterfrågar information inför besöket. Frågor 

som ställs i foruminlägget är bland annat ”Får/ska man ta med egna tofflor?” och  ”Kan man betala 

entrén med kort?”. Lösryckta ur sitt sammanhang skulle dessa frågor likväl kunna ställas inför 

exempelvis ett vanligt spa-besök. Men i detta sammanhang handlar det om att besöka en FKK klubb 

för att köpa sex av kvinnor. När dessa mer logistiska aspekter berörs och genom foruminläggens 

performativa funktion aktualiserar som i dessa exempel tofflor, och betalkort som aktörer förmedlas en 

bild av en slags nöjesresa. Att åka utomlands för att köpa sex blir genom intra-aktionen mellan de 

planerade/utförda handlingar(sexköp) och logistiska frågorna(exempelvis tofflor och betalkort) en 

nöjesresa. Något som medskapar bilden av en nöjesresa är hur rekommendationer av hotell som ges i 

de olika foruminläggen inte bara baseras på möjligheten att köpa sex, utan också på möjligheten att 

utföra turistaktiviteter och tillgång till lokaltrafiken. Den bild som skapas genom intra-aktionen mellan 

vardagliga ting och handlingen att köpa sex finner jag utgörs av att sexköp är en aktivitet likt en guidad 

tur i staden som en semestrar i eller ett vanligt spa-besök. 

Foruminläggen som beskriver sexköp utomlands innefattar även forumdeltagarnas känslor och tankar 

när de besöker områden/faciliteter för sexköp. I ett foruminlägg beskriver en forumdeltagare, som gjort 

sitt första besök i Thailand, hur han blev ”kletad på” vid varje bar och hur han som nybörjare var lite 

obekväm men samtidigt tänkte ”wow är detta på riktigt”. I andra foruminlägg beskrivs områden med 

utbredd prostitution i Thailand som ”Jordens paradis för män”. Känslan av att befinna sig på en FKK 

klubb beskrivs även enligt följande. 

Det är en lätt berusande och beroendeframkallande känsla att se alla tjejerna och veta att på bara 

någon minut skulle man kunna ha vilken som helst av dem sugandes på ens kuk. 

Denna känsla bekräftas även i andra foruminlägg. Att dessa faciliteter/områden som kopplas till 

prostitution beskrivs med dessa lovord innebär att foruminläggen som materiella aktörer visar en 

positiv bild av dessa faciliteter/områden genom de euforiska beskrivningarna som görs. Kvinnorna 

som säljer sex aktualiseras även genom dessa foruminlägg men deras aktörsroll utgörs av att vara ett 

utbud. När ett område i Thailand beskrivs som ”Jordens paradis för män” relateras detta till att det 

finns stor tillgång på lättklädda kvinnor som män kan köpa sex av. Bilden som jag finner skapas är att 

paradiset för män innebär ett stort utbud av kvinnor att köpa sex av. Det skapas således en bild av 

mannen som sexköpare. Tillsammans med den lättsamhet i att sexköp utomlands ses som en nöjesresa 

förmedlas bilden av att åka utomlands för sexköp är något euforiskt för män.  

Den njutande kvinnan 

Som visats i de tidigare två styckena Kvinnan som vara och Sexköp – en nöjesresa för män aktualiseras 

kvinnornas existens genom foruminläggens beskrivningar, men i sammanhanget berövas de agens som 

kvinnor och blir istället en vara eller ett utbud som endast får betydelse i relation till mannens 

önskningar eller upplevelser. Den bild som utgörs av den njutande kvinnan skiljer sig från dessa två 

genom att foruminläggen aktualiserar förklaringar till att kvinnan säljer sex, vilket ger kvinnan en större 

agens i sammanhanget. Förklaringen som i intra-aktionen mellan de aktörer foruminläggen aktualiserar 

är att hon njuter av att sälja sex. 
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Pengar, utseende och kvinnans sexualitet 

En aspekt som har betydelse för denna bild är hur kvinnorna beskrivs agera gentemot mannen som ska 

köpa sex. Citatet som följer är ett foruminlägg från diskussionstråden ”Thaimassage” där diskussionen 

utgår från huruvida chansen till ”extratjänster" ökar om männen inte har underkläder under massagen.  

Det hjälper inte att behålla underkläderna på. Har gjort det ett antal gånger och har ändå fått försvara 

min dygd =) Har någon testa att agera som att man inte förstår när de erbjuder extratjänster? Är rätt 

intressant när de inte är så bra på språket. Till slut går de ganska handgripligen tillväga. Eller att man 

låtsas typ halvsova. När jag testade att låtsas halvsova ruskade tjejen om mig ordentligt för att jag 

skulle vakna när jag inte reagerade på hennes erbjudande. Jag brukar inte få stånd under själva 

massagen. Men vid ett speciellt tillfälle gick det inte att hålla igen. Hon retades så det stod härliga till. 

Men det var som om hon läste ur en instruktionsbok. Ganska underhållande och effektivt. När hon 

vände på mig såg hon mitt praktstånd och kom snabbt med erbjudande, som jag låtsades att inte 

förstå. Hon blev mer och mer frustrerad när jag inte förstod. Det slutade med att hon tog av sig byxor 

och underkläder, grenslade mig och gned kuken mot fittan, fattar du nu frågade hon på dålig engelska. 

Jag gav med mig och det blev åka av kan man lugnt säga. Jag vet inte om hon var kåt eller om hennes 

stolthet i yrket blev knäckt. Pengar kan ju vara en del i det men med tanke på hur hon såg ut och 

hennes sätt att vara tror jag inte att en förlorad extratjänst hade gjort så mycket. Hon verkade njuta av 

det lika mycket som jag. 

I denna beskrivning aktualiseras kvinnans existens men även betydelsen av pengar. Kvinnan beskrivs 

som den initiativtagande, samtidigt som hon uppges njuta av det och det görs även en koppling till 

kvinnans utseende. De aktörer som intra-agerar och skapar bilden av den njutande kvinnan genom 

detta foruminlägg utgörs av, utseende, kvinnan, hennes beteende, henne sexualitet samt mannen och 

pengar. I denna intra-aktion blir kvinnan den njutande kvinnan då hennes utseende förmedlas har 

betydelse för att hon inte är beroende av pengar. Det vill säga att hon inte är beroende av att utföra den 

specifika handlingen som beskrivs, då hon nog har gott om kunder på grund av sitt utseende. Att 

pengar inte får någon större agens i beskrivningen beror således på att kvinnans utseende genom 

beskrivningen ges större agens i att kvinnan säljer sex. Samtidigt beskrivs kvinnan som den 

initiativtagande medan mannen endast följer kvinnans initiativ. Jag finner därför att i intra-aktionen 

mellan mannen och kvinnans sexualitet som aktörer blir kvinnan den pådrivande och mannen den 

passiva, samt att när pengar inte får någon större agens i sammanhanget ökar agensen för kvinnans 

njutning. Bilden av att kvinnan vill utföra den sexuella handlingen och dessutom njuter blir såldes den 

bild som förmedlas genom foruminlägget. 

Ett annat exempel på hur pengar förlorar sin agens i skapandet av bilden av kvinnan som säljer sex är 

det exempel med mannen som säljer sin 19-åriga knullkompis vilket jag tagit upp i analysens tidigare 

del. Denna man får frågan om hans kvinnliga knullkompis gör det för pengarna och varför de tar risken 

att hon får könssjukdomar när de tillåter männen att få utlösning i hennes mun och ansikte. I ett 

foruminlägg uppger han att hon inte gör det för pengarna. Anledningen uppges istället vara att 

upplägget är upphetsande och att hon njuter av det. När det kommer till risken för könssjukdomar 

uppges i foruminlägget att både mannen och hans knullkompis tänder ”extremt mycket på 

spermakladd” , vilket följs av en uppmaning om att inte gå mer in på ”det här med risker”. Vidare 

beskrivs även hur den 19-åriga knullkompisen har fått orgasm under tiden de har tillbringat på 

sexklubben, och att hon har lätt för att få orgasm särskilt när hon känner sig ”smutsig” eller ”kinky.” 
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Den kroppsliga funktionen att få orgasm blir således en aktör i skapandet av att kvinnan njuter. Att få 

orgasm är dock inte alltid är ett tecken på njutning. Exempelvis är det inte ovanligt att personer som 

blir utsatta för sexuella övergrepp får orgasm under själva övergreppet.112 Men eftersom den kroppsliga 

funktionen att få orgasm aktualiseras som aktör när förklaring till att kvinnan säljer sex förmedlas blir 

denna kroppsliga funktion en aktör som gynnar bilden av att kvinnan njuter av att sälja sex. I den 

beskrivning som görs finner jag därför att det återigen genom aktualiseringen av kvinnans sexualitet ges 

agens till att kvinnan njuter på bekostnad av agensen för pengar som förklaring till att kvinnan säljer 

sex. Beskrivningen visar även hur kvinnans sexualitet och i detta fall även mannen som hjälper henne 

att sälja sex får en större agens än risken för könssjukdomar.  

När kvinnan får en större agens 

En annan aspekt av hur bilden av den njutande kvinnan skapas, är foruminlägg författade av 

forumdeltagare som utger sig för att själva vara kvinnor som säljer sex. Ett exempel är ett foruminlägg 

som görs i samma diskussionstråd som foruminläggen om mannen och hans 19-åriga knullkompis. I 

foruminlägget uppges av forumdeltagaren att hon är närmare 40 år gammal och att hon och hennes 

man ska åka till samma sexklubb där hon ska sälja sex. Hon uppger även att hon hoppas att männen 

gillar lite äldre kvinnor och att hon ser bra ut för sin ålder. Ett annat exempel är ett foruminlägg där en 

annan forumdeltagare beskriver sig som en hobbyeskort som tänder på konstellationen äldre 

man/yngre kvinna, dominant/undergiven eller kund/eskort. Även i detta inlägg uppges hur det inte är 

pengarna som har betydelse utan att hon tänder på det, samt att hon bestämmer vilka som hon säljer 

sex till. Precis som i tidigare foruminlägg aktualiseras kvinnan i sammanhanget genom att hon beskrivs. 

Skillnaden är att bilden av att kvinnan njuter inte uppstår genom att en utomstående aktör (exempelvis 

en forumdeltagare som köper sex) är den som är med och skapar foruminlägget till en materiell aktör.  

Som jag tidigare påvisat blir foruminläggen egna materiella aktörer och deras existens blir därmed 

oberoende av forumdeltagarens närvaro. Dessa foruminlägg som författas av kvinnor som säljer sex 

innebär dock att de aktualiserar sig själva som en kvinna som säljer sig och njuter av det. 

Forumdeltagaren aktualiseras därmed i sammanhanget. De behöver dock inte personligen vara ständigt 

närvarande för att förmedla denna bild, det gör foruminlägget som materiell aktör åt dem. Till skillnad 

från skapandet av bilden av kvinnan som en vara får således kvinnan som mänsklig aktör en större 

agens. Det vill säga aktörsollen utgörs av att vara en kvinna som säljer sex, inte endast utav att ha 

tillfredställande attribut eller bemötande för mannen som köper. Samtidigt finns aspekten av utseende 

och bemötande kvar som en aktör som i intra-aktion med kvinnan skapar en bild av att kvinnan inte 

säljer sex för att få pengar. De är även främst foruminlägg, i form av materiella aktörer, som uppges ha 

manliga författare som får utrymme, vilket medför att mannen som aktör är ständigt närvarande i 

skapandet av bilden av den njutande kvinnan. Men eftersom det genom beskrivningarna skapas agens 

för kvinnan som aktör och inte bara hennes utseende, kropp, levnadsvillkor eller bemötande görs inte 

kvinnan om till ett utbud eller en vara utan istället skapas en bild som syftar till att förklara hennes 

handling till att sälja sex. Förklaringen till att kvinnan säljer sex skapas genom intra-aktion mellan 

                                                 

112 Tjejjouren, Att hamna i chock eller kris efter ett övergrepp, http://www.tjejjouren.se/tjejguiden/utsatt/sexuella-overgrepp-415 
(2016-05-20) 

http://www.tjejjouren.se/tjejguiden/utsatt/sexuella-overgrepp-415
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kvinnans utseende, beteende, sexualitet, pengar, könssjukdomar, orgasm som kroppslig funktion och 

mannens sexualitet. Genom att kvinnans sexualitet blir den som erhåller den största agensen i 

förklarandet av varför kvinnan säljer sex förmedlas en bild av hon gör det för att hon njuter av det. 

Hur skapas påståendet att köpa sex är en rolig aktivitet? 

Bilderna av att kvinnan är en vara och njuter av att sälja sex samt att sexköp är en nöjesresa för män 

skapas genom foruminläggens performativa funktion men också genom den intra-aktion som sker 

mellan de aktörer som aktualiseras genom den. Tillsammans finner jag att dessa bilder förmedlar 

påståendet att köpa sex är en rolig aktivitet. Kvinnan blir en vara eller ett utbud som får agens genom 

att uppfylla mannens behov. När kvinnan får agens i sammanhanget får hon det genom att det skapas 

en förklaring till varför hon säljer sex och denna förklaring skapar bilden av att kvinnan gör detta på för 

att hon är njuter av det. Samtidigt blir sexköp en aktivitet som för män är nästintill euforisk. Bilden av 

den njutande kvinnan medför en uteslutning av att kvinnan far illa av att sälja sex, samtidigt som 

kvinnans behov eller upplevelse blir sekundär genom bilden av kvinnan som en vara. I intra-aktionen 

mellan dessa olika bilder utestängs moral, olagligheten eller att kvinnan skulle kunna ta skada av 

och/eller vara tvingad till att sälja sex. Genom att dessa aspekter inte aktualiseras genom foruminläggen 

skapas och förmedlas den normativa uppfattningen om att köpa sex bara är en rolig aktivitet. 

Det är inte lätt att vara sexköpare 

Även om uppfattningen att köpa sex är en rolig aktivitet skapas genom foruminläggen och intra-

aktionen mellan deras aktörer, så finns det foruminlägg som beskriver situationer där mannen som 

köper sex eller ska köpa sex stöter på problem. Denna normativa uppfattning om att det inte är lätt att 

vara sexköpare skapas genom bilderna av att männen har det svårt när det kommer till att hitta bra 

kvalitet på kvinnorna, eller rättare sagt varan. Men också hur den manliga sexualiteten medför att 

mannen betalar överpris för sex, eller hur mannens sexköpande påverkas av aktörer i hans omgivning 

som inte är direkt kopplade till sexköpet. 

Det är svårt att hitta bra kvalitet 

En av situationerna som förmedlas och skapas genom intra-aktion mellan de aktörer som aktualiseras 

genom foruminläggens performativa funktion handlar om svårigheten att hitta kvinnor av rätt 

”kvalitet”. Vad rätt ”kvalitet” innebär utgörs dock av en rad olika parametrar. 

Etnicitet, utseende och pengar 

En av dessa parametrar är vilken etnicitet kvinnan som säljer sex har. Nedan följer ett exempel på hur 

en beklagan över bristen på ”svenska” kvinnor som säljer sex i en svensk stad görs i forumet. 

Forumdeltagare 1: Jag har inte sett en enda svensk som står där. Förr fanns det jämt, det är 

förändringarnas tid.  

Forumdeltagare 2: Blattarna tar svenskarnas jobb haha 

Forumdeltagare 1: Ja det är fan dåligt. Vill ha svenska brudar ju! Inga negrer och så vidare, 

avtändande.  
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I dessa foruminlägg aktualiseras kvinnans existens men det sker även en aktualisering av kvinnans 

etnicitet. Kvinnor som är ”svenska” ses som mer eftertraktade medan kvinnor av en annan etnicitet 

förmedlas som avtändande. Samtidigt uppges i andra foruminlägg att thailändska kvinnor är att föredra 

då deras kroppstyp är mer tilltalande. De attribut som dessa kvinnors kroppar tilldelas är ”mjukare att 

klämma på” och att de oftast är ”smalare än svenska kvinnor”. Barad menar att det är i intra-aktionen 

mellan aktörer som specifika koncept får sin betydelse.113 Jag finner därför att kvalitet i dessa 

sammanhang handlar om  en intra-aktion mellan mannens sexualitet och kvinnans etnicitet. I denna 

intra-aktion skapas kvinnan återigen till ett utbud och när utbudets utseende utifrån etnicitet inte är det 

rätta för mannens sexuella behov blir detta något negativt och ett problem för mannen.  

Det är dock inte endast etnicitet som har betydelse för vad som anses vara god kvalitet, ålder och vilket 

pris som kvinnan som säljer sex tar har också betydelse. Ett exempel på när alla dessa aktörer 

aktualiseras och får betydelse för kvalitén på kvinnan som säljer sex är ett foruminlägg där en 

forumdeltagare förklarar varför han använde sig av ordet lyxeskort  i ett tidigare inlägg. 

Forumdeltagaren förklarar att han använde ordet lyxeskort för att poängtera att han tycker mycket 

bättre om eskorter än ”gatuhoror” eller ”äckliga thaitjejer”. Vidare beskriver forumdeltagaren hur han 

har mest erfarenhet av danska eskorter och hur man i Danmark kan få ”jävligt fina och bra” kvinnor 

för 2 000kr eller 10 000kr för en helkväll. Forumdeltagaren beskriver också hur det är mycket svårare 

att hitta något ”ungt och fräscht” i Sverige. Han beskriver hur han har testat thaitjejer i Thailand men 

”fan aldrig mer”. Han går sedan vidare och menar på att någon som bara tar ”100 kr för ett knull” 

måste ”knulla som en kanin” för att få den ekonomiska biten att gå ihop. Han uppger att han själv 

tycker bäst om såna som har någon slags standard och inte tar emot hur många som helst och inte 

vem som helst. 

I denna beskrivning relateras också priset för att köpa sex till kvinnans kvalitet. I intra-aktionen mellan 

kvinnan som aktualiseras och priset blir en kvinna som tar mer betalt av bättre kvalitet, då hon 

förmodas att inte sälja sex till ett stort antal män. I intra-aktionen mellan kvinnan och hennes etnicitet, 

pris och ålder utgörs således bilden av en kvinna med god kvalitet i detta specifika sammanhang av en 

ung icke-thailändsk kvinna som inte säljer sex till vem som helst.  

Kvinnans prissättning och dåliga uppförande 

Men priset i intra-aktion med kvinnan har inte bara betydelse för kvinnans kvalitet gällande antal män 

hon säljer sex till, utan även hennes utseende. I flera foruminlägg uttrycks en upprördhet över att 

kvinnorna som säljer sex inte är resonliga med vilket pris de tar i förhållande till deras eget utseende. I 

ett foruminlägg jämförs denna oresonlighet med att en person som inte är tapetserare kan inte begära 

samma arvode som en yrkeskunnig när han hjälper sin vän att tapetsera. Oresonligheten som kvinnorna 

uppges ha i sin prissättning jämförs även med att ingen skulle betala samma pris för en gammal skruttig 

Volvo som för en splitterny BMW. I detta foruminlägg upplyser dock forumdeltagaren att han vet att 

en inte kan jämföra bilar med människor, men att det ändå är samma princip. Likt hur kvinnan blir en 

vara som jag tidigare belyst har en betydelse för att köpa sex ses som en rolig aktivitet, jämförs här 

kvinnan med att köpa en bil och sälja sex med att utöva ett arbete. Jag finner därför att kvinnans 

utseende aktualiseras återigen som aktör, men i skapandet av bilden om att det är svårt att hitta bra 

                                                 

113 Barad, s. 140. 
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kvalitet. Priset förmedlas som en materiell aktör som underlättar för männen som köper sex att få bra 

kvalitet, men genom att kvinnan har en större agens än mannen att sätta priset blir detta en nackdel för 

mannen. Bilden som förmedlas är att mannen får det svårt att hitta en kvinna med bra kvalitet genom 

att relatera till priset som kvinnan sätter för att utföra sexuella handlingar. 

En annan aspekt som har betydelse för bilden av att det är svårt att hitta bra kvalitet är de foruminlägg 

som beskriver situationer där mannen inte blivit nöjd med sin upplevelse av sexköpet eller det utbud av 

kvinnor som fanns tillgängliga. Ett exempel på detta är från ett foruminlägg författat av en 

forumdeltagare som besökt bordellen Blåsippan. Forumdeltagaren uppger att kvinnorna som arbetade 

på klubben inte lämnade honom ifred, vilket var irriterande. Han beskriver hur flera kvinnor kom fram, 

”tog honom i skrevet” och när han tackade nej ville de inte lyssna. När han väl valt ut en kvinna som 

inte varit på honom beskriver han hur hon till en början verkade trevlig men att när de gått till rummet 

där sexköpet skulle genomföras och kvinnan fått betalt blev hon en ”gnällfitta”. Han beskriver hur 

kvinnan klagar om att hon är trött, varm och att han inte får röra hennes bröst. Han beskriver även hur 

hon inte gick med på de ”tjänster” som han betalat för och att hon avbröt tidigare än avtalat. 

Likt i hur bilden av kvinnan som en vara skapas, uppkommer i detta exempel återigen kvinnans 

bemötande av mannen som en aspekt. I detta foruminlägg visas dock hur bilden av vad som är bra 

kvalitet inte är beroende av det specifika bemötandet kvinnorna ger. I beskrivningen ses både det 

”villiga” och ”ovilliga” agerandet från kvinnorna inte vara önskvärt. Deras bemötande framhävs således 

inte vara den tongivande aktören i vad som beskrivs som god kvalitet, utan det är hur väl kvinnan 

agerar utefter mannens önskan. Den aktör som erhåller den största agensen i skapandet av vad god 

kvalitet är, är således mannen då det är hans önskningar som ges betydelse i beskrivningen. Samtidigt 

får kvinnorna och deras bemötande betydelse för bilden av att det är svårt att hitta bra kvalitet, då 

aktualiseringen av dem och deras agerande visar att mannen inte får sina önskningar uppfyllda. 

Kroppen före kvinnan 

I ett annat foruminlägg delas även en synpunkt om att utbudet på bordellen Blåklockan saknar kroppar 

som inte är ”mjuka och degiga” utan har ”mer spänst i musklerna”. Som jag tidigare nämnt menar 

Haraway att bli beskriven som ett objekt innebär att bli berövad sin möjlighet till agens.114 I detta 

foruminlägg beskrivs inte kvinnorna, utan endast deras kroppar. Kvinnorna blir således berövade sin 

agens och istället är det deras kroppar som materiella aktörer som får betydelse i sammanhanget. Ett 

annat exempel på hur kvinnorna berövas agens i sammanhang som har med bristen på kvalitet att göra 

är när det i några foruminlägg diskuteras kring ”att vara förste man på passet”. 

Tjejerna jobbar i sex timmarspass med tre kunder per timme vilket blir 18 kunder per pass. Rätt 

fräscha damer faktiskt, men väldigt skinnflådda i slutet av arbetspasset. Jag kan rekommendera 

Maskrosen om man är förste man på passet, inte annars. 

I dessa foruminlägg aktualiseras kvinnorna som ett utbud på respektive facilitet som hyser möjligheter 

att köpa sex av kvinnorna. Även här blir männens upplevelse eller önskningar centrala för vad som är 

god kvalitet. Men det är inte önskningar kring kvinnornas bemötande utan istället i vilket skick deras 

                                                 

114 Haraway (1997) , s. 32. 
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kroppar är. När kropparna inte är i det önskvärda skicket blir detta negativt och bilden av att det är 

svårt att hitta bra kvalitet förmedlas. 

Det är den objektifierande kvinnans fel 

Med grund i Haraways teori om att bli beskriven som ett objekt innebär en uteslutning till möjligheten 

att få agens115 finner jag därför att när kvinnans kvalitet fastställs genom aktualiseringen av hennes 

etnicitet, ålder, prissättning för sexuella handlingar, bemötande och kropp berövas kvinnan sin agens då 

det i intra-aktionen med mannens upplevelse blir dessa andra aktörer som får agens i själva kvalitets 

utlåtandet. Men i skapandet av bilden av det är svårt att hitta bra kvalitet får kvinnan en agens genom 

att kvinnan blir den aktör som har betydelse för att mannens upplevelse inte uppfylls. Eftersom 

mannens agerande inte aktualiseras som en betydande aktör för hans upplevelse, förmedlas en bild där 

kvinnan är den agensberikade aktören. Samtidigt skapar hennes etnicitet, ålder, prissättning för sexuella 

handlingar, bemötande och kropp i intra-aktion med mannens upplevelse denna agens. Detta finner jag 

visar att kvinnan objektifieras, men samtidigt bär ansvar för att uppfylla mannens upplevelse. Och 

genom foruminläggen förmedlas att så inte alltid sker, vilket ger bilden av att det är svårt att hitta bra 

kvalitet. 

Mannen som utsatt   

I flera foruminlägg beskrivs hur män som köper sex oroar sig över att bli upptäckta när det köper sex 

och i beskrivningarna framställs även svårigheten att inte betala för mycket för ett sexköp. Ett exempel 

på denna sistnämnda aspekt är hur en forumdeltagare delar med sig av sitt sexköp i Thailand och 

uppger vad den totala kostnaden blev för drinkar, barfine116 och själva sexköpet. Foruminläggen som 

följer uppmärksammar att han betalat ett överpris och därefter kan följande forumsinlägg läsas. 

Inte lätt när man kommer till ett smörgåsbord ashungrig och maten är svinbillig jämfört med priserna 

hemma =D Man reflekterar inte just då över att man betalar för mycket. Huvudsaken är att 

nybörjaren är nöjd. Han får se det som läropengar =). 

Precis som att köpa sex ses som något euforiskt för män har betydelse för att sexköp blir en nöjesresa 

för män, får denna eufori en betydelse för bilden av att det är svårt att inte betala för mycket för 

sexköp. Foruminlägget som utgör detta citat är ett exempel på hur en materiell aktör förmedlar att män 

inte kan tänka klart när de erbjuds en rad möjligheter till sexköp, sexköp som också är billigare än i 

Sverige. Mannens sexualitet blir således en aktör som i intra-aktion med möjlighet till sexköp blir så 

stark att han spenderar för mycket. I skapandet av denna bild är återigen kvinnan sekundär då det är 

utbudet eller som citatet påvisar ”smörgårdsbordet” som ges agens. Det är således tillgången på kvinnor 

som förmedlas försvåra mannens tillvaro genom att han genom sin starka sexualitet kan riskera att 

betala för mycket för sexköpet.  

En annan aspekt av att mannen som köper sex är utsatt är svårigheten med att behöva dölja sina 

sexköp. I flera foruminlägg ges tips på hur en bäst undviker att bli upptäckt av polisen eller hur en kan 

dölja att en köper sex för sin partner. Samtidigt innefattar andra foruminlägg uppmaningar om att inte 

                                                 

115 Ibid, s. 32. 
116 Barfine är den summa pengar som mannen betalar till baren som kvinnan arbetar på för att kunna ta med henne från 
baren och genomföra ett sexköp.  



46 

skämmas för att en köper sex. Genom foruminläggens performativa funktion aktualiseras inte bara de 

aktörer som är direkt kopplade till sexköp, det vill säga mannen som köper sex av kvinnan som säljer, 

utan även personer ”utanför” som polisen, bekanta och partners. I intra-aktionen mellan dessa 

utomstående och mannen får de utomstående en större agens då bilden som förmedlas är att mannen 

måste anpassa sitt agerande på grund av dessa utomstående. Sharpe och Earle belyser i sin studie hur 

män som köper sex inte gärna avslöjar sina handlingar för personer i sin omgivning. De relaterar denna 

ovilja till att köpa sex blir en misskrediterande identitet för en man, då han ses inkapabel att attrahera 

det motsatta könet. Oviljan relateras även av författarna till att männens partners inte skulle acceptera 

att de köper sex. Författarna menar även att internet möjliggör en normalisering av den misskrediterade 

identiteten som medföljer handlingen att köpa sex.117  

Som jag tidigare belyst så blir en positiv attityd till sexköp den attityd som förmedlas vara den rätta, 

vilket jag finner kan benämnas som en normalisering. Earle och Sharps resultat finner jag därför 

bekräftas genom min analys av forumet. Men genom att plocka isär foruminläggen likt Haraways 

garnnystan finner jag att det inte bara innebär en normalisering, utan också en förmedling av att 

mannen som köper sex har det tufft. Ett exempel är hur det i ett foruminlägg beskrivs hur sexkliniken 

Maskrosen i Danmark är svår att besöka utan att personer som rör sig i området förstår anledningen till 

männens besök. En forumdeltagare som lever i denna stad förklarar att det kan vara problematiskt, just 

för att han bor i staden och kan möta bekanta. Detta följs av en kommentar om att det är starkt gjort 

att ändå våga gå dit när risken att stöta på någon är så stor. Detta finner jag visar hur den manliga 

sexualiteten som aktör i relation till att det uttrycks som modigt att ta risken att bli upptäckt inte bara 

normaliserar den misskrediterande identiteten som Sharp och Earle menar på. Utan också förändrar 

handlingen att köpa sex från misskrediterande till premierande.   

Bilden av den sexköpande mannen som jag finner förmedlas genom intra-aktionen mellan män som 

köper sex och utomstående som aktualiseras genom dessa foruminlägg är således att män som köper 

sex har det tufft då utomstående begränsar deras handlingar. Till denna bild läggs också en bild av 

männens utsatthet, när det kommer till att betala för mycket för sex som skapas i intra-aktionen mellan 

mäns sexualitet(att inte kunna behärska sig när sexköp erbjuds) och pengar. Den sexköpande mannen 

förmedlas därmed ha det tufft då hans sexualitet medför att han förlorar pengar samtidigt som hans 

premierade uttryck för sin sexualitet begränsas av utomstående. 

Hur skapas påstående att det inte är lätt att vara sexköpare? 

Det jag finner visas genom bilden av att det är svårt att hitta bra kvalitet och bilden av mannen som 

utsatt som skapas genom de aktörer som aktualiseras genom foruminläggen är hur det som Earle och 

Sharp kallar normalisering innefattar en förmedling av den sexköpande mannen som utsatt. I de båda 

bilderna får kvinnan en aktörsroll som innebär ett ansvar för dessa svårigheter, men hon tilldelas detta 

ansvar genom att det sker materialisering av henne. Jag finner därför att genom forumet förmedlas 

kvinnan som ett objekt, samtidigt som hon genom tilldelningen av ansvar för mannens upplevelse ges 

agens. Genom olika intra-aktioner mellan aktörerna utomstående, mannens sexualitet, pengar, kvinnan, 

mannen, kvinnans etnicitet, ålder, prissättning för sexuella handlingar, bemötande och kropp skapas 

                                                 

117 Sharp & Earle, s. 36-52. 
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och förmedlas olika bilder av den sexköpande mannens svårigheter. Dessa svårigheter menar jag 

innebär att när utbudet av kvinnor som säljer sex är stort betalar mannen överpris för sex, när utbudet 

av kvinnor inte tillfredsställande eller när mannens handlingar begränsas av utomstående som polis, 

vänner, bekanta eller partners, tillsammans skapar en uppfattning om att det inte är lätt att vara 

sexköpare.  

Det är okej att köpa sex men av vem som helst? 

I de tidigare två påstående som så här långt i min tårtbits andra lager har berörts lyser de moraliska 

aspekter med sin frånvaro. Detta tredje påstående Det är okej att köpa sex men av vem som helst? skiljer sig i 

den aspekten då moral i förhållande till vem det är okej att köpa sex av är centralt för detta påstående. 

Som frågetecknet indikerar finner jag dock genom mitt posthumanistiska angreppsätt att det är en 

splittrad uppfattning som framträder när det kommer till de foruminlägg som berör vilka personer det 

är acceptabelt att köpa sex av.  

För ung eller för utsatt 

En aktör som aktualiseras i foruminläggen och har betydelse för detta dubbeltydiga påstående är ålder 

på kvinnan som säljer sex. I följande utdrag beskrivs flera foruminlägg som författats av två 

forumdeltagare som vänder sig emot att köpa sex av unga kvinnor. 

I foruminläggen vänder sig två forumdeltagare emot att köpa sex av ungdomar då ungdomarna inte 

förstår vad de gör mot sig själva och att prostitution inte bara handlar om risken att hamna med någon 

som gör vad den vill bara för att den betalt utan även innebär psykiska konsekvenser. Vidare belyser 

de hur ungdomarna som gör detta löper stor risk att få riktigt dålig självkänsla och inte kan bygga upp 

en känsla av egenvärde eller integritet. En av forumdeltagarna uppger att tonårstjejer ska vara trygga 

hemma hos mamma och pappa, men att oengagerade föräldrar, skilsmässor, ekonomiska bekymmer 

och även mobbing är en faktor till att unga luras in i dold prostitution och sex. De som köper sex av 

ungdomar beskrivs vidare som gubbäckel.  

I skapandet av vem det är moraliskt rätt att köpa sex av, aktualiseras således ålder som en aktör som har 

betydelse. I foruminläggen som beskrivs ovan aktualiseras även förmågan att vara medveten om 

riskerna med prostitution och handlingen att sälja sex. I intra-aktionen mellan dessa aktörer skapas en 

bild av att ungdomar på grund av sin ålder inte har denna förmåga och det blir därför omoraliskt att 

köpa sex av en person som inte vet vad den ger sig in på. Något som också aktualiseras i foruminläggen 

och intra-agerar med ålder som en aktör är möjligheten till samtycke. I citatet nedan visas hur dessa 

aktörer aktualiseras och intra-agerar i skapandet av vem det är okej att köpa sex av. 

[..] Det gäller samtyckande vuxna. Jag tycker inte att personer under 18 år ska sälja sex. Är man under 

18 år och säljer sex bör man få hjälp av socialtjänsten. Detta gäller speciellt  i gatumiljö, då denna typ 

av försäljning innebär en större risk, speciellt i länder som vårat där verksamheten är kriminaliserad. 

Citatet är taget från en samling foruminlägg som berör frågan om en legalisering av prostitution och 

vissa droger. Det som uttrycks i citaten handlar således om att en legalisering av prostitution är att 

föredra men att det inte ska gälla personer under 18 år. Återigen aktualiseras ålder som en aktör och i 

intra-aktion med handlingen att sälja sex och socialtjänsten blir det okej att köpa sex av vuxna (över 18 

år) men inte av de som är under 18 år utan de bör erhålla stöd och hjälp. Genom dessa intra-aktioner 

ges en bild av prostitution som något farligt och skadlig, men endast för personer under 18 år.  
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Det är dock inte bara ålder som har betydelse för vilka personer det är moraliskt korrekt att köpa sex 

av. I diskussionstråden ”Flickhemmet” aktualiseras en annan aspekt. 

Om du ens har en gnutta medmänsklighet i dig så låter du dessa trasiga personer vara ifred. Köp en 

eskort istället. 

Detta citat är ett foruminlägg som kritiserar att köpa sex av tjejer som bor på ett HVB118 hem för 

ungdomar. Genom foruminläggen aktualiseras flickorna som bor på HVB hemmet som trasiga 

personer. ”Trasighet” har således betydelse för vem det är moraliskt korrekt att köpa sex av. Samtidigt 

aktualiseras eskort och handlingen att köpa sex genom foruminlägget. I intra-aktionen mellan flickorna 

som trasiga människor, eskorten och sexköp finner jag därför att det skapas en bild av att köpa sex är 

moraliskt korrekt, men att köpa sex från trasiga personer är inte acceptabelt. Detta menar jag visar på 

en bild av att vissa sexköp är acceptabla. En annan aspekt som aktualiseras i foruminläggen är när 

kvinnor som säljer sex har en man som ”hjälper” dem. I ett foruminlägg uttrycks kritik mot när så sker. 

Jag är inte emot att någon köper eller säljer sex men så fort det finns en man i bakgrunden är det illa! 

Denna aspekt återkommer i flera foruminlägg där också kvinnornas förlust av pengar till mannen som 

finns bakom dem(hallicken) tas upp. I foruminläggen beskrivs detta också som orättvist då det är 

kvinnan som utfört ”jobbet”. När kvinnans hallick aktualiseras genom foruminläggen skapas således en 

bild av att köpa sex av en kvinna som har en hallick, inte anses vara helt korrekt då kvinnan inte ensam 

tar del av den ekonomiska vinsten. Pengar som en materiell aktör får således en agens i skapandet av 

kvinnan som utsatt. 

Eftersom en aktör enligt Barad ges agens genom intra-aktion119 kan den betydelse som ålder och 

utsatthet får inte ses vara givet på förhand. Med hjälp av Haraways tanke om att beskrivningen har en 

performativ funktion,120 finner jag  därför att ålder och utsatthet aktualiseras men det är genom intra-

aktionen som de får betydelse. I intra-aktion mellan ålder, hallicken, kvinnan, HVB hem, pengar, 

trasighet, sexköp, sälja sex och eskorten skapas denna bild av att det är acceptabelt att köpa sex, men 

inte av de som är unga eller utsatta. 

De är (penga)kåta, inte utsatta 

Bilden av att köpa sex av unga eller särskilt utsatta kvinnor inte är acceptabelt skapas genom att 

aktörerna ålder och utsatthet ges agens. Men i andra foruminlägg skapas inte denna agens även att dessa 

aspekter aktualiseras genom foruminläggens performativa funktion. Barads teori om att aktörer får 

agens genom intra-aktion,121 finner jag bli extra tydlig i de foruminlägg som precis som foruminläggen i 

tidigare del aktualiserar nästintill samma aktörer men det är en motsatt bild som skapas och förmedlas. 

Ett exempel på när ålder aktualiseras i sammanhanget men inte ges samma agens är ett foruminlägg ur  

                                                 

118 HVB står för hem för vård och boende. ”Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form 
av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.” Inspektionen för vård 
och omsorg, Hem för vård eller boende (HVB), http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/hem-for-vard-eller-
boende-hvb/ (2016-05-11) 
119 Barad, s. 140f. 
120 Haraway (1997), s. 176. 
121 Barad, s. 140f. 

http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/hem-for-vard-eller-boende-hvb/
http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/hem-for-vard-eller-boende-hvb/
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diskussionstråden ”Flickhemmet”. Nedan följer ett utdrag från mina observationsteckningar som 

beskriver foruminlägget. 

Foruminlägget inleds med ett ifrågasättande av att det skulle vara ett problem att ha sex med en 15 

åring. I foruminlägget uppges att på det specifika HVB hemmet var det ingen som tvingade tjejerna till 

detta. Foruminlägget avslutas sedan med en beklagan över att inte vetat om denna möjlighet som 

fanns (att köpa sex av tjejerna på hemmet) och en förfrågan om någon vet om möjligheten fortfarande 

finns. 

Ålder aktualiseras i sammanhanget men eftersom flickorna aktualiseras som ”inte tvingade” får 

frivilligheten som aktör en större agens i sammanhanget. Istället för att förmedla en bild av att det är 

omoraliskt att köpa sex av unga förmedlas en bild som liknar den njutande kvinnan, flickorna säljer sex 

frivilligt vilket utesluter en bild av dem som utsatta. Detta berövande av agens från utsattheten finner 

jag dock inte bara bero på intra-aktionen med frivilligheten utan också intra-aktionen med pengar som 

en materiell aktör. 

 [..] De få flickor från detta hem som fortfarande säljer sig, är så desperata att de knullar vem som 

helst, vad som helst, och HUR som helst för pengar, och är föremål för tidningarnas snyft-

artikelsektion där DE blir offer (oavsett hur många tusen du betalat) och där Du blir "vargen" när de 

till slut orkar tala ut om sin situation.  

Istället för att aktualiseras som en aktör som genom intra-aktion får agens för att kvinnan som säljer sex 

och har en man bakom sig blir utsatt för orättvisa, får pengar som materiell aktör en betydelse för 

agensberövandet av kvinnan/flickans utsatthet. Pengarna blir istället en materiell aktör som befäster 

bilden av att tjejerna inte är utsatta utan att de vinner ekonomiskt på att sälja sex. Bilden av relationen 

mellan flickan som säljer sex och mannen som köper sex av henne blir genom inkluderingen av pengar 

i denna intra-aktion rättvis eller jämlik. Flickan får pengar medan mannen får sex.  

En annan aspekt som bidrar till att minska utsatthetens agens är hur det genom vissa foruminlägg 

befäst att hallicken bakom kvinnan endast ger henne skydd och finns till för henne. Detta medför att 

det inte sker någon intra-aktion som skapar bilden av att mannen som står bakom kvinnan tvingar 

henne till att sälja sex. Ett foruminlägg författat av den forumdeltagare som jag tidigare nämnde utgav 

sig för att vara kvinna och att hon och hennes man tänder på att hon säljer sex, är ett exempel. I 

foruminlägget beskrivs hur de inte försörjer sig på pengarna som de erhåller från att hon säljer sex, 

samt att sälja sex är deras hobby. Sälja sex aktualiseras således som en hobby genom att pengar 

aktualiseras som en aktör med lite agens i varför kvinnan säljer sex. Genom att kvinnans sexualitet 

aktualiseras sker en intra-aktion med ”mannen som står bakom henne” som aktör och i denna intra-

aktion skapas bilden av att kvinnan inte är utsatt, utan endast lever ut sin sexualitet.  

Genom foruminläggens performativa funktion aktualiseras aktörerna ålder, pengar, kvinnans sexualitet, 

frivillighet, hallick, sälja sex som en hobby, skydd och sexköparen. Eftersom det genom intra-aktionen 

mellan dessa aktörer blir pengar, kvinnans sexualitet, frivilligheten och att sälja sex som en hobby som 

erhåller den största agensen utestängs de moraliska aspekterna av att kvinnan/flickan är för ung eller 

för utsatt för att köpa sex av. Cauduro m.fl. belyser i sin studie av italienska prostitutionsforum hur 

män som köper sex från personer som befinner sig i trafficking situationer skapar olika slags 
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neutraliserings strategier för att kunna förneka att de köper sex av utsatta människor.122 Jag finner att 

den utestängning av de moraliska aspekterna som sker i intra-aktionen på forumet kan liknas vid en 

neutraliserings strategi, då bilden som förmedlas är att sälja sex är en del av kvinnans sexualitet eller att 

relationen mellan mannen som köper och kvinnan/flickan som säljer är jämlik där kvinnan/flickan ges 

möjlighet till att tjäna pengar och mannen får tillgång till sex. Samtidigt finner jag att det inte går att 

göra anspråk på forumdeltagarnas motiv till detta neutraliserande genom att endast ta del av 

foruminlägg. Men genom intra-aktionen mellan dessa aktörer skapas en bild av att kvinnan/flickan inte 

är för ung eller för utsatt för att köpa sex av då hon bara förmedlas vara kåt eller pengakåt. 

Hur skapas påståendet att det är okej att köpa sex men av vem som helst? 

Dessa två bilder finner jag visar hur bara en liten förändring i vilka aktörer som aktualiseras i 

sammanhanget har betydelse för intra-aktionen och därmed också för vad som får betydelse och vilka 

aktörer som erhåller en agens. Bilden av att det är omoraliskt att köpa sex av kvinnan som är för ung 

eller för utsatt och bilden av att kvinnan/flickan som säljer sex inte är utsatt utan bara kåt eller pengakåt 

står i motsatts till varandra. Jag finner dock att de har en aspekt gemensamt, nämligen att det är okej att 

köpa sex. Den normativa uppfattningen som således förmedlas utgår från en enad syn, köpa sex är okej. 

Men när det gäller om det är okej att köpa sex av vem som helst är bilden som skapas och förmedlas 

delad och motsägelsefull, det vill säga det är okej att köpa sex men av vem som helst? 

Prostitution är inte ett samhällsproblem 

Skapandet av påståendet Prostitution är inte ett samhällsproblem skiljer sig till stor del från de andra 

påståendena. Skillnaden utgörs av vilka aktörer som genom foruminläggen aktualiseras och i intra-

aktion med varandra skapar detta påstående. Kvinnan i olika modifieringar är en aktör i de flesta 

påståendena som jag genom mitt posthumanistiska angreppsätt finner förmedlas genom foruminläggen. 

Men i skapandet av påståendet Prostitution är inte ett samhällsproblem utesluts hon helt från agens för att ge 

plats för bland annat invandring, polisen, åklagare, mobiltelefon med kontantkort och den svenska 

lagstiftningen. De bilder som jag med hjälp av mitt posthumanistiska ramverk finner skapas och 

tillsammans ger detta påstående utgörs av Invandring är det stora hotet  och Lagen är till för att brytas. 

Invandringen är det stora hotet 

I flera foruminlägg beskrivs polisen välja att gripa sexköpare för att det är enkelt och ger både dem och 

politikerna vad som benämns som ”billiga politiska poäng”. Ett exempel från ett foruminlägg är hur det 

beskrivs som enklare att ”blinka med blåljusen” och skrämma en frånskild man på 50+ som ”plockat 

upp ett fnask”, än att jaga ”Muhammed och hans 50 bruschor och kusiner” som är tyngre beväpnade 

än polisen. I foruminläggen uppges även att poliserna arbetar med att gripa sexköpare för att inte 

framstå illa i media. Genom foruminläggen aktualiseras även ”politiskt korrekta åklagare” genom att de 

beskrivs beordra polisen att gripa sexköpare även om polisen egentligen hade behövt lägga sin tid på 

andra områden. Detta härleds till att polis och åklagare har en skyldighet att uppvisa goda resultat till 

                                                 

122 Cauduro m.fl., s. 65. 
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regeringen inom de områden som ger politiska poäng. Dessa områden som beskrivs ge billiga och enkla 

politiska poäng utgörs av att gripa sexköpare och fortkörare.  

En central materiell aktör i skapandet av invandringen som det stora hotet är vapen. Vapen som 

materiell aktör intra-agerar med aktörerna polis, sexköpare, fortkörare och kriminella personer med 

utländsk bakgrund. I intra-aktionen dem emellan blir vapen den materiella aktör som medför att vissa 

aktörer ses som ett hot medan andra inte gör det. Eftersom kriminella personer med utländsk bakgrund 

beskrivs vara tyngre beväpnade än polisen blir de ett hot, medan sexköparen blir ett icke-hot genom att 

polisen ges makten då det är de som har vapen. Sexköpare likställs även med fortkörare som likt 

sexköpare inte framställs som ett hot då deras brott inte innefattar vapen. Intra-aktionen som utgörs av 

en jämförelse mellan sexköparen och kriminella personer med utländsk bakgrund finner jag därmed 

skapar en bild av sexköparen som ensam medan kriminella personer med utländsk bakgrund blir en 

stor grupp. Sexköparen blir en kriminell person som är ensam och obeväpnad medan kriminella 

personer med utländsk bakgrund blir en stor beväpnad grupp, vilket medför att kriminella personer 

med utländsk bakgrund förmedlas som ett större hot mot samhället än den ensamma sexköparen. 

Genom dessa intra-aktioner finner jag att prioriteringen att gripa sexköpare inte ses förbättra samhället. 

Politikers och vad som beskrivs som politisk korrekta åklagares prioritering av dessa frågor ses därmed 

som att stävja den kriminalitet som lätthanterlig för att få fram en god statistik eller en bra bild i media.  

Vidare bekräftas också denna bild genom foruminlägg som aktualiserar samhällets säkerhet och 

invandring som aktörer. Ett exempel på detta är följande foruminlägg där kritik riktas mot polisens 

arbete med att gripa personer som köper sex. 

Varje minut polisen lägger på detta [gripa sexköpare] är ett hån mot denna stadens skattebetalare och 

mot deras och deras barns personliga säkerhet. Våra politiker har med öppna armar välkomnat 

kriminella utlänningar. Det är de som står för den mesta organiserade brottsligheten, och skjuter, 

bränner och bombar staden utan att ett skit händer.  

Precis som i tidigare foruminlägg blir inte sexköparen ett hot, men genom detta foruminlägg tillkommer 

de mer övergripande aktörerna, samhället och invandring, vilket medför en intra-aktion som visar hur 

invandringskritik eller rasistiska åsikter har en betydelse för att sexköp inte ses som ett 

samhällsproblem. Likt vapen som materiell aktör blir handlingen att bränna, bomba och skjuta en 

central aktör då kriminella personer med utländsk bakgrund ges agens i att vara ett hot till skillnad från 

sexköparen. Hotet blir dock inte direkt gentemot polisen utan gentemot samhället. Invandring 

aktualiseras som en aktör genom foruminlägget och i intra-aktion med att kriminella personer med 

utländsk bakgrund görs till ett hot blir också invandring ett hot i relation till samhällets säkerhet. 

Tillsammans med bilden av att politikerna prioriterar att gripa sexköpare, som i sammanhanget ses som 

det mindre hotet, för att ”plocka billiga poäng” ges en bild av att invandring är ett samhällsproblem 

åsamkat av politikerna. Att fokusera på att gripa sexköpare förmedlas därmed som att politikerna inte 

skyddar samhället mot det hot som illustreras. Prostitution görs därmed inte till ett hot mot samhället.  

Genom denna intra-aktion som sker mellan aktörerna polisen, media, åklagare, regeringen, fortkörare, 

vapen, kriminella personer med utländsk bakgrund, invandring, samhället, handlingen att 

bränna/bomba/skjuta och sexköpare finner jag att det i sammanhanget skapas en agens för invandring 

som problem på bekostnad av prostitutionens agens i att vara ett samhällsproblem. I Jacobssons och 
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Kotsadams studie av svenskars och norrmäns attityder till sexköp visas hur personer som har 

invandrarkritiska åsikter i mindre utsträckning ser handlingen att köpa sex som omoralisk i jämförelse 

med de personer som inte har dessa åsikter.123 Jag finner det därför inte främmande att även dessa 

foruminlägg som i grunden har en positiv attityd till sexköp också innefattar invandrarkritiska och 

rasistiska aspekter. Till skillnad från Jacobssons och Kotsadams kvantitativa studie visas här genom mitt 

posthumanistiska angreppsätt vilka aktörer som ges agens genom dessa rasistiska eller invandrarkritiska 

inlägg, vilket också visar på vilken aktörsroll invandring genom dessa värderingar får i skapandet av 

positiva attityder till sexköp. Genom Barads teori om hur en aktörs agens är beroende av intra-

aktioner124 finner jag att när invandrarkritiska eller rasistiska värderingar existerar berövas prostitution 

från sin agens som ett samhällsproblem, då invandring och personer med utländsk bakgrund skapas 

som det stora hotet. Detta berövande av agens finner jag utestänger tanken om att prostitution skulle 

vara skadligt för enskilda personer eller samhället. Prostitution får stiga åt sidan och blir inte ett 

samhällsproblem. 

Lagen är till för att brytas  

Som jag tidigare nämnt tillkom den nuvarande svenska lagstiftningen gällande prostitution bland annat 

på grund av att en kriminalisering av sexköp antogs ge avskräckande effekt på personer som köpte 

sex.125 Syftet med lagstiftningen gällande sexköp var även att skapa en attitydförändring och göra 

prostitutionsfrågan till en fråga om jämställdhet.126 Som jag påvisat i analysens tidigare del är det en 

positiv attityd som ges störts agens genom intra-aktionen mellan foruminläggen som materiella aktörer. 

Jag finner det därför nästintill uppenbart att den dominerande attityden i detta sammanhang står i 

motsats till lagstiftningen och dess syfte. Men lagen är inte bara en utomstående motståndare till dessa 

positiva attityder, den är också en aktör i trasslet av intra-aktioner som har betydelse för skapandet av 

påståendet Prostitution är inte ett samhällsproblem. 

I analysens tidigare del belystes hur den hjälp som forumdeltagarna ger delvis utgörs av tips för risken 

att bli gripen för sexköp minimeras. Ett exempel på denna hjälp är hur en forumdeltagare som genom 

en hemsida hittat en kvinna som säljer sex uttrycker sin oro över risken att åka fast för sexköp. Han 

undrar om det finns en risk att polisen utför spaning på kvinnan, samt vad han ska tänka på när han 

bokar henne och om han ska använda sin mobil som är abonnemangsregistrerad. Den hjälp som ges 

genom andra foruminlägg utgörs av uppmaningar till att ringa ”den prostituerade” innan för att få en 

känsla för om hon är äkta eller ej. Foruminläggen upplyser även om att risken att åka fast är väldigt liten 

och att det inte är troligt att polisen har spaning på ”damen”. Vidare belyses även att det inte är någon 

risk att den person han ska träffa är en polis, då det är olagligt att ”fiska förövare” i Sverige. I ett 

foruminlägg ges även tips om hur han ska köpa ett kontantkort till mobilen så att hans riktiga 

telefonnummer inte riskerar att hamna hos polisen.  

Genom dessa tips som ges finner jag att det skapas en bild av sexköp som relativt riskfritt. Genom 

foruminläggens performativa funktion aktualiseras polisen och deras arbete i skapandet av denna bild. I 

                                                 

123 Jacobsson & Kotsadam, s. 31-58. 
124 Barad, s. 140f. 
125 SOU 2010:49, s. 13f. 
126 Holmström & Skillbrei, s. 18.  
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Intra-aktion med handlingen att köpa sex ges inte polisen agens i sammanhanget då risken att blir 

gripen förmedlas vara liten. Att risken att bli gripen ses som liten relateras även till att poliser inte får 

utge sig för att vara en kvinna som säljer sex. Min tolkning av vad så åsyftas i denna hänvisning är en 

uppfattning om att polisen inte får utöva provokation i syfte att gripa sexköpare. 127 Genom denna 

uppfattning som förmedlas aktualiseras den svenska lagstiftningen som aktör i skapandet av bilden av 

sexköp som relativt riskfritt. Polisen i relation till lagstiftningen uppges inte ha möjligheten att lura 

sexköpare och därmed minskar risken för att blir gripen. 

Utöver detta aktualiseras även mobilen som en materiell aktör. Den eventuella risk som illustreras är att 

polisen får tag i sexköparens telefonnummer och därmed kan koppla honom till sexköpet. Genom att 

använda ett kontantkort uppges dock risken för detta minska. Genom forumdeltagarens oro över att 

blir gripen aktualiseras lagen som en aktör, och i intra-aktion med sexköp som handling skapas bilden 

av att köpa sex är riskfyllt. Men när de tekniska funktionerna(mobiltelefon med kontantkort) ges agens i 

intra-aktionen med handlingen att köpa sex och polisen, försvagas lagens agens och sexköp förmedlas 

som relativt riskfritt. 

I Holts, Blevins och Kuhns studier av amerikanska prostitutionsforum belyses hur forumet har en roll i 

forumdeltagarnas besluttagande i relation till risken att bli gripen för sexköp,128 samt hur sexköparnas 

handlingar styrs av kommunikationen på internet, polisiära praktiker och personliga referenser. 129 Dessa 

författares resultat finner jag bekräftas genom mitt påstående att dessa tekniska funktioner ges agens i 

intra-aktionen med handlingen att köpa sex och polisen och därmed försvagas lagens agens i skapandet 

av hur stor risk sexköp innebär. Men som jag nämnt tidigare finns det en problematik kring studier som 

utförs i det virtuella gällande sanningshalten i det som exempelvis forumdeltagare uttrycker i forum. Jag 

menar därför på att huruvida den enskilda individens agerande påverkas av det som sägs i forumet inte 

kan säkerställas endast genom att analysera foruminlägg. Med mitt posthumanistiska angreppsätt finner 

jag dock att den avskräckande effekt eller attitydförändring som den svenska lagen gällande sexköp 

syftar till mister agens genom intra-aktionen  mellan de aktörer som aktualiseras genom foruminläggens 

performativa funktion. Lagen gällande sexköp görs inte till en aktör som avskräcker från att köpa sex 

eller förmedlar att det inte är moraliskt korrekt att köpa sex. Istället görs lagen till en aktör som 

eventuellt kan försvåra ett sexköp. Detta försvårande mister dock sin agens i intra-aktionen med 

mobiltelefonen med kontantkort som materiell aktör, samt polisens begränsningar i relation till den 

svenska lagstiftningen gällande provokation. Köpa sex i relation till lagstiftningen förmedlas således inte 

utgöra en stor risk för den enskilde sexköparen. Genom förmedlingen av denna bild mister alltså 

                                                 

127 Vad som är provokation och när det av polisen får användas och inte är dock något diffust. I SOU 2003:74 (s. 113) 
beskrivs provokation enligt följande  ”en definition av provokation som brukar användas och som innebär att polisen lockar 
eller utmanar en person till en handling eller ett uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ 
innebörd för honom eller någon i hans närhet. Som provokation betraktas inte en åtgärd som utgör endast ett neutralt svar 
på en gärningsmans egna initiativ”.  Samtidigt belyses hur provokation ibland får användas av polisen om det t.ex. finns 
bevis för tidigare grov brottslighet. 
(http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1556406&fileOId=1563978 2016-05-16 ) När och 
hur polisen får använda sig av provokation finner jag därför vara beroende av situationen, men i detta exempel från 
foruminlägget förmedlas en bild av det ej är tillåtet att utge sig för att vara en kvinna som säljer sex. 
128 Holt, Blevins & Kuhn (2008) 
129 Holt, Blevins & Kuhn (2009) 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1556406&fileOId=1563978
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lagstiftningen gällande sexköp sin agens för syftet att påverka attityder gällande sexköp och aspekten av 

att avskräcka potentiella sexköpare. Med andra ord, lagen blir bara till för att brytas. 

Hur skapas påståendet att prostitution inte är ett samhällsproblem? 

I både bilden av Invandringen är det stora hotet och i bilden Lagen är till för att brytas tappar prostitution sin 

agens som ett problem. I den förstnämnda bilden medför invandrarkritiska och rasistiska synpunkter 

att invandring ses som det stora samhällsproblemet och därmed tar agens från prostitution som ett 

samhällsproblem. I bilden av att lagen är till för att brytas ges inte prostitution agens i att vara ett 

problem genom att den hjälp som ges i foruminläggen aktualiserar aktörer som i intra-aktion med 

varandra skapar en bild av att risken för att bli gripen för sexköp är liten. Detta medför således att den 

svenska lagstiftningen gällande sexköp syfte motarbetas, vilket innebär att den lag som ska motverka 

prostitution och skapa en attitydförändring endast ses som ett hinder som går att komma runt. 

Tillsammans skapar således dessa bilder en uppfattning om att prostitution inte är ett samhällsproblem 

då lagstiftningens syfte undermineras och invandring ses som ett större hot för samhället. 

Normativa uppfattningar och positiva attityder till sexköp 

Genom foruminläggens performativa funktion aktualiseras en rad materiella och mänskliga aktörer som 

genom intra-aktion skapar dessa olika normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution. Genom 

dessa intra-aktioner blir sexköp endast en rolig aktivitet, men samtidigt kan det vara svårt att vara en 

man som köper sex. Tanken om att prostitution skulle vara ett samhällsproblem undermineras och 

lagstiftningen ges inte agens i att vara attitydförändrande eller avskräckande. Moraliska aspekter lyser 

med sin frånvaro i dessa normativa uppfattningar. Det finns dock ett undantag. Den tudelade 

uppfattningen om vem det är okej att köpa sex av inkluderar moraliska aspekter till viss del, men 

samtidigt är den motsägelsefull och den grundläggande uppfattningen är att det är okej att köpa sex.  

Hur dessa normativa uppfattningar har en del i möjliggörandet av en positiv attityd till sexköp, finner 

jag handlar om att dessa uppfattningar med sin normativa karaktär utestänger de aspekter som kan göra 

handlingen att köpa sex till omoralisk eller ett problem. Tanken om att kvinnan som säljer sex skulle 

kunna ta skada av att utföra denna handling utestängs genom att hon ses njuta av att sälja sex. Kvinnan 

vill sälja sex för det är en del av hennes sexualitet. Det förmedlas dock att sälja sex som ung eller utsatt 

kvinna kan vara skadligt. Men samtidigt aktualiseras dessa kvinnor både som kåta och pengakåta, vilket 

gör sexköpet till en jämlik överenskommelse och de kvinnor som har en hallick tänder på detta 

upplägg. Samtidigt görs inte kvinnan till en person utan en vara, som endast är till för att tillfredsställa 

den sexuella mannens behov. Hon blir ett objekt vars upplevelse blir oviktig i jämförelse med mannens 

behov och önskningar. Istället är det mannen som köper sex som skapas till den utsatta. Den 

sexköpande mannen har det tufft när det kommer till att få sina behov och önskningar uppfyllda, 

samtidigt som hans sexualitet medför att när möjligheten till sexköp ges förlorar han kontrollen över 

ekonomin och spenderar en större summa pengar än vad som är befogat. Tanken om att köpa sex 

skulle innebära en misskrediterad identitet görs dock om till att köpa sex blir något modigt och manligt. 

Men den sexköpande mannen är samtidigt utsatt genom att hans omgivning försvårar hans möjligheter 

till att leva ut sin sexualitet. Sexköp, trots denna utsatthet görs dock till en rolig aktivitet och euforisk 

upplevelse för män. Tanken om att prostitution skulle vara skadligt för samhället utestängs genom att 
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de rasistiska och invandringskritiska värderingarna skapar invandringen som det stora hotet mot 

samhället. Samtidigt som lagen blir ett hinder som går att komma runt och polisens arbete inte ses 

utgöra en risk om rätt taktik används.   

Det är alltså dessa uppfattningar kring sexköp och prostitution som innefattas i den positiva attityden 

till sexköp som skapas i det virtuella och förmedlas genom de materiella aktörer som utgörs av 

foruminläggen. Samtidigt möjliggör dessa uppfattningar en positiv attityd till sexköp genom 

utestängningen av moraliska aspekter, samt en utestängning av att prostitution kan vara skadligt för 

både personer och samhälle. En negativ attityd till sexköp blir därmed inte möjlig. Med andra ord, det 

sker ett normativt möjliggörande av positiva attityder till sexköp. 

Resultat och avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas studiens resultat och dessa två lager av vad som möjliggör 

positiva attityder till sexköp läggs samman till den tårtbit de faktiskt är. Vidare berörs vad en 

inkludering av de materiella som potentiellt betydelseskapande har betytt för denna studie. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning och en reflektion kring vad posthumanismen kan bidra med i 

studier av prostitutionsforum, men även hur studier som har nätbaserat material eller fokuserar på 

attityder kan gynnas av ett par posthumanistiska glasögon.  

Posthumanism och möjliggörandet av positiva attityder till 

sexköp 

 Aktörer och möjliggörandet i tårtbitens första lager 

De gynnsamma villkoren som ger de positiva attityderna sitt utrymme skapas genom intra-aktion 

mellan aktörerna riktlinjerna, internet, besökaren, lagstiftningen, moderatorerna, moderatorernas 

borttagningsinlägg samt forumets design, tekniska funktion och uppbyggnad. Det är alltså endast 

moderatorerna och besökaren som representerar det mänskliga i detta möjliggörande av positiva 

attityder till sexköp. Att det materiella har betydelse för möjliggörandet av positiva attityder till sexköp 

finner jag blir nästintill uppenbart genom att de bekräftas och ges utrymme genom intra-aktion mellan 

foruminläggen som materiella aktörer. I detta skapande av bekräftande och utrymme är det alltså endast 

det materiella som aktualiseras som aktörer och skapar detta bekräftande och utrymme. Den 

beständighet som de positiva attityderna till sexköp erhåller och möjliggör dem uppstår även genom 

intra-aktioner där det materiella är centralt. Det är genom intra-aktioner mellan aktörerna, internet, 

forumets tekniska funktion, besökaren och forumdeltagarna som foruminläggen blir dessa materiella 

aktörer och denna beständighet skapas. Vidare är det genom intra-aktioner mellan aktörerna 

moderatorernas agerande(viktigt märkning och flyttande av inaktiva trådar), forumets tekniska funktion, 

foruminlägg, moderatorernas roll, samt besökaren som mänsklig och materiell som de olika 

diskussionstrådarnas popularitet skapas och förmedlas vilket ger de positiva attityderna utrymme. Men 

posthumanism handlar som sagt inte om att exkludera det mänskliga från en potentiell aktörsroll i 
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skapandet av betydelse.130 Ett exempel där de mänskliga aktörerna får en mer central betydelse för 

möjliggörandet av positiva attityder till sexköp är hur förmedlingen av attityderna skapas.  Genom intra-

aktion mellan aktörerna internet, forumets tekniska funktioner, den tekniska utvecklingen, 

lagstiftningen, den allmänna attityden till sexköp(indikerad negativ), forumdeltagaren, samt 

forumdeltagare som privatperson möjliggörs en förmedling av positiva attityder till sexköp till stor del 

på grund av anonymiteten som skapas i intra-aktionen. 

Som tidigare nämnts skapas  ett utrymme och en beständighet för positiva attityder till sexköp, samt ett 

bekräftande och en förmedling av dessa attityder i intra-aktionerna mellan dessa materiella och 

mänskliga aktörer. Detta leder till en utestängning av negativa attityder till sexköp, de får helt enkelt inte 

agens i sammanhanget. Men det är inte endast dessa aspekter som möjliggör de positiva attityderna. De 

normativa uppfattningarna som skapas i intra-aktionen mellan de aktörer som genom foruminläggens 

performativa funktion aktualiseras har också en roll i detta möjliggörande.  

Aktörer och möjliggörandet i tårtbitens andra lager 

Även om de aktörer som genom intra-aktioner skapar dessa normativa uppfattningar till stor del är 

mänskliga så får de materiella aktörerna ändå betydelse för möjliggörandet av positiva attityder till 

sexköp. Samtidigt handlar posthumanismen som sagt inte om att exkludera det mänskliga från en 

potentiell aktörsroll i skapandet av betydelse, utan att inkludera det materiella.131 Genom att anamma 

Haraways posthumanistiska teori om textens performativitet, samt Barads teori om intra-aktioner och 

Van Doorns tanke om kommunikation i det virtuella visar jag i denna studie hur materialiteter som till 

exempel pengar blir aktörer i skapandet av dessa normativa uppfattningar, men också hur det sker en 

materialisering av kvinnan genom dessa intra-aktioner. Bilden av kvinnan som en vara skapas genom 

intra-aktionen mellan aktörerna kvinnornas kroppsliga funktion, utseende, känsloläge, förmåga att 

utföra den sexuella aktiviteten, levnadsförhållande, summan pengar som betalas, samt mannens 

upplevelse och mannen. Att materiella ting kan få betydelse blir också synligt genom den intra-aktion 

mellan aktörerna tofflor, betalkort, planerade/utförda handlingen att köpa sex, lokaltrafik, hotell, 

kvinnan som ett utbud, mannens euforiska upplevelse och faciliteter/områden kopplade till prostitution 

som skapar bilden av att sexköp är en nöjesresa för män. Tillsammans med intra-aktionerna mellan 

aktörerna kvinnan, pengar, kvinnans utseende, sexualitet, agerande, mannen, mannens sexualitet och 

kroppsliga funktionen orgasm som skapar bilden av den njutande kvinnan som säljer sex, skapar dessa 

intra-aktioner bilder som tillsammans ger uppfattningen om att köpa sex bara är en rolig aktivitet. 

Materialiseringen av kvinnan är även påtaglig i de intra-aktioner som skapar bilden av att det är svårt att 

hitta bra kvalitet. Genom intra-aktioner mellan mannens önskningar och sexualitet, kvinnans utseende, 

etnicitet, ålder, prissättning för sexuella handlingar, och bemötande blir kvinnan ett utbud med 

varierande kvalitet. Samtidigt som kvinnan ges agens som aktör när denna kvalitet inte tillfredsställer 

mannens behov.  I skapandet av bilden av mannen som den utsatta  får också den materialiserade 

kvinnan en aktörsroll. Denna bild skapas genom intra-aktioner mellan mannens sexualitet, pengar, 
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kvinnan som utbud/tillgång, utomstående(polis, partner, bekanta) och förmedlar hur mannen blir utsatt 

då han betalar för mycket för sexköp, samtidigt som han sexualitet kuvas av utomstående.  

Att aktörerna har en central roll för vad som skapas i intra-aktionen blir extra tydligt när det kommer 

till den normativa uppfattningen gällande vem det är okej att köpa sex av. Uppfattningen om att 

kvinnor kan vara för unga eller för utsatta för att det ska vara okej att köpa sex av dem skapas genom 

intra-aktionen mellan ålder, handlingen att sälja sex, eskort, trasighet, HVB, hallick, och pengar. Medan 

dess motsatta bild innefattar intra-aktioner mellan ålder, frivillighet, pengar, mannen som köper sex, 

kvinnans sexualitet, hallick, sälja sex som hobby och skydd. Foruminläggen som förmedlar detta 

motsatspar behandlar samma ämnesområde men olika aktörer aktualiseras och ges agens genom intra-

aktionerna och därmed skapas olika bilder. Det de har gemensamt är dock att köpa sex i grunden är en 

acceptabel handling.  Genom mitt posthumanistiska angreppssätt har jag således inte endast kunnat 

synliggöra att de finns motsatta bilder kring vem det är acceptabelt att köpa sex av, utan även hur dessa 

bilder skapas i sammanhanget. 

Som jag tidigare nämnt belyser Jacobsson och Kotsadam att personer med invandringskritiska eller 

rasistiska åsikter i större utsträckning inte ser sexköp som en omoralisk handling.132 Genom att använda 

mig av posthumanistisk teori har jag kunnat påvisa vilken betydelse dessa åsikter har för möjliggörandet 

av positiva attityder till sexköp. Genom intra-aktioner mellan aktörerna invandring, politiskt korrekta 

åklagare, vapen, kriminella personer med utländsk bakgrund, sexköparen, samhället, invandring, 

handlingen att bränna, bomba och skjuta, fortkörare, och media görs invandringen till det stora hotet 

mot samhället. Dessa rasistiska och invandringskritiska åsikter som förmedlar invandringen som det 

stora hotet medför därmed att prostitution mister sin agens som ett hot mot samhället. Tillsammans 

med bilden av att lagen är till för att brytas som skapas genom intra-aktioner mellan polisen, 

mobiltelefon (kontant och abonnemang), den svenska lagstiftningen och handlingen att köpa sex blir 

den normativa uppfattningen att prostitution inte är ett samhällsproblem.  

Precis som det utrymme och den beständighet, samt det bekräftande och den förmedling som skapas 

genom intra-aktioner utestänger en negativ attityd till sexköp, utestänger dessa normativa uppfattningar 

de moraliska aspekterna kopplade till sexköp, samt tanken om att prostitution kan vara skadligt för 

både individer och samhälle. Normativa uppfattningar som skapar en negativ attityd till sexköp 

utestängs således från sammanhanget. 

Hela tårtbiten 

Jag har i min analys belyst dessa två möjliggörande som två olika lager av en tårtbit. Jag har dissekerat 

dessa lager likt en konditor i jakt på fyllningens ingredienser och smaker, det vill säga aktörer och vad 

som skapats i intra-aktionerna dem emellan. Men dessa två lager av möjliggörande är egentligen en hel 

tårtbit och därmed är deras trassel av smaker inte avskilda från varandra, utan tillsammans är de vad 

som möjliggör positiva attityder till sexköp.  

De normativa uppfattningarna kan beskrivas som argument, argument som gör en positiv attityd till 

sexköp möjlig. Men utan det utrymme och den beständighet, samt det bekräftande och den förmedling 
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som sker hade dessa normativa uppfattningar inte kunnat skapas då andra aktörer hade kunnat 

aktualiseras genom foruminläggens performativa funktion. Aktörer som i intra-aktionen hade kunnat 

sätta käppar i hjulet för en positiv attityd till sexköp. Samtidigt är de normativa uppfattningar dessa 

argument som utestänger moral och tanken om att prostitution skulle vara skadligt för individ och 

samhälle. De skapar en positiv attityd till sexköp som det enda möjliga och utan dessa argument tappar 

skapandet av utrymmet och beständigheten, samt detta bekräftande och denna förmedling sin 

betydelse. Med andra ord, skapas inte normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution finns det 

inte heller en positiv attityd till sexköp som kan ges utrymme och beständighet, samt bekräftas och 

förmedlas. Men skapas inte utrymmet, beständigheten, samt bekräftelsen och förmedlingen skapas inte 

de normativa uppfattningarna kring sexköp och prostitution. 

Jag vill dock poängtera att de normativa uppfattningar som jag genom mina posthumanistiska glasögon 

sett skapas endast är ett snitt i empirin, en del av vad positiva attityder till sexköp kan innefatta. Den 

motsättning som finns mellan de två olika bilderna av vem det är acceptabelt att köpa sex av, finner jag 

visar att de normativa uppfattningarna som jag presenterat i min analys inte kan ses som en samling 

kriterier att uppfylla för att en attityd till sexköp ska ses som positiv. De är istället, precis som hela 

denna studie, ett situerat kunskapsbidrag som genom sina olikheter och likheter med tidigare kunskap 

trasslats in i nätet av kunskap. Men vad är det då för kunskap ett posthumanistiskt perspektiv kan 

möjliggöra? Detta belyses vidare, tillsammans med förslag på vidare forskning, i följande stycke. 

Posthumanismens förtjänster och vidare forskning 

Som tidigare nämnts uppger Länsstyrelsen Stockholm hur det finns en kunskapslucka gällande internets 

och nya virtuella kommunikationsmedels betydelse för prostitutionen.133 Detta finner jag visar på en 

efterfrågan av kunskap kring hur det materiella kan ha en betydelse för prostitutionen. Samtidigt visar 

denna studie på att den attityd som möjliggörs går emot den attityd som lagstiftningen kring 

prostitution syftar till att förmedla. Även om denna studie inte fokuserat på prostitution som helhet, 

finner jag att mitt posthumanistiska angreppsätt har utökat kunskapen kring det materiellas betydelse 

för en del av prostitutionen. Nämligen möjliggörandet av positiva attityder till sexköp. Detta finner jag 

visar hur posthumanistisk teori kan bidra till ny kunskap kring internets och nya virtuella 

kommunikationsmedels betydelse för prostitutionen i Sverige idag.  

Min studie har dock sina begränsningar. Genom mitt resultat kan jag inte påvisa hur detta 

möjliggörande har en betydelse för att en person köper sex. Jag kan inte heller påvisa vilken betydelse 

detta möjliggörande har för besökaren av forumet som privatperson. Dessa begränsningar kan dock 

inte härledas till posthumanismens brister, utan till mitt val att anta en dold observationsroll. I denna 

roll har jag inte integrerat med besökarna och forumdeltagarna som privatpersoner, utan endast som 

materiella och mänskliga aktörer. Att inkludera hur enskilda personer som besöker prostitutionsforum 

förhåller sig till det som förmedlas finner jag dock är av intresse för vidare forskning. En inkludering av 

denna aspekt finner jag kan utöka kunskapen om internet och virtuella kommunikationsmedels 

betydelse för prostitutionen. Detta utesluter dock inte ett posthumanistiskt perspektiv, utan jag finner 
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att vidare forskning med fördel kan anamma detta perspektiv men med en metod som innefattar 

interaktion med besökarna av prostitutionsforum.  

Min användning av posthumanistisk teori har även gett mig möjligheter som tidigare forskning av 

prostitutionsforum inte haft. Scaramuzzino belyser hur hon genom att anta en dold observationsroll 

inte kunde observerade besökarna, eftersom de inte skrev i forumet och därmed var osynliga.134 Genom 

att inte bortse från det materiellas potential till betydelsesskapande har jag i min dolda observationsroll 

kunnat belysa hur besökarna blir en central aktör. Detta finner jag visar hur posthumanismen kan bidra 

till ny kunskap i studier av prostitutionsforum eller studier med nätbaserat material.  

En aspekt som jag finner kan vidareutveckla denna studies resultat är vilket betydelse rasistiska åsikter 

har för möjliggörandet av positiva attityder till sexköp. I denna studie har jag delvis berört detta men 

finner att en vidare belysning kan frambringa intressanta aspekter. Dessa skulle förslagsvis vara att 

vidare belysa det materiellas betydelse för relationen mellan positivitet till sexköp och rasistiska 

värderingar, eller det materiellas betydelse i möjliggörandet av rasistiska attityder.  

Genom denna studies resultat finner jag även att posthumanistiska studier har en potential till att bidra 

med kunskap som är av samhällelig nytta. Mitt val att konstruera min teoretiska ram av begrepp från 

Barad, Haraway och Van Doorns tanke om materialiseringen av virtuell kommunikation har inneburit 

att jag har kunnat plocka isär foruminläggen och kunnat synliggöra vilka normativa uppfattningar som 

skapas. Jag har således gått ifrån den tidigare forskningens fokus på attityder till kriminaliseringen av 

sexköp. Istället har jag kunnat belysa vad positiva attityder till sexköp kan innefatta. Sett till att en 

positiv attityd står i motsats till den attitydförändring som lagstiftningen önskar uppnå, finner jag att 

detta isärplockade kan bidra med en identifiering av specifika normer som hindrar en attitydförändring. 

Min tanke är att för att kunna ändra attityder måste vi veta vad de innefattar och hur de får fäste, rättare 

sagt hur de möjliggörs. Som jag tidigare nämnt belyser flera parter hur internet har förändrat villkoren 

för prostitutionen idag. Att då erkänna det materiellas potential till skapandet av betydelse finner jag 

vara centralt för att kunna arbeta för en attitydförändring gällande sexköp. Jag finner därför att vidare 

forskning av attityder som uttrycks i det virtuella kan dra nytta av ett posthumanistiskt perspektiv i syfte 

att kunna bidra med en samhällelig nytta.  

I denna studie har jag med hjälp av posthumanistisk teori kunnat synliggöra vad som möjliggör positiva 

attityder till sexköp i det virtuella. Jag har dock inte kunnat synliggöra huruvida möjliggörandet av 

positiva attityder till sexköp i det virtuella har betydelse för den enskilda personens attityd till sexköp. 

Men denna aspekt var inte heller syftet med studie, därför lämnas det till den vidare forskningen att 

belysa. Det jag dock kan säga är att dessa positiva attityder till sexköp bara är ett klick ifrån att kunna 

fylla besökarens dataskärm, det är så att säga ”a piece of cake” att få ta del av dessa positiva attityder till 

sexköp. Men vilken eftersmak som lämnas i besökarens mun när hen tagit en tugga av 

prostitutionsforumet, låter jag vara osagt. Jag vet bara att jag nu, efter denna dissekering av min tårtbit, 

tänker gå och borsta tänderna. 
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Sammanfattning 

Den svenska lagstiftningen gällande prostitution som idag innefattar en kriminalisering av endast den 

köpande parten grundades på diskurser av jämställdhet. Lagen tillkom för att avskräcka personer från 

handlingen att köpa sex, men också för att skapa en attitydförändring. Det finns en indikation om att 

förutsättningar för prostitution i Sverige har förändrats i och med internets utveckling. Internetforum 

är ett virtuellt kommunikationsmedel som används i relation till prostitution. På prostitutionsforum kan 

personer som säljer eller köper sex interagera med varandra och det sker även ett utbyte av erfarenheter 

och tankar mellan personer som köper sex eller har ett intresse för prostitution i dessa forum. Tidigare 

forskning har också visat hur handlingen att köpa sex genom forumet blir normaliserad och accepterad.  

Tidigare studier kring prostitutionsforum har till stor del fokuserat på den mänskliga interaktionen. 

Samtidigt har studier kring attityder till prostitution och sexköp haft ett fokus på attityden till 

kriminaliseringen av sexköp. Denna studie frångår den tidigare forskningen genom att anamma ett 

posthumanistiskt angreppsätt och därmed även erkänna det materiellas potential av skapandet av 

betydelse, samt vidga bilden av vad positiva attityder till sexköp kan innefatta. Syftet med studien är att 

med hjälp av posthumanistisk teori synliggöra vad som möjliggör en positiv attityd till sexköp. Studiens 

material hämtas genom dolda observationer av ett svenskt prostitutionsforum och analyseras genom en 

teoretiskt inspirerad tematisk analys.  

Den teoretiska ram som används i studien utgörs av en samling begrepp från de feministiska 

teoretikerna Barad och Haraway som båda räknas till den feministiska materialismen, samt Van Doorns 

tanke om materialiseringen av kommunikation genom virtuella texter. Genom Barads begrepp intra-

aktioner belyses vilka materiella och mänskliga aktörer som aktualiseras och skapar detta möjliggörande. 

Vidare används Haraways teori kring hur figurationer gömmer kartor av hela världar och kan plockas 

isär likt ett garnnystan. Denna teori samt hennes teori kring hur en beskrivning har en performativ 

funktion som aktualiserar aktörer används för att kunna plocka isär foruminläggen i syfte att med 

Barads teori om intra-aktioner kunna belysa vilka normativa uppfattningar kring sexköp och 

prostitution som innefattas i positiva attityder till sexköp, samt hur de skapas/aktualiseras. 

Inspirationen som hämtas från Van Doorns tanke om att texter som uttrycks virtuellt blir en materiell 

kropp av text bidrar med ett synsätt där foruminläggen inte endast ses som en text, utan även som 

potentiella aktörer i möjliggörandet av positiva attityder till sexköp.  

Studiens analys utgörs av två övergripande teman som beskrivs som två olika lager av en tårtbit. Det 

första lagret i tårtbiten visar hur det i intra-aktioner mellan mänskliga och materiella aktörer skapas ett 

utrymme, en beständighet, samt ett förmedlande och en bekräftelse av positiva attityder, vilket 

utestänger en negativ attityd till sexköp. Det andra lagret av tårtbiten visar hur materiella och mänskliga 

aktörer aktualiseras genom foruminläggens performativa funktion och i intra-aktionen dem emellan 

skapas normativa uppfattningar kring sexköp och prostitution. Genom dessa normativa uppfattningar 

utestängs moral och tanken om att prostitution skulle vara skadligt för samhälle och individer, vilket 

tillsammans med utrymmet, beständigheten, samt förmedlingen och bekräftelsen av positiva attityder 

utgör möjliggörandet av positiva attityder till sexköp. 
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