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Abstract 
 

In this study I will analyze how men who buy sex interact with one another on two different 

Internet communities: “Sekreterarakademin” and “Flashback”. This analysis is carried out in an 

attempt to challenge the conventional image of the man who pays for sex.  

The aim is to examine the role of Internet forums for men who buy sexual services related to 

cross-border, both in terms of standard borders, gender boundaries, boundaries of sexuality and 

masculinity. I will also attempt to investigate what opportunities that are available to overrun 

different borders and how these opportunities affect the conditions of the various players. 

I will evaluate theories such as homosocialtet, hegemonic masculinity and normalization used by 

KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster, the Swedish public support for clients of sexual services) 

and which are partially consolidated in studies published by KAST concerning issues related to 

internet based prostitution. 
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1. Inledning 
xxxth xxxx2008, xx:xx  

X  
Member 

  
Join Date:xxx2006 
Posts: xxx  

 
 

Nyp till helgen, tips att ge och få?!  
Någon sexig prisvärd tjej ni kan tipsa om? Vilka är heta och på hugget nu? (krav jag ska kunna besöka donnan) PMa 
gärna.  
Har du tips om lite mer sunkiga billiga går det också bra (så tar jag pengarna som blir över och spenderar dessa i 
London nästa helg).
p.s OBS jag kan tipsa om en tjej som tar 500 KR FÖR ETT KNULL, i Stockholm FAKTISKT REN OCH TREVLIG 
TYP 30 ÅR, men för att du ska få nummer så måste du TIPSA MIG OM NÅGON ANNAN; GE NUMMER, i annat 
fall får du inte mitt tips.1 

 

 
Föregående inlägg är ett utdrag från sajten Sekreterarakademin2 som har en svensk avdelning och 

är en sex/eskortsajt. Där finns det olika forum för dem som på något sätt är intresserade av 

och/eller är verksamma inom sexmarkanden i Sverige. Min analys i denna uppsats kommer 

huvudsakligen att baseras på liknade inlägg. Dels är det ovan nämnda sajt samt communityt 

Flashback.3 Utgångspunkten för studien är tanken kring det virtuella rummet, där den 

gemensamma nämnaren för användarna är köp av sexuella tjänster. Jag ser dessa rum som ett 

undantagstillstånd från den svenska jämställdhetskontexten, där köp av sexuella tjänster är något 

olagligt och kan upplevas och ses som skamfyllt.  

Folkhälsoinstitutet gjorde en undersökning som stod klar 1998, där de enligt 

statistikundersökningar kunde visa att: ”ungefär var åttonde man köper sex någon gång under sitt 

liv. Majoriteten av dessa män var i medelåldern, gifta eller samboende och har barn.”4 Detta trots 

att vi i Sverige sen 1999 har en unik lagstiftning5 som förbjuder köp av sexuella tjänster, dvs. den 

kriminaliserar endast köparen. 

Jag är intresserad av att analysera hur män som köper sexuella tjänster interagerar med 

varandra på två olika Internetforum som berör eskortverksamhet i Sverige idag. Intresset 

kommer sig av att jag önskar att utmana bilden av den manliga köparen av sexuella tjänster samt 

att undersöka hur tankar kring maskulinitet och manlighet konstrueras på de olika forumen.  

                                                 
1 Detta citat kommer mer ingående att diskuteras i analysdelen. 
2 Kommer i fortsättningen i den löpande texten förkortas SA. (http://www.sexwork.net) 
3 En närmare presentation av sajterna kommer ske längre fram i studien, under rubriken Community  
Flashback: (http://www.flashback.se/forum/) 
4 Boman & Green, 2004, s. 6. 
5 Jag kommer närmare att förklara den svenska lagstiftningen under rubriken. ”Den svenska Lagen”.  
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Syftet med denna uppsats är således inte att ta ställning för eller emot prostitution eller sexköp, uppsatsens syfte är 

heller inte att lägga en värdering om eller kring män som köper sexuella tjänster. 

Ofta när man diskuterar prostitution och sexköp, som är ett oerhört komplext och 

mångfacetterat ämne, tenderar diskussionen bli schablonartad och onyanserad. För att illustrera 

den bild som är främst förekommande i debatten och diskussionen kring prostitution i 

förhållande till den svenska jämställdhetskontexten, refererar jag till det BRÅ skriver i inledningen 

till sin utredande rapport av sexköpslagens första år. ”I Sverige har prostitution under en lång tid 

betraktas som en icke accepterad företeelse dels med tanke på den personliga tragedi det ofta 

innebär för den enskilda att sälja sin kropp för pengar, dels för att prostitution förmedlar en 

kvinnosyn som inte står i överensstämmelse med en önskad utveckling mot ett jämställt 

samhälle.”6 Uttalandet visar på många sätt hur och vilken syn den svenska staten har på sexköp 

idag, och hur snäv den analysen är. Även Eva Hedlunds uttalande i sin bok, Män med sexuell 

beroendeproblematik, är värd att ta upp. Hon ser bland annat sexköp som ett tvång och delvis som 

ett missbruk. 
Missbruksbeteendets dynamik är kampen att bemästra ångest, vrede, skuldkänslor, depression och 
andra känslomässiga tillstånd som orsakar outhärdliga spänningar, fortsätter Mc Dougall Missbrukets 
mål är att göra sig kvitt känslor. [Hon forstsätter med att skriva] Alla former av missbruk syftar till att 
stärka en skadad självbild.7 

 I Sverige har vi en stark och levande debatt kring sexköp. Köp av sexuella tjänster bryter mot 

många vedertagna föreställningar i den svenska jämställdhetskontexten.  

Prostitution: att köpa och sälja sexuella tjänster. Dagens definition på prostitution är enligt 

Socialstyrelsen: ”Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 

ersättning (vanligen ekonomisk), vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten.”8 Det 

finns många olika sorters prostitution, i olika situationer, miljöer och kontexter även olika syn på 

vad prostitution är och vad det representerar bland olika aktörer och observatörer. Internet har, 

och spelar en väsentlig roll för de människor som köper och säljer sexuella tjänster. Sven-Axel 

Månsson & Peder Söderlind skriver att: ”I alla tider har prostitution till innehåll och form präglats 

av existerande samhällsförhållanden. Det moderna samhällets teknologiska och logiska 

landvinningar har haft stor betydelse för att krympa avstånden och öka kontaktytorna mellan 

parterna.”9 Internet ger individen enorma möjligheter att utveckla och utmana sig själv och 

samhällets normer. Internet erbjuder en öppenhet samtidigt som man till viss del är anonym och 

aldrig fysiskt synlig för de andra användarna. 10 De forum som jag i denna studie har analyserat 

                                                 
6  O´Connell Davidson, 1998, (sv öv Scaramuzzino),  s. 180f. 
7 Hedlund, 1999, s. 67. 
8 SOS, 2003, s. 20. 
9 Månsson & Söderlind, 2004, s. 69. 
10 Om man inte väljer att använda en webcam. 
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kan ses som virtuella fikarum där man diskuterar allt från tips och råd, tjänster, gentjänster och 

recensioner. Men de fungerar även som marknadsföring, ett sätt att ha koll på marknaden, men 

likaså ett sätt att skapa gemenskap. En gemenskap där den gemensamma nämnaren är köp eller 

försäljning av sexuella tjänster. 

I Sverige talas det idag oftast om ”Gatuprostitution”, ”Bordellverksamhet”, ”Sexklubbar”, 

”Internetprostitution”, ”Eskortverksamhet”, ”Traffiking”, ”Människohandel”, ”Sexturism” och ”Inomhus 

prostitution”, men dessa är bara några av de benämningar som används i diskussioner av sexköp. 

Det är viktigt att särskilja dessa åt, för det handlar om olika situationer i olika kontexter och de är 

alla komplexa handlingar som i sig är unika. Samtidigt kan det även finnas överlappningar mellan 

olika typer av sexmarknader. På de aktuella forumen så diskuterar de aktiva användarna främst 

sexsäljare som företrädesvis benämner sig själva som eskorter.  

Återigen, att tala och skriva om ämnet prostitution och sexbranschen är komplicerat och 

komplext. Det finns en mängd fördomar och schablonbilder kring både sexköpare och sexsäljare. 

Det är viktigt att redan nu förtydliga att i en situation där det säljs och köps sexuella tjänster så 

handlar det inte nödvändigtvis om en och samma sak t.ex. ett heterosexuellt penetrationssamlag. 

Det finns lika många olika sexuella tjänster som det finns unika mötestillfällen mellan människor. 

Jag är även medveten om att det finns både kvinnor och män som köper och säljer sexuella 

tjänster både till män och kvinnor. Jag kommer dock att koncentrera min analys på män som 

köper sexuella tjänster av kvinnor. Jag önskar att utmana de stigmatiserade schablonbilder som 

finns av den sexköpande mannen. I RFSU rapporten Sex på köpet? Reflektioner utifrån ett 

psykoterapeutiskt arbete skriver de två författarna om männen som köper sexuella tjänster:  
Mannen har ett tvingande behov av att stadga upp sin manlighet och det måste göras via denna, från 
det vanliga livet avskiljda, anonyma sexualitet där ingen ömsesidighet krävs. Sexköpen/den 
tvångsmässiga sexualiteten kan vara förutsättningen för att relationen till frun/partnern ska kunna 
bibehållas. Utan detta ”hemliga” och förbjudna utrymme skulle närheten i den fasta relationen bli 
alltför överväldigande, hotfull och klaustrofobisk. Sexköpen bevarar en illusion om autonomi i 
förhållande till partnern. Den rädsla och aggressivitet som väcks av närheten i den fasta relationen 
sexualiseras och uttrycks i sexköpets känslokyla.11 

Detta tvångsmässiga beteende beskrivs som ”otillåtet” beteende och hemlighållande kontra en 

stark känsla för att upprätthålla en viss manlighet (och maskulinitet). Det visar även på den 

patologisering inom svenska offentliga diskussioner, som bidrar till tvångsmässig skam. Det är 

detta som delvis gör mig intresserad att försöka komplexisera synen på den manliga sexköparen. 

Citatet visar även på en heteronormativ konstruktion över hur både sexualitet och ett förhållande 

bör vara, fungera och innehålla för sexuella aktiviteter. Dels så förutsätts att en ”sund” sexualitet 

återfinns i en heterosexuell tvåsamhet samt så uttrycks även tankar kring en manlig sexualitet som 

har ”vissa” behov gentemot den kvinnliga (inom en heterosexuell kontext). 

                                                 
11 Boman & Green, 2004, s. 26. 
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Jag ämnar inte försöka förklara vilka sexköpande män är eller deras bakgrund – utan snarare 

visa på att det finns många olika sätt att som män i Sverige kan förhålla sig till sexköp idag, och 

där Internet har en väsentlig inverkan. Jag kommer även i slutet av denna uppsats ta upp den 

intressanta och viktiga diskussionen om svårigheten att bedriva forskning – och diskutera frågan 

om vem som får forska på vad och hur. 

2. Syfte och frågeställningar        
Jag ämnar undersöka och diskutera män och deras interaktioner med att varandra på två 

Internetforum, (SA och Flashback) där användarnas gemensamma nämnare är att de mer eller 

mindre förutsätts, eller tänker köpa sexuella tjänster. Jag kommer utifrån KASTs12 (Gabriella 

Scaramuzzino & Svante Malmström) kartläggning av Internets betydelse för sexhandeln i 

Öresundsregionen att diskutera mitt empiriska material och pröva deras teser. I sin tes anger de 

att: ”Köparforumen bygger på brödraliknande gemenskaper, homosocialitet där manligheter kan 

konstrueras och bekräftas.” 13 Tillsammans med R.W. Connells teorier kring hegemonisk 

maskulinitet tänker jag således pröva dessa teser i min analys av männens interaktionsmönster på 

de två forumen. Jag kommer att titta på hur männen förhåller sig till varandra, till forumets regler 

och till köp av sexuella tjänster, vilka för dem utgör en gemensam nämnare.     

Syftet är att undersöka vilken funktion Internetforumen har för män som köper sexuella 

tjänster kopplat till gränsöverskridande, både vad det gäller normgränser, könsgränser, 

sexualitetsgränser och maskulinitetsgränser. Jag vill även försöka visa vilka möjligheter det finns till 

överskridande och hur de påverkar de olika villkoren för de olika aktörerna.   

Mina frågeställningar är: 

• Går det att utifrån forumens diskussionstrådar skönja en, för dessa män gemensam 
maskulinitetsnorm? Eller går det att finna flera samtidigt verksamma och – eller 
sinsemellan motsägande maskulinitetsnormer? 

• På vilket sätt visar de aktiva på forumen att någon träder över en gräns? Både när et gäller 
uttalade forums regler och outtalade normer. 

• Hur pratar männen om köp av sexuella tjänster? Är det en naturlig del i deras liv, eller 
finns det komplexa situationer där de upplever det som konfliktfyllt? 

                                                 
12 KAST, Köpare av sexuella tjänster startades i Göteborg efter att prostitutionsenheten där hade gjort en stor 
kartläggning av köpare av sexuella tjänster 96/97, vilket resulterade i boken Könsköparna – varför går män till prostituerade 
(1996). KAST återfinns idag i Malmö, Göteborg och Stockholm. Stockholm har en avdelning under 
prostitutionsenheten. KAST erbjuder stödsamtal och terapi, både enskild och i grupp till männen, men även deras 
närstående. Deras arbete är lösningsinriktat De män som hittills har sökt sig till KAST verksamhet är män ur alla 
samhällsklasser, i åldern från 21 och uppåt. Gemensamt för dessa är att de är män och enligt KAST själva, att de på 
något sätt mått dåligt över sina sexköp eller haft frågor. Ibland är det även närstående som hört av sig. Dessa män är 
således inte någon övergripande representation för alla som köper sexuella tjänster. Det är många män som köper 
sexuella tjänster som inte har några problem med det eller ser det som ett missbruk. KAST i Malmö bytte under 
2007 namn från Köpare av sexuella tjänster till Köp av sexuella tjänster, eftersom de vill betona att de inte ser sexköp som 
en fast identitet. (Scaramuzzino, 2007, s. 33.) 
13 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 73. 
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3. Bakgrund och min positionering – svårigheten att bedriva 
fältstudier, vem har rätt att forska? 
Ofta när det diskuteras kring samhällsvetenskaplig forskning så talar man om det så kallade 

”objektiva ögat”, i förhållande till val av olika perspektiv och förhållningssätt till sin studie. Jag 

utgår från mina subjektiva erfarenheter och kunskaper.14 Det finns ett värde i, och det påverkar 

min studie, att jag är kvinna, heterosexuell och har en genusvetenskaplig utbildning. I denna 

studie är det även relevant att jag inte har någon erfarenhet av vare sig köp eller försäljning av 

sexuella tjänster. Kan jag säga något om något jag själv inte har erfarenhet av? Gör det mig mer 

objektiv eller kanske mer ensidig från min kontext? Eller kan möjligheten för mig att missa 

viktiga delar i analysen vara mer tänkbar, delar som för dem som har en kroppslig erfarenhet är 

självklara? Eller har jag från min kontext möjlighet att se och upptäcka saker, som de aktiva 

aktörerna tar förgivna och inte anser relevanta? Det är just dessa saker som delvis är forskarens 

uppgift att upptäcka.  

       Mitt syfte med denna uppsats var från början att genom enkätintervjuer undersöka svenska 

män som köper/köpt sexuella tjänster, kopplat till maskulinitetsnormer som bryter mot den 

svenska jämställdhetskontextens maskulinitetsnorm och hur dessa män förhåller sig till detta. 

Efter ett idogt letande och sökande efter respondenter som var villiga att ställa upp, möttes jag av 

den verklighet som många studenter/forskare med begränsad tid möts av när de ska bedriva 

fältstudier. Man möts av stängda dörrar, folk som inte svarar eller av olika anledningar inte vill 

eller kan ställa upp, eller har möjlighet att förmedla kontakter. 

Att jag väljer att presentera denna utsaga, svårigheten att bedriva fältstudier om ett känsligt och 

politiserat ämne, i min uppsats, är för att jag tycker att det är en viktigt, relevant, intressant och i 

allra högsta grad, en levande och nödvändig diskussion – och samtidigt ett viktigt resultat av 

forskningsprocessen.  

Jag sökte respondenter genom KAST, RFSU, SANS15 och en kvinna som själv kallar sig för 

inaktiv eskort (Y7) och som under den senaste tiden varit inflytelserik i debatten omkring sexköp. 

Att jag valde dessa aktörer var för att jag önskade få en så bred och mångfacetterad spridning på 

mina respondenter, olika perspektiv på debatten och därav mer nyanserade svar på mina enkäter. 

Tanken från allra första början var att söka upp en av de större sexsajterna, SA och lägga ut ett 

inlägg där jag förklarade min studies innebörd, att jag var intresserad av att komma i kontakt med 

olika sexköpare från olika bakgrunder som var villiga att svara på mitt frågeformulär. Att jag valde 

mailbaserat enkätformulär istället för face to face intervjuer, var för att jag tidigt insåg att det 

                                                 
14 Denscombe, 2000, s. 244. 
15 KAST – Köpare av sexuella tjänster, RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning, SANS – Sexarbetares 
allierades nätverk i Sverige. 
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kunde vara svårt att få till en face to face intervju med sexköpare. Främst för att de begår en, 

enligt svensk lag, kriminell handling och att handlingen i sig kan ses som privat och skamtyngd. 

Eftersom studien behandlar en komplex och svår fråga som de flesta har väldigt starka åsikter 

kring, kändes det inte riktigt fördelaktigt att söka respondenter själv genom t.ex. annonser på 

olika sajter. Jag kände mig även ambivalent inför att offentligt starta diskussioner, att min 

intention med min studie skulle missförstås och uppröra vissa individer.        

       KAST som jobbar lösningsinriktat svarade att de inte kunde förmedla kontakter för att de 

anser sina klienter alltför sårbara att ställa upp och svara på frågor som berör, ett för dem 

känsloladdat ämne. Samma argument hade RFSU. SANS fick jag ej svar ifrån och Y7 ville från 

början överhuvudtaget inte bidra. Delar av hennes svar löd (utdrag från mail) 
Jag tror du får svårt att dels hitta kunder som kan bekräfta din teori och dels tror jag att det är få inom 
branschen som vill medverka till att ytterligare en studie används av rabiata feminister för att 
cementera det horstigma och torskstigma som finns. Jag vill absolut inte medverka till det. 

Av detta svar fick jag en inblick och förståelse för hur pass infekterat och känsligt ämnet är. Och 

att folk som är aktiva i sexbranschen på ett eller annat sätt, är enormt trötta på att bli undersökta 

av ”rabiata feminister”16, så pass trötta att de vägrar att uttrycka sin åsikt i ett sammanhang där 

utgångspunkten och slutsatser redan tycks fastslagna? Detta kan man koppla till Petra Östergrens 

diskussion, om att hon vill göra de osynliga synliga i den feministiska och samhällsdebatten.17 Det 

var ju detta som även var min tanke – att nyansera och visa på vilken mångfacetterad grupp de 

sexköpande männen är. Med svaret kom insikten och det resulterade i en stor dos självkritik, 

både mot mig själv som student och forskare, men även mot andra studenter och forskare som 

undersökt ämnet och dess aktörer innan mig. Vad berodde detta motstånd på? Var det 

(missförstånd kring) mina frågeställningar som kunde upplevas allt för svårtolkade och 

akademiska, ja rent av för snäva och världsfrånvända? Eller berodde det på tröttheten kring att 

felciteras och missförstås? Folk i sexbranschen har förståeligt nog surnat till på att ”vi” - många 

gånger vita medelklassakademiker ska undersöka dem, förstå dem – och få dem att passa in i våra 

teorier som vi, många gånger hämtat från någon annan medelklassakademiker som antagligen inte 

har någon kroppslig erfarenhet av sexbranschen.  

Efter att jag tänkt över situationen skickade jag ett svar till Y7 där jag förklarade tydligare att 

jag inte såg KAST teser som någon oantastlig sanning – utan att jag snare ville öppna upp 

diskussionen och pröva deras teser. Och att det därför skulle vara oerhört givande att få möjlighet 

att ”höra” dem det berör – nämligen männen som köper sexuella tjänster. Kände de igen sig i 

dessa teorier alls, eller är det just teorier som inte går att finna i den reala världen?  

                                                 
16 Detta är ett citat från ett mail jag fick efter en förfrågan om respondenter. 
17 Östergren, 2008, s. 285ff. 
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Personer som blir tillfrågade att ställa upp på intervjuer till en forskningsstudie som på något 

sätt berör ett område, som kan uppfattas som känsligt, tabubelagt, problematiskt har ofta en 

instinktiv tveksamhet. Därför är det av allra största vikt att som forskare och student lyfta fram 

deras immunitet som det viktigaste, deras privatliv får inte på något sätt kränkas. Det mest 

elementära i en intervjusituation när det handlar om forskning är respondenternas immunitet.  

SOS beskriver i sin rapport Kännedom om prostitution 2007, liknade upplevelser och svårigheter, 

både bland verksmamma sexbranschen och inom myndigheter/organisationer som arbetar mot 

prostitution.18 De lyckas dock förståligt nog bättre än jag i kontakten med sexbranschens olika 

aktörer, på grund av tid och resurser. Det beror delvis på att SOS är en myndighet som förväntas 

kunna påverka den politiska situationen, lagar, resursfördelning etc. Till skillnad från en C-

student/forskare i akademin med syften som mer har med en inomakademisk/intellektuell debatt 

att göra. 

Y7 var betydligt mer behjälplig när jag visade på en öppenhet kring teorier och en önskan om 

att nyansera diskussionen kring sexköpande män. Som svar på det mailet fick jag ett mycket 

tänkvärt och relevant svar från henne. 
Det finns många människor utanför sexbranschen som försöker förstå sexarbetare och våra kunder 
genom att söka efter bevis på olika hypoteser och teorier som de har, teorier och hypoteser som de 
skapat för att passa in i andra teorier och hypoteser och som de skapar av det de på avstånd betraktar 
och tror sig se. Oftast har de en ganska så fördomsfull bild av prostitution och mycket lite kunskap 
och fakta. Få har överhuvudtaget inte ens pratat med en sexarbetare.  

Detta svar visar att det Julia O´Conell Davidson skriver är väldigt relevant för oss som forskar 

och jobbar med eller omkring sexbranschen, KAST citerar henne, ”Att det finns en oerhörd 

komplexitet i prostitutionen. Att skapa en alltför svart och vit bild av könshandeln medför en risk 

att aktörerna som är i den inte alls känner igen sig.”19 Tyvärr valde Y7 att inte återta kontakt när 

jag återigen försökte be om hennes hjälp att få kontakt med sexköpare. Hon bidrog med länkar 

till sin egen blogg/sajter och en del artiklar hon skrivit i press och även texter skriva av andra 

aktörer, vilka i sig gav mig mycket intressant information.          

Det är detta som delvis utgör essensen av denna ”misslyckade studie”. Hur skriver man om 

ett ämne man själv har/hade förbestämda tankar kring, och alla man kommer i kontakt med 

många gånger redan har orubbliga ståndpunkter och klara uppfattningar kring – utan att bli 

fördomsfull och stängd i sina argument och teser?      

Värdet i denna diskussion kopplat till min studie och dess resultat ligger i den alltid lika 

aktuella frågan inom feministisk forskning. Frågan om den feministiska forskningens vara eller icke vara, 

hur bedriver man feministisk forskning och på vad? Vem får forska på vad? Måste man ha kroppslig 

erfarenhet kring något för att kunna säga något om någonting? C.G. Spivak ställde frågan i essän, 
                                                 
18 SOS, 2007, s. 12. 
19Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 28. 
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Can the Subaltern Speak?20 för flera år (1988) sedan. Och jag frågar mig i min tur – kan jag säga 

något om homosociala relationer på en svensk sexsajt om hur maskulinitet och manlighet kan 

konstrueras där? Med arbetet med denna uppsats i ryggen så menar jag, att jag kan göra det, men 

jag måste dock vara medveten om mitt eget perspektiv i den kontext och diskurs studien rör sig i. 

4. Metod och material  
Tillsammans med teori och olika kartläggningar, forskningsrapporter och uppsatser kommer jag 

att koda och analysera det empiriska material jag samlat in från de ”trådar” jag valt att analysera 

från de olika sajterna. Sajterna ses som offentliga handlingar. Genom olika kontakter med skilda 

aktörer som jobbar med detta, som jag har varit i kommunikation med under arbetets gång, har 

jag fått en samlad uppfattning från deras sida att dessa forums öppna diskussioner bör ses som 

offentliga handlingar fria att använda. Men det är inte säkert att de som använder forumen att 

diskustera olika, mer eller mindre privata ämnen uppfattar dem som offentliga. Jag har dock inte 

”avslöjat” mig och min intention med mina, under en begränsad tid, frekventa besök. Man kan 

fråga sig om det är etiskt förenligt för mig som forskare att iaktta och analysera användarnas 

interaktioner, utan att göra dem uppmärksamma på att de är analyserade för ett 

forskningsresultat. Att bevista sajterna och ”tyst” iakttaga människors mer eller mindre privata 

samtal på forumen, även om det är ”öppna” samtal, fungerar eftersom de ses som offentliga 

handlingar. Men eftersom jag trots det anser att det är problematiskt, har jag iallafall avkodat allt 

material jag använt. Användarna skulle kunna lokalisera sig själva och känna sig kränkta – 

studiens syfte är inte att hänga ut någon. De nicknames, eller s.k. ”Nicks” som användarna på de 

olika sajterna nyttjar har jag att ändrat. Att jag väljer att ändra dem, trots att man kan anta att de 

redan är ett alias för ett annat namn och att forumen ses som offentliga handlingar, är för att jag 

vill skydda de användare som jag använt och analyserat i denna uppsats. Därför väljer jag att 

avkoda alla användares namn. Jag kommer vid citat hänvisa till vilket forum citatet är hämtat ifrån 

och vilket år det inlägget skrevs, således kommer inte hela ITadressen att skrivas ut.  

De forum jag analyserat på SA och Flashback är öppna, således är det inte endast individer 

som utger sig för att vara sexköpare och heterosexuella män som deltar i forumens olika 

diskussionstrådar, det kan även vara sexsäljare, andra intresserade såsom kvinnor och män, både 

hetero, homosexuella, bi- och transpersoner – vilket jag tycker är intressant och givande eftersom 

det mer reflekterar den mångfald av sexualitet som finns. Jag kommer dock att koncentrera min 

                                                 
20 Spivak G.C., Essay, Can the Subaltern Speak? 
Originally published in Cary Nelson and Lawrence Grossberg's Marxism and the Interpretation of Culture (1988), 
Finns även i (sv öv)Berntsson M., & Lundahl M., Kan den subalterna tala?; 2002 
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analys på dem som utger sig för att vara män och som främst utger sig för att köpa sexuella 

tjänster av kvinnor.  

Manligt namn kommer att omkodas till X och siffra, kvinnligt namn till Y och siffra, de som 

själva kallar sig transpersoner kommer jag att skriva ut som Q och siffra. Alla inlägg som används 

i uppsatsen är direktcitat – således är språket deras – så även vid förekommande stavfel. Den 

etiska aspekten i denna studie har ännu en dimension, utöver den att man måste ta hänsyn till sitt 

ämne och skydda sina respondenters anonymitet. Rikskriminalpolisen spanar på dessa sidor som 

jag hämtar mitt empiriska material ifrån. De spanar och kan uppsöka de IP-adresser som frekvent 

är inne på forumet. Jag skulle i princip kunna misstänkas för planerat lagbrott.  

Jag har främst analyserat material från mars, april och maj 2008 – men även material från 

2007. Vissa trådar startades redan under 2006, men kan ha det senaste inlägget den femte maj 

2008. Detta material har jag samlat in under slutet av april och under maj 2008, jag har klippt ut 

hela trådar där jag funnit intressanta inlägga och sparat som dokument. Jag har varit relativt 

öppen i mina sökningsmetoder, dels för att inte låsa mig allt för starkt vid mina frågeställningar 

eller datum, dock har jag velat ha så nya inlägg som möjligt. Dels för att få en så nyanserad analys 

som möjligt, men även så dagsaktuell som möjligt. Utifrån mina frågeställningar har jag sökt och 

analyserat de trådar jag funnit intressanta och relevanta för min studie och mitt ämne – manlighet 

och hegemonisk maskulinitet, men likaså hur de pratar om sexköp i allmänhet och sina egna köp i 

synnerhet. Dessa har även varit mina ”stödord” när jag trängt igenom den massa av olika 

”topics” och ”trådar” som finns på sajterna.  

       Det är svårt att göra en tidsbegränsning när det handlar om detta material, det är även svårt 

att ”lita” på materialet, Internet ändras ständigt och likaså villkoren för dess användare. 

Dessutom behöver varken åsikter eller erfarenheter som utrycks eller positioner som anges 

motsvara förhållanden i verkliga livet. Jag har inte haft någon möjlighet att granska varje nytt 

inlägg som sker på sidorna, inte heller mäta aktiviteten – detta skulle vara ett oerhört stort, 

tidskrävande och kostsamt projekt som inte skulle vara möjligt inom ramen för en C-uppsats. 

Vissa inlägg kan även försvinna för att användaren vill det, eller har blivit avstängd. Jag har sparat 

de diskussionstrådar jag funnit intressanta för mitt ämne, varefter jag har avkodat dem.  

       Man måste även ha i åtanke att ifrågasätta sanningshalten på den information som finns på 

Internet, vad är sant och vad är fiktion? Det är svårt att säga, men jag är inte ute efter någon 

”sanning”, utan mer efter uttryck, samverkan och interaktion i ett virtuellt rum, som på sätt och 

viss kan ses som friställt, eller per definition förhåller sig till det svenska samhällets värderingar och 

normer. Dock ser jag inte Internet frikopplat från den verkliga världen, utan ”som ett rum i det 
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verkliga livet”21. Och detta rum förändras ständigt. Dessa rum bidrar till att människor med 

liknande intressen kan komma i kontakt och utbyta kunskaper med varandra, Internet är i mångt 

en möjliggörare för dessa möten och informationsutbyten. 

Jag försöker inte uttala mig om hur det är, utan snarare hur det kan vara och hur vissa specifika 

användare väljer att uttrycka sig på de olika forumen. Det är dessa specifika personers 

framställningar av sin tankevärld, föreställningar (som de ger uttryck för) och idéer kring sexköp 

som är intressant för mig. Jag utgår inte från att de sitter inne med en allomfattande sann 

information om hur det är att köpa sexuella tjänster eller ingå i en homosocialgemenskap på ett 

forum på Internet.  

4. Teori 
Genusvetenskaplig forskning sneglar ofta åt det postmoderna hållet, där man tolkar multipla 

strömningar i en komplex verklighetsbild, detta innebär att man behöver en minst lika komplex 

teoribildning för att förstå sitt forskningssubjekt.  

Stommen av min teoridiskussion kommer att behandla KAST teser, vilka jag önskar pröva 

mot mitt empiriska material. Jag kommer även delvis använda mig av R.W. Connells teorier kring 

maskulinitet och hegemoni i hennes bok ”Maskuliniteter” (1999). Connell22 menar att, 

”Maskulinitet är inte endast en idé skapad i hjärnan, eller en personlig identitet. Det har också en 

fysik existens i världen, och sammansmälter med organiserade sociala relationer.”23Connell anser 

att hegemonibegreppet måste kopplas samman med genusordningen, hon definierar den 

hegemoniska maskuliniteten som en, ”[…]en konfiguration av genuspraktik som innehåller det 

för tillfället accepterade svaret på en fråga om patriarkatets legitimitet.”24 Connell utgår i boken 

Maskuliniteter, från att det endast finns en hegemonisk maskulinitet i västvärlden, hon talar om det 

i singular.25 I denna uppsats använder jag mig av en tankemodell där flera26 olika hegemoniska 

maskuliniteter agerar på samma arena och till viss del motsäger varandra. Att det kan finnas flera 

olika hegemonier i mer eller mindre stängda eller slutna rum (kontexter), men de behöver dock 

inte alltid vara helt skilda ifrån varandra, ibland kan de samexistera och skapas i kontrast till 

varandra. Jag ser delvis de olika trådarna i de olika forumen som skilda tillfälliga kontexter. 

                                                 
21 Levisson & Siring, 2003, s. 17-18. 
22 Det är viktigt att redan här göra er läsare uppmärksammade på att i denna studie kommer endast delar av Connells 
teorier kring hegemonisk maskulinitet användas, samt att hennes teorier har stött på mycket kritik och delar har hon 
under senare år även reviderat. 
23 Connell, 1999, s. 48. 
24 Connell, 1999, s 101. 
25 Denna tanke reviderar hon delvis i den nyare boken The men and the boys, 2000 
26Connell har i sin senare bok reviderat singulars hållningen när det gäller västerländsk hegemonisk maskulinitet, 
istället anser hon idag, att man ska tala om en, mångfald av maskuliniteter som existerar samtidigt. Allt och alla 
påverkar, samhällen, kulturer, olika kontexter även inom gruppen kan det finnas olika idéer kring vad som är den 
hegemoniska maskuliniteten. Det vill säga, man kan tala om multipla maskuliniteter.  
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I diskussionen kring homosociala rum kommer jag även att titta på Robert Hamréns 

avhandling kring maskulinitetsskapande i Rotaryföreningar ”Vi är bara några kompisar som träffas 

ibland, Rotary som en manlig arena” (2007). Julia O´Connells Davidsons teorier kring prostitution 

från ”Prostitution, Power and Freedom” (1998) är viktiga i detta sammanhang – hennes teorier 

använder sig likaså KAST av i sin kartläggning. Hennes huvudpoäng, menar de, är att det i 

prostitution alltid finns en inbyggd komplexitet, och om man diskuterar det alltför svart och vitt 

kommer inte aktörer som är aktiva inom prostitutionen att känna igen sig – och då inte heller ta 

till sig av diskussionen.27 Kunskap om Internets betydelse för sexmarkanden har jag hämtat från 

Peder Söderlind & S-A Månssons bok Sexindustrin på nätet, Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska 

flöden(2004). Samt en rapport från Malmö stad av Niklas Olsson (2007), När Prostitutionen flyttade in 

i vardagsrummet.  

För att kontextualisera den unika jämställdhetsdiskurs som finns i Sverige, och som mångt 

och mycket kan tolkas som en outtalad hegemonisk position, kommer jag även ta upp den 

svenska sexköpslagen och diskussionen kring den. 

5. Forskningsläge  
Köp av sexuella tjänster är ett intressant och svårt ämne att bedriva forskning inom. Det 

produceras i stort sett varje år en ny mängd uppsatser, avhandlingar, rapporter och granskningar 

som på olika sätt berör ämnet. Det är en fråga som många är väldigt engagerade i, men många 

gånger så är hållningen till frågan något onyanserad, samtidigt som det är ett oerhört politiserat 

ämne. De teorier forskning i svensk offentlig diskurs vilar på har många gånger socialpsykologisk 

eller beteendemässigt utgångspunkt. Det finns en överrepresentation av forskning skriven av 

studenter och forskare inom socialhögskolan, socionomer, psykologer och beteendevetare i 

Sverige kring ämnet sexköp. Media skriver och uppmärksammar ofta ämnet och det har under 

senare år skrivits en uppsjö av skönlitterära böcker inom ämnet. En av de mest tongivande 

rösterna i forskningen och debatten kring prostitution i Sverige idag är Professor Sven-Axel 

Månsson på Malmö socialhögskola, han menar att: ”Prostitution är ett manligt problem.” I 

samma anda är uttalandet: ”Alla män är potentiella könsköpare”.28      

Jag ämnar med ett genusvetenskapligt förhållningssätt närma mig denna uppsjö av forskning 

genom att plocka delar av den och förhålla mig kritisk gentemot den. Könsköparna - varför går män 

till prostituerade, (1996) kommer jag hänvisa till som ett normerande exempel när det gäller den 

socialpsykologiska och beteendemässiga forskningen. Det är en bok som det ideligen refereras till 

och som återkommer i flertalet forskningsstudier som gjorts under de senaste tio åren. Det är 

                                                 
27 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 28. 
28 Levinson & Siring, 2003, s.11, 17. 
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viktigt att framhålla att forskningsmaterialet till boken gjordes innan den nya sexualbrottslagen 

trädde i kraft. I min studie kommer jag att kritiskt granska Socialstyrelsens två rapporter om 

utredningen kring prostitution från 2003 och 2007, samt de två kartläggningar som KAST i 

Malmö har gjort. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att få information om 

prostitutionsmarknadens omfattning och utveckling i Sverige. 

       Jag har läst ett flertal uppsatser, men det är främst tre som jag känner att jag har haft 

användning av, och där jag med min forskning fyller ett glapp när det handlar om män och deras 

syn på manlighet kopplat till köp av sexuella tjänster. 

”Ut ur skuggorna eller vanliga män som gör något ovanligt En studie av hur könsrelationer konstitueras och 

uttrycks i könshandeln på Internet” (Levinsson Åsa och Siring Annelie, C/D-Uppsats, Göteborgs 

Universitet sociologiska institutionen 2003.) Detta är en uppsats som i mångt och mycket 

behandlar samma ämne som jag ämnar skriva om, men de har koncentrerat sig på män i 

Göteborgstrakten. Mycket har skett sedan 2003, eftersom Internet förändras varje dag. 

Interaktion, flöden och hur vi använder och beter oss på Internet utvecklas och ändras ideligen. 

Även om våra uppsatser är nära besläktade med varandra, så kommer jag med min studie bidra 

med något nytt. Vi har t.ex. olika teoriperspektiv. De har en socialpsykologisk blick och de 

innefattar även sexsäljare i sin analys mer aktivt än vad jag gör. 

I ”Perverterad demon eller vanlig kille” Den svenska mannen som köpare av sexuella tjänster. (Linn 

Stenryd och Cecilia Quittberg Examensuppsats Socionom, 2006) lägger författarna tyngd på 

grupptryckets dynamik som en faktor till köp av sexuella tjänster. De tar avstamp i debatten kring 

svenska mäns ställningstagande kring köp av sexuella tjänster under VM i fotboll i Tyskland 2006. 

De menar att ”den sexköpande mannens röst inte är fristående från den 'generella 

manligheten.'”29 De har många intressanta iakttagelser kring manlighet kopplat till sexköp och 

svenskhet, deras utgångspunkt är en specifik händelse – fotbolls VM. Vilket i sig skiljer sig från 

min uppsats.  

”Prostitution och interaktion – En diskursiv studie om kön och makt på en sexsajt.” (Schmeikal och 

Sjöberg C-uppsats Göteborgs Universitet, 2007) Författarna berör i mångt och mycket samma 

område som jag tänker skriva om, men utifrån en annan ansats. Uppsatsen har många intressanta 

iakttagelser som delvis skiljer sig från mina – jag har valt att inte till så stor del integrera 

sexsäljarna i min uppsats trots att jag också analyserar ett öppet forum. Jag anser även att min 

uppsats är intressant och relevant eftersom det är ett ämne som är så pass komplext och flöden 

på Internet ändras ständigt. En annan skillnad är att de använder och skriver ut de nicknames 

som finns att finna på forumen.  

                                                 
29 Stenryd & Quittbergs, 2006, s. 9. 
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6. Internet/Community 
Månsson & Söderlind hänvisar till den amerikanska forskaren Al Cooper och dennes uttryck, The 

Triple A Engine, som för dem får stå som en förklaringsmodell för Internets funktion och 

betydelse i kontexten kring köp av sexuella tjänster. Cooper använder sig av tre begrepp för att 

ringa in och förklara betydelsen av Internet i och kring köpet av sexuella tjänster. Accessability, 

Affordability och Anonymity – de stora fördelarna med Internet, menar författarna, är alltså den 

ökade tillgängligheten och anonymiteten.30 Levinsson & Siring frågar sig i sin uppsats, ”Skapar 

Internet nya former av mänskliga relationer eller reproduceras redan existerande 

beteendemönster och samhällsstrukturer?”31 

Om svenska folkets Internetanvändning kan man i SCB publikation, Privatpersoners användning av 

dator och Internet 2007, läsa följande: 
Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka 
information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern 16–74 år 
hade gjort detta under första kvartalet 2007. Ungefär lika populärt är att 
skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på 69 procent.32 

Det man främst kan utläsa och som är viktigt att understryka i relation till min studie – är att 

användarna av Internet främst brukar det för att söka information. Vilket de två forumen jag 

undersöker till stor del bygger på, att sprida information för dem som söker den, men även social 

samvaro. Kan denna sociala samvaro likställas med de fysiska sociala mötena?  

Till Socialstyrelsen berättar en sexköpare angående Internet som verktyg i sexköpet: 
Internet underlättar […] att få överblick, urval, anonymitet och att 'lära känna' presumtiva säljare. 
Enligt en intervjuad sexsäljare blir det lättare för köpare att sålla, få information, förebygga 
missförstånd och få tid att ångra sig.33  

På båda sajternas forum kan man antyda ett mer eller mindre tydligt förhållningssätt kring 

barnpornografi och pedofili, detta är något som inte är accepterat. Även människohandel fördöms i de 

flesta fall, när ämnet kommer upp. Men samtidigt ska man vara klar över att gränsdragningarna 

för människohandel, prostitution, eskortverksamhet etc., är svår att dra och ta ställning till. 

Eftersom det är svårt att veta hur och varför utländska sexsäljare kommer till Sverige, är det av 

tvång, fritt val och i vilken kontext har detta fria val gjorts?  

6.1 Sekreterarakademin 
SA är en sida som funnits sen 2000. Den har både en Finsk, Estnisk, Engelsk och Svensk 

avdelning. Forumet var från början finskt och har en finsk ägare. SA hade för några år sedan 

monopol på sexmarkanden på Internet, de har efter hård konkurrens från en mängd olika sidor 

                                                 
30 Månsson & Söderlind, 2004, s. 70. 
31 Levinsson & Siring, 2003, s. 17. 
32 SCB, 2007, s. 11. 
33 SOS, 2007, s. 28. 
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haft en tillbakagång med låg aktivitet.34 TV3s program Insider gjorde för några år sedan en 

granskning av SA. Detta gjorde att sajten tappade många användare ett tag. Om man söker på 

Flashback så kan man finna många diskussioner kring SA som fenomen – vissa anser att sajten 

har tappat sin funktion. Att det bara är ett ”fikarum” för ensamma människor – medan andra 

verkligen uppskattar SA som en informationsportal kring sexköp. Många söker och blir länkade 

genom Flashback till SA.   

Under delar av 2007 låg forumet nere, under senhösten 2007 blev det åter verksamt igen. Till 

synes så ändras detta snabbt, sajter tillkommer och försvinner, jag har inte haft någon möjlighet 

att undersöka detta på något sätt. Jag har inte heller mätt trafiken på SA eller deras verksamhet i 

relation till andra sajters trafik. Under tiden då jag har granskat forumet har det vid olika tider på 

dygnet vart mellan 1000 – 4000 aktiva användare inloggade. Deras rekord på samtidigt aktiva 

användare är på 14 000 stycken 2007, från 11 olika länder.35  

Det finns olika forum för olika ämnen, det finns även avdelningar där verksamma eskorter 

marknadsför sig. Dessa avdelningar är stängda för icke-medlemmar. Jag har valt att inte bli 

medlem, varför jag inte har undersökt dessa delar av forumet. Detta för att jag i denna studie 

främst undersöker köparna och inte säljarna. Både på SA och Flashback måste man vara medlem 

för att skriva inlägg och besöka vissa stängda delar av forumet. SA har ett samarbete med Rädda 

barnen och har en tydlig 18-års gräns. På startsidan för det svenska forumet har 

Prostitutionsenheten en banner om information till både köpare och säljare, det finns även en 

förfrågan från en forskningsgrupp som söker människor med erfarenhet av köp av sexuella 

tjänster. Det råder ett tydligt konsensus mot barnpornografi och pedofili – flera användare har på 

sin presentation som visas varje gång de skriver ett inlägg, information och hänvisning till Rädda 

Barnen.  

På Forumet kan man genom aktivitet på sajten uppnå olika status genom hur ofta man loggar 

in och besöker forumet, hur många topics man skapar och hur aktiv man är i olika diskussioner. 

Det går från Junior Member upp till Heavy User, högst upp i hierarkin är Moderatorn. Är man 

väldigt aktiv under en lång tid kan man söka och uppgraderas till Moderator – då har man 

auktoritet att gå in och bryta en diskussion, bannlysa medlemmar, se till att folk sköter sig rent 

allmänt och att de håller sig till ämnet som tråden skapades kring. Det finns även tydliga 

förhållningsregler för sajtens användare. (Se bilaga)     

                                                 
34 Scaramuzzino, 2007, s. 14f. 
35 Enligt dem själva. 
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6.2 Flashback       
Flashback är en Internetportal som skapades 1983, från början fanns det även en papperstidning. 

Det finns många vitt skilda forum som behandlar väldigt olika ämnen på Flashback. Flashback 

har en mer eller mindre outtalade nyliberal hållning, på forumets svenska domän 

www.flashback.se kan man läsa följande. 
Enligt ett domstolsbeslut som togs vintern 2002 (Marknadsdomstolen, mål C26/02) är Flashback 
förbjudna att bedriva diskussionsforum i Sverige. Verksamheten är endast tillåten ifall Flashback väljer 
att förhandsgranska alla inlägg, och aktivt raderar samtliga inlägg som är "opassande" innan 
publicering. Flashback Media Group AB och forumets grundare, Jan Axelsson, tilldelades ett vite på 
400 000 kronor vardera, samt tvingades betala rättegångskostnader på närmare en kvarts miljon 
kronor.   

Sedan dess har Flashback flyttat sin domän utomlands. Flashback har gjort sig känt som en sajt 

där allt är tillåtet. Jag har dock hämtat material från forumet som behandlar: 

   Flashback Forum > Sex > Eskortservice och prostitution  
Länkar till info om prostitution  

Flashback har inte så som SA tydliga hierarkiska markeringar på vilken status man har som 

användare, däremot kan man precis som på SA se när användaren blev medlem och hur många 

inlägg denne har författat. De moderatorer som är verksamma på Flashbacks forum är 

medlemmar som är engagerade och har en hög aktivitet på forumet, Flashback tycks inte ha en 

lika synlig förste- moderator som styr forumet. Men de har, precis som på SA, regler för hur man 

ska bete sig på forumet – dessa är inte på långa vägar lika utförliga som SA. (se bilaga.) Detta kan 

bero på att Flashback är en mycket större sida med vitt skilda ämnen (så som politik, media, 

droger mm) vars forum är svårare att överblicka och kontrollera. Flashback är även känt för att 

inte vilja kontrollera uttalanden. Denna återhållsamhet blir tydlig när de låter inlägg ligga kvar från 

användare som blivit avstängda just för dessa uttalanden, som tydligt överträtt gränserna för 

forumets regler. 

7. Språkbrukets betydelse       
På forumen och de olika sajterna använder man sig av olika begrepp och förkortningar. Dessa är 

av stor betydelse, både för att det förkortar textmassan men även för att det inom gruppen i 

forumens kontext tyder på erfarenhet om man kan förklara och förstå alla förkortningars 

betydelser, man får en högre status.36 Detta gäller även benämningar som anger olika 

sexställningar, så som ”Franskt”, ”Danskt” och så vidare. Användarna postar ibland olika 

”ordlistor” som förklarar detta för de oinvigda – detta emottas med stor glädje från de andra, 

många virtuella ryggdunkningar utdelas. Det som slog mig när jag började besöka forumen var 

den skojfriska tonen som återkommer bland inläggen, framförallt hos dem som utger sig för att 

                                                 
36 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 44. 
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vara män. På forumet Flashback är dock både tonen, jargongen och språket grövre och hårdare. 

Smileys är frekvent använda på båda forumen för att visa på humor och ödmjukhet, men också 

kåthet och upprördhet. De som inte använder sig av smileys missförstås ofta och möts med 

misstänksamhet. Många har även ”roliga” nicknames, ordvitsar, ordspråk och små dikter i sina 

presentationer som på olika sätt kan relateras till sexköp, vissa har inget med sexköp att göra. 

Överlag används ett kort och koncist språk. Jag kommer kort förklara de begrepp och 

förkortningar som förekommer i denna uppsats.  

GFE – Girl friend experience, man eftersträvar en situation som kan liknas vid en tvåsamhets 

kärleksrelation. Den som säljer den sexuella tjänsten belönas och upphöjs ju bättre personen är 

att gå in i rollen som flickvän. 

IRL – In real life, man har eller ska träffas i den verkliga världen. 

PM – Private message, är oftast en längre berättelse, ofta finns det förfrågan att någon ska ”PMa” 

om en viss eskort, man kan anta att det är mer känsliga uppgifter som adresser och 

telefonnummer, man vill inte (och bör inte) lägga ut dessa uppgifter offentligt, utan att man 

skickar dem emellan varandra per privata mail. Ibland händer det att dessa PM läggs ut på 

forumen som trådar. Detta är mycket uppskattat och de som bidrar med detta åtnjuter mycket 

respons och tacksamhet från de andra deltagarna. 

Det finns ett mer eller mindre outtalat konsensus om hur man bör föra sig på SA och 

Flashback forum, vilket språkbruk man använder, vad som uppmuntras och vad som inte är 

accepterat. Punkt 4 på SA lista för forumregler är ”Ingen får förolämpa annan genom tillmälen 

eller på annat sätt som är menat kränkande.”37 Liknande regler finns hos Flashback, ”Skriv saklig 

och informativa recensioner, trams, påhopp och liknande passar inte in här.”38 

Man kan bli avstängd av moderatorn om man inte följer dessa normer och uttalade regler som 

finns. Oftast går moderatorn in och ”varnar” att man ska hålla sig till ämnet och inte använda sig 

av personpåhopp. Så här skriver SA kring överträdelser av regler:  
Regelbrott renderar tillsägelse följt av varning och slutligen bannlysning. Frågor om moderering samt 
eventuella låsningar, borttagningar eller åtgärder tas med moderator via PM. Bannlysning innebär att 
den bannlystes eventuella nya konton kommer att raderas.39   

7.1 Att benämna på rätt sätt 
Det finns uppenbara normer kring hur man skriver om och kring sexköp på Internetsajter, forum 

och bloggar skrivna av och för köpare och säljare eller andra intresserade av sexuella tjänster och 

sexbranschen i stort. Vilka begrepp man använder och hur man benämner de olika parterna och 

aktörerna i handelstransaktionen när det handlar om köp och säljande av sexuella tjänster, 

                                                 
37 Se bilaga över SA forumregler. 
38 Se bilaga över Flashback forumregler. 
39 Se bilaga över SA forumregler. 
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avslöjar många gånger hur man ställer sig till frågan. De olika begreppen och benämningarna har 

olika betydelser och laddningar för olika aktörer.40 Jag kommer i denna uppsats försöka hålla mig 

så neutral som det är möjligt. Vilket således med tanke på hur komplext ämnet är och upplevs, 

inte lyckas, eftersom olika benämningar uppfattas på olika sätt av olika aktörer. Jag kommer 

främst att använda mig av begreppen prostitution, prostitutioner, sexköp, sexsäljare, eskorter, köp 

av sexuella tjänster och säljare av sexuella tjänster. Det är dessa begrepp och benämningar som 

jag genom forumens användare uppfattat vara, för dem, mest värdeneutrala. De flesta av 

sexsäljarna på forumen uppskattar att bli benämnda som eskorter, de beskriver sig allt som oftast 

som eskorter, eller ”hobbyeskorter”. Detta kan bidra till känslan av att det är en ”hobby” som de 

har för att de tycker det är kul och givande. De särskiljer sig därmed lite från begreppet 

prostituerad som kan uppfattas som problematiskt. För andra aktörer kan begreppet prostituerad 

vara det minst värdeladdade. De som köper sexuella tjänster förderar att bli benämnda som 

kunder eller generös gentleman. Jag vill försöka undvika att spä på stigmatiseringar kring detta 

ämne. De som köper och säljer sexuella tjänster gör det vid vissa tillfällen och under vissa 

perioder – men det är inte en del av deras identitet.  

När begrepp som prostitution, könsköp, könsköpare, torsk(ar), hora(or), prostituerad(e), 

hallick(ar) eller eskort(er) används är det när jag referat någon annans text eller någon annans 

uttalande. Det som är tydligt på båda forumen är att benämningar som Hora och Torsk inte är 

uppskattat, knappt accepterat – torsk används mer än hora – och då är det ofta männen själva 

som benämner sig som torskar, men då ofta med en viss ironi. Om det är någon man som 

beskriver eller kallar någon av kvinnorna för ”hora” eller ”luder”, som utger sig för att vara 

eskorter reagerar de flesta med en gång på SA, man visar tydligt att detta inte är accepterat. 

Begreppet hora har jag stött på fler gånger på Flashback än på SA, och där tycks man inte reagera 

på samma sätt – det kan bero på att det är färre kvinnliga eskorter som är aktiva på Flashbacks 

forum – även om de finns.  

8. Den svenska jämställdhetsdiskursen som kontext till köp av 
sexuella tjänster 
Att köpa sexuella tjänster av en annan människa kan vara en problematisk handelstransaktion, 

köpet av en tjänst som innebär en fysisk kontakt – men det kan även vara lika mycket en social 

som fysik kontakt som man önskar köpa, men risken kan vara kroppslig och psykisk hälsa. Det 

kan lätt bli en situation där maktobalans råder, påverkad av flera olika maktaxlar (dikotomier) 

som samtidigt interagera med varandra. Många gånger är det en situation där den ena parten har 

pengar och den andra har en eller flera sexuella tjänster att erbjuda för dessa pengar. 
                                                 
40 För vidare diskussion se, SOS, 2007, s. 24f 
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Nödvändigtvis behöver inte den som köper tjänsten ha mer pengar än den som säljer tjänsten, 

men många gånger ser det dock ut så – att den som säljer befinner sig i en svagare ekonomisk 

position. Genusrelationer, homofobi, social status, ålder, klass, etnicitet, missbruk, stigmatisering 

och fördomar från samhället, hot om våld mot en själv eller närstående kan bidra till ojämlika 

maktbalanser i den specifika handelstransaktionen. Men underordning kontra överordning kan 

även vara en del i köpet, en del i den sexuella fantasin som aktörerna köper och säljer.       

Man kan fråga sig om inte alla har rätt till ett sexuellt aktivt liv, på sina egna villkor, med sin egen 

sexualitet, utifrån ens egna önskningar? Om dessa önskningar, behov och viljor tillfredsställs 

genom köp av sexuella tjänster utförda av vuxna personer som tagit egna beslut, bör det då inte 

vara upp till var och en? Prostitutionsfrågan är en komplicerad och svår fråga, som många har 

väldigt starka åsikter kring. På senare år har debatten i Sverige nyanserats något. Man kan idag 

skönja både en mer postmodern och queerkritisk hållning, bland annat representerat av 

socialantropologen Don Kulicks text, 400 000 perversa svenskar i antologin QueerSverige. Där 

argumenterar han för att ”[…]hororna och torskarna skulle kunna ses som de mest queera 

människorna i Sverige idag”41, utifrån en idé kopplat till Foucaults historiska analys kring synen 

på sexualitet. Kontexten Kulick rör sig i sammansmälter med de ständigt aktuella och intressanta 

frågorna kring vad som är en tillåten sexualitet? Och måste sexualiteten alltid stängas in, gömmas 

och följa normen? Han vidrör även frågor kring svenskhet, nationalism och hur svenskhet 

konstrueras kopplat sexualnormer i Sverige.  

Även en mer nyliberal hållning har kommit upp på agendan i den svenska debatten, mycket 

inspirerat från andra europiska länder (Tyskland, Holland) där prostitution är legaliserat och 

accepterat som ett yrke, många länder har även fackföreningar som jobbar för bättre 

arbetsvillkor.42 En av de främsta organisationerna är Sex Workers International, de anser sig även 

vara feminister. I den svenska debatten har forskaren Petra Östergren vart en tongivande röst, 

hon motsätter sig det som hon tolkar som tystandet av sexsäljares röster i debatten – hon anser 

att dessa inte har hörts tillräckligt i de officiella sammanhangen och i feministiska debatter som 

rör dem. Man måste även föra en diskussion och var medveten om vilka röster som hörs, aktiva 

och inaktiva eskorter, kvinnor som blivit intvingade i prostitution genom människohandel, folk 

som valt att flytta till Sverige för att sälja sex, individer som är eller var beroende av droger. 

Östergren och andra, framhåller att det är viktigt att inte göra sexsäljarna till offer, utan att visa 

och låta dem komma till tals, att det finns många som säljer sexuella tjänster frivilligt och trivs 

med det.43  

                                                 
41 Kulick, 2005, s. 99.  
42 SOS, 2003, s. 56. 
43 Östgren, 2008, s.167ff. 
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Detta ställs således i kontrast mot den radikalfeministiska hållningen (som man får se som 

normerande när det gäller sexköp i Sverige idag), den uppfattningen menar att köp av sexuella 

tjänster kan tolkas som utövat våld mot kvinnor. Louise Ek, journalist och debattör menar att: 

”Sexindustrin är skapad av män för andra mäns önskemål.”44 Det är till viss del den 

determinerade hållningen som utgör grunden för den svenska jämställdhetsdiskursen och som låg 

bakom den svenska lagstiftningen mot köp av sexuella tjänster. Historikern Yvonne Svanström 

skriver om prostitution och köpare av sexuella tjänster i antologin, Än män då? Där visar hon hur 

den radikalfeministiska hållningen argumenterade kring problematiken. ”Snarare menade de att 

köparnas motiv gav en renodlad bild av den patriarkala sexualitetens innebörd, nämligen att det 

ensidigt handlar om honom som man och inte ett möte mellan man och kvinna.”45  

8.1 Den svenska lagen 
Sverige har som det första landet46 i världen en lagstiftning som kriminaliserar endast köparen av 

sexuella tjänster, det är den som köper tjänsten som utför en kriminell handling. Detta är en 

hållning som har en tydlig radikalfeministisk förankring. Sexköp anses inte vara något som är 

accepterat inom den svenska jämställdhetskontexten, och lagstiftningen handlar framförallt om 

att ”vi” i Sverige inte anser köp av sexuella tjänster kan vara förenligt med den syn ”vi” har på 

kvinnor och män som jämställda individer. Den svenska sexköpslagen,(1998:408) trädde i kraft 

den 1 januari 1999 
Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt 
brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. För försök döms till ansvar 
enligt 23 kap. brottsbalken47. 

Det som bör tilläggas är att de som främjar eller misstänkts främja eller utnyttjar prostitution 

döms enligt kopplerilagen. Där är straffsatsen minst två är och högst sex år i fängelse. Fram till 

2002 var det den lagen som användes vid människohandel, det vill säga vid Traffiking fall. I juli 

2002 trädde lagen mot människohandel i kraft, 2004 utvidgades den och nu innefattar den även 

handel med människor inom Sveriges landsgränser. Det fanns många som innan lagen trädde i 

kraft, var rädda för att verksamheten kring köpandet av sexuella tjänster skull flyttas inomhus, 

och ”gömmas” och bli dold. Forskning visar att gatuprostitutionen har minskat och att det är 

svårare att bedriva spaning på inomhusprostitutionen, men tanken om att köpandet och säljandet 

av sexuella tjänster skulle ha blivit mer dolt är, när man ser till Internets öppenhet, något absurd. 

Istället anser jag att man borde tala om en mer öppen insyn. Det är flertalet rapporter som ger 

stöd åt detta belägg, en pågående undersökning som Stockholms stad och Prostitutionsenheten 

                                                 
44SFI (Antologi), Synen på prostitution och sexköpare, vem köper?, s.32. 
45 Svanström, 2004, s. 228. 
46 46 Nyligen tillsatte även Norge en lagstiftning som grundar sig på den svenska lagen.  

47 Sveriges Rikes Lag, Brottsbalken, 2006, s. 916-917. 
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gör, anser att ”Den är i högsta grad synlig och lättillgänglig”.48 Ingen har än så länge fått 

fängelsestraff när det gäller brott mot Sexköpslagen, de få som har blivit dömda har fått böter.  

9. Analys av mäns interaktion på Sekreterarakademin och 
Flashback 
Vart går gränsen för sexköp? Det är en svår fråga och inget som denna uppsats kommer att 

försöka ge sig i kast att svara på – jag vill dock göra er läsare medveten om den flora av 

möjligheter som Internet erbjuder och hur svårt det är att prata om ämnet prostitution och 

sexköp. Detta till trots anser jag det intressant att undersöka hur svenska män beter sig och 

interagerar med andra män (och kvinnor) på svenska sexsajter.  

Gatuprostitution kontra inomhusprostitution får ofta agera varandras motpoler vid 

diskussioner av köp av sexuella tjänster, detta har jag tidigare berört. Världen förändras ständigt 

och i med Internet blir världen för människan som individ ännu mindre och än mer tillgänglig. Vi 

rör oss dagligen i en global och internationell miljö ute på nätet. Vi skapar kontakter och 

integrerar med människor i andra länder och andra städer, det vill säga – vi är inte längre bundna 

till en plats. Detta har självklart påverkat arenan för köpandet och säljandet av sexuella tjänster. 

Det handlar inte längre om Malmskillnadsgatan eller en lägenhet i någon förort eller småstad, det 

är en globaliserad och internationell arena. Internet erbjuder inte bara på en mångfald och till viss 

del anonymitet. Ständigt uppkommer nya tjänster, som webcamsex, pornografiska bilder, 

liveshower som tar betalt per klick (CPC) osv. Internet erbjuder också en mängd andra kontakter, 

utöver sexuella kontaktmöjligheter, så som social kontakt. Faktum är att i dagens nätlandskap 

finns det möjligheter att utmana sig själv och sin egen sexualitet, att få erfarenheter av olika slags 

sexualitet parallellt. På nätet kan man, mer eller mindre anonymt, experimentera med olika 

sexuella inriktningar, könsidentiteter och sexuella uttryck. Istället för att gå på krogen och söka en 

partner mer förutsättningslöst, eller ”famlades i mörkret”, kan man ange och direkt söka 

önskemål, intressen och avsikter i sitt letande. Dessutom kan man välja mellan olika slags 

mötesplatser med skilda inriktningar och subkulturer. Gränserna mellan Datingsajter och 

sexsajterna är stundtals hårfin – på datingssajterna finns det även uttalade och outtalade 

önskningar om tillfälliga sexuella förbindelser där ”utbytet” kan vara betalda middagar eller gåvor. 

Vart går gränserna? Det blir en gråzon där både män och kvinnor har otydliga roller och skiftar 

som aktörer. Man kan få uppfattningen om att det främst är män som aktivt letar och att det är 

kvinnor som (in)aktivt finns tillgängliga på nätbaserade sexmarknader. Sexsäljande figurerar – 

men de är inte inaktiva – snarare aktiva i sin marknadsföring. Det finns väldigt lite forskning 

                                                 
48 Johannson & Tureson, 2006,  
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kring kvinnor som köper sexuella tjänster eller porrsurfar – det är inte denna studies syfte – men 

helt klart ett intressant område att forska på.  

KAST49 skriver i sin kartläggning, angående forumens roll för dem som använder forumen. 
Det skulle också finnas en möjlighet att forumen på Internet, som Sekreterarakademin, kommit att 
spela en allt större roll i detta gruppskapande. På forumen kan kunderna tävla med varandra oavsett 
om de köper sex i Sverige eller utomlands. De har alla en möjlighet att få vara en del i gänget och att 
få värde och heder genom andra kunders betraktande. Dessutom kan de vara mer eller mindre 
anonyma inför varandra och behöver inte röja sin sanna identitet. En del på Sekreterarakademin 
träffar varandra IRL. Det anordnas reser och sammankomster, ofta tillsammans med eskorterna.50.  

Har Internet bidragit till att vissa av ”dessa män” som köper sexuella tjänster, som av tidigare 

socialpsykologisk forskning ofta kategoriseras i olika fack, där ett var ”ensam” eller 

”relationssökarna”51, funnit en gemenskap som KAST beskriver? Har ”dessa män” nu funnit en 

tillhörighet, ett rum att vara i? Finner de en gemenskap på dessa forum för att de har något att 

bidra med, en kunskap, erfarenheter som gör att de stiger i hierarkin? Kan dessa kunskaper och 

utbytet av kunskaper och information ge dem möjlighet att skapa sig en status på dessa sajter som 

de inte har möjlighet att hävda i den fysiska verkligheten?  

Det är svårt för mig som forskare med det begränsade material jag har, uttala mig om 

huruvida dessa män upplever att de idag, med Internets hjälp har ett större socialt kontaktnät. Jag 

kan dock se är att det finns en efterfrågan och ett behov av dessa virtuella rum där den 

gemensamma nämnaren är köp av sexuella tjänster – annars skulle inte denna mängd av sidor 

finnas. Vissa av de män som köper sexuella tjänster har ett behov av att prata och diskutera med 

varandra, främst för den sociala gemenskapen, andra kanske som ett led i att försöka normalisera 

och göra sina köp acceptabla i förhållande till den svenska jämställdhetskontexten. Medan det 

verkar som att det finns andra som inte alls har det behovet.  

9.1 Att agera på forumen 
De flesta inläggen52 på de två olika forumen behandlar, ”recensioner”/”omdömen” eller 

efterfrågningar av ”flickor eller damer”. Det männen efterfrågar är någon sorts garanti att det är 

en bra tjänst de kommer att köpa. Månsson & Söderlind skriver: ”De här forumen är virtuella 

rum där personer som köper sex diskuterar, recenserar och delger varandra kunskaper om 

eskorter.”53 Det är just ”recensionerna” av kvinnorna som säljer sex som tycks vara det mest 

                                                 
49 KAST talar om heder, vilket jag tycker är ett oerhört komplicerat begrepp, jag kommer inte att använda mig av 
begreppet heder, i stället kommer jag använda mig av hierarkier inom gruppen och om att uppnå status.  
50 Scaramuzzino & Malmström, 2006 s. 37. 
51 Kuosmanen, Larsson, Pettersson, Sandell, 1996, s.157. 
52 Men det finns en mängd olika diskussioner, allt mellan matrecept och pokerspel. 
53 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 2. 
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elementära i forumen, äktheten i deras illusionsspel och att de överensstämmer med bilderna som 

florerar på Internet är av störst vikt.54 Så här kan en förfrågan se ut på SA.  
Re: Nå´n som varit på?  Originally Posted by X5  

            Nå´n som vart me´na?Ommmmdöööme please! 
PM,PM,PM!!!!!!!!!!! 
Svar, X6: Hej o hå X5! Du bifogar väl ett pm när du "provkört"   
Det är tur att lögnen finns - tänk om allt man hörde vore sant   
Anmäl trafficking HÄR55 

X6 svarar här på X5 utrop kring Y1, han har ingen information att bidra med men vill att X5 ger 

honom den när han ”provkört” Y1. Det som är intressant med det här inlägget är att även fast 

inte X6 har något att bidra med själv så förstärker han X5 status genom att lita på honom att han 

ska bidra med information kring Y1 när han har ”testat” sexsäljaren. X6 är även en av dem som 

har en banner mot Traffiking på sin informations ruta, han synliggör för de andra vad han anser 

förkastligt inom prostitution – nämligen Traffiking. 

Månsson & Söderlind menar att forumen fungerar som bekräftelse på att det som sker är 

accepterat och det blir därigenom normaliserat.56 De menar att man kan tolka dessa 

Internetforum utifrån en homosocial kontext som ett led i att återtrupprätta gamla manliga 

könsprivilegier, och rättfärdiga dessa mäns fria tillgång till kvinnor som säljer sexuella tjänster.57 

Så här kan en annan annons se ut och ett av dess svar. 
Re:Y2, nån med info? Originally Posted by =X1 
Hej allihopa. 
Y2, den latinamerikanska bruden, verkar vara fräsch! Kan någon dela med sig ang. henne?  
Någon som ev. har hennes kontaktinfo? Kanske Y2 själv kan förse mig med dem? 
Tack på förhand! PM uppskattas också. 
Svar, X20: Läste i en annan tråd att hon var feijk... jag kollade och det stämmer, det ät INTE hon på 
bilden58 

Här efterfrågar X1 information om Y2, han vill veta hur hon är och vill ha kontaktinformation 

han vänder sig främst till de andra männen, om information och erfarenhet av sexsäljare – men 

även direkt till henne. Svaret som kommer från X20 är vanligt förekommande – avslöjandet. Att 

det inte är Y2 som figurerar på de bilder som visas på hennes annons, att en sexsäljare är fejk är 

det sexköparna vill undvika att råka ut för. Fejkheten kan bestå av falska bilder, att 

inlevelseförmågan brister, osv. Ibland går den eskort som det handlar om ut och dementerar 

påhoppen. Det händer att både andra kvinnliga och manliga eskorter och andra manliga 

sexköpare kan försvara den eskort som har blivit svartmålad som fejk. 

I KAST kartläggning använder de sig mycket av dansk forskning gjort av Haansbæk (2001), 

han menar att köparna av sexuella tjänster upplevde en stor fördel med Internetforumen. ”För 

                                                 
54 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 47.  
55 SA, 2008 
56 Månsson & Söderlind, 2004, s. 82. 
57 Månsson & Söderlind, 2004, s. 82. 
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första gången kunde de få kontakt med andra likasinnade och diskutera prostituerade. Kunderna 

kunde också välja att vara anonyma på forumen. Personer som köpt sexuella tjänster säger att de 

ibland träffar andra kunder IRL och pratar då om upplevelserna.”59   

Som ny i ett forum är det inte alltid vedertaget att begära information från de andra, dessa 

första trevande försök möts ofta av motstånd, fördummande och nedsättande kommentarer. X2 

skriver i Flashbacks forum 
Inga recensioner av tjejer i Sverige? Så gott som ingen rec. av svenska damer? varför? har det att 
göra med att det är kriminellt här? Jo, låter väl logiskt. Men ingen lämnas ju ut, vi är väl alla hyfsat 
anonyma iallafall, samt att flickorna finns på nätet redan med sina annonser. Skulle ifallafall gärna höra 
lite goda tips -smile- 
Själv har jag endel tips på främst färgade/asiatiskor, samt en varning....PMa för mer info. Då nästan 
ingen annan lägger ut så är jag oxå lite försiktig i början.. 
Svar, X3: Känns inte alls särskilt konstigt att ingen är beredd att dela med sig av sina erfarenheter.  
Varför ta risken när det är olagligt med sexköp (och dessutom är väldigt tabubelagt här i landet)?  
Dessutom vill jag påpeka att du inte alls är så anonym på internet som du kanske tror att du är. 
Svar, X4: Sedan är det nog många som inte vill att massa drägg skall lockas till just "hans tjej".  
Recensioner känns för övrigt respektlöst och föga gentlemannamässigt. 60     

Den diskussion som förs här, är på många sätt tänkvärd, dels är X2 ny och efterfrågar 

information och recensioner på ”svenska damer”, att det inte finns några anser han konstigt i och 

med att han uppfattar Internet som avpersonifierat och att man verkar som anonym på forumen. 

För att visa sig ha rätt till andras erfarenheter och information, berättar han att han själv har 

något att bidra med. (Dock ”främst” ”färgade” och ”asiatiskor”, här gör X2 en markant skillnad 

på etnisk tillhörighet, där svenskhet står högre upp i hierarkin.) Det är detta som framförallt 

uppfattas som forumens essens, ett givande och tagande av information. X3 anser att det inte alls är 

konstigt att ingen vill dela med sig kring erfarenheter av sexköp – det är kriminellt och tabubelagt i 

Sverige. Detta svar kan man delvis tolka som ett svar på mina frågeställningar, det finns ett behov 

av att finna en gemenskap där köpet kan normaliseras och accepteras, ”friställt” från den svenska 

jämställdhetskontextens tabubelagda syn. Levinsson & Sirign menar att ”På köparforumen skapas 

en kollektiv praktik som förstärks, legitimeras och normaliseras. Det blir som ett brödraskap där 

det finns en samhörighet. Internet har med andra ord varit en möjliggörare i skapandet av den 

struktur som finns mellan personer som köper sexuella tjänster.”61 Men för att gemenskapen ska 

kunna leva så måste dess användare känna sig säkra med varandra och bekräfta varandras 

identiteter samtidigt som de särskiljer sig från andra. Vilket inte X3 gör med X2. X4 påpekar att 

det inte är gentlemannamässigt att sprida informationer om tjejerna - han sätter således en norm 

på vad som är uppskattat manligt beteende. Själv räknar han sig till normen ”gentleman”, kan 

man gissa, medan han särskiljer sig från kategorin ”drägg” som verkar stå i motsatsförhållande till 

normer för ”gentlemannamässighet”. KAST menar att det är svårt att peka ut vilken typ av 
                                                 
59 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 10.  
60 Flashback, 2008 
61 Levisson & Siring, 2003, s. 51. 
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manliga ideal som är normen på SA (jag håller med dem), de menar att det är lättare ”[…]att 

formulera vad som inte är manligt, vad som inte är okej, och vad som inte får tillhöra den 

homosociala.”62     

Misstänksamhet mot dem som frågar efter ”fel” saker eller på fel sätt är en splittringsfaktor 

för gruppens homosocialitet. Att ta sig in i en homosocial gemenskap är till viss del komplicerat, 

det finns oskrivna regler och normer som ska följas, alla unika för just den gruppens dynamik. 

Hamrén hänvisar i sin forskning till Gerd Lindgren,63 som menar att det inte räcker med vara 

man, man ska även själv bidra och föra in något nytt till gruppen. En viktig del i den homosociala 

relationen är vad Connell beskriver som hegemoniska maskulinitet, vars tes är att den 

hegemoniska maskulinitet belönar dem som anpassar sig efter den.64 Man tjänar således på att 

anpassa sig efter vad gruppen man befinner sig i premierar. 

Så även om det kan tyckas svårt att som ny användare eller presumtiv köpare på 

sexmarknaden hävda sin röst utan att mötas av ironi och förlöjligande, så finns det trådar som 

visar på motsatsen. X5 han har status ”Junior Member” på SA. Han skriver att han är nybörjare 

på området, ”Hej, till en som inte testat detta, vilken tjej ska man tröffa? Tacksam för alla PM jag 

kan få!”65 De som svarar honom har alla en högre status, som ”Heavy user” eller ”Senior 

Member”, de förklarar på ett nästintill faderligt sätt att det är svårt att tipsa om något, att alla har 

olika smaker och gör jämförelser med maträtter. Men att det viktigaste är att våga och pröva sig 

fram, menar de. Mod är ord som används flitigt. X7 skriver,  
Re: Nybörjare på området :Man måste våga för att vinna! Kan inte bli värre än ett misslyckat möte. 
Jag läste, begrundade och beslutade mig. Har nu någon favorit som jag känner att jag fungerar bra 
med och träffar rätt regelbundet. Hon slappnar åxå av mer nu när hon träffat mig ett par gånger. Sett 
att det här var ju en riktigt trevlig kille! Som i alla samanhang vet man inte det från början. Våga och 
vinn!66 

Det finns inte en upprinnelse till förnedring eller förakt – utan snarare en familjär stämning där 

de äldre tar hand om de yngre och visar dem till rätta. (Vilket är en del i strukturen av 

homosocialitetens uppbyggnad) Så länge man håller sig till reglerna kan man accepteras och 

välkomnas in. Det jag främst kan utläsa av dessa två exempel – och som är genomgående – är att 

klimatet är hårdare på Flashback än vad det är på SA. På SA tycks man mer mån om varandra 

och att hålla en god ton, man är behjälplig med råd och tips. Detta visar således att det finns olika 

typer av sexköpare, och dessa beter sig och interagerar med varandra på olika sätt. Vissa av SA 

användarna skulle troligen inte använda Flashback forum – och vise versa. Medan andra troligtvis 

                                                 
62 Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 40. 
63 Se utförligare diskussion längre fram under avsnitt, Homosociala relationer. 
64 Utförligare diskussion kring begreppet Hegemonisk maskulinitet kommer i nästa avsnitt. 
65 SA, 2008 
66 SA, 2008 



 27

använder sig och är aktiva på båda, jag har flertalet gånger stött på samma nicks på båda forumen 

– sen kan det givetvis vara ett plagiat.  

Det går inte att prata om sexköpande män som en homogen grupp – man måste se dem som 

en komplex och heterogen grupp, där gränserna för vad som är accepterat när det gäller sexköp 

är väldigt olika och individuella. Men vissa gemensamma utgångspunkter finns och dessa är att 

många tar ett tydligt avstånd från sexhandel med minderåriga och Traffiking. 

Även på SA kan medlemmarna använda ett grövre språkbruk, men förnedring och 

förlöjligande kring frågor som inte anses passa in är mer ovanligt förekommande. Och även om 

de på Flashback i den här tråden ”Inga recensioner på svenska tjejer” inte gav samma generösa 

gensvar som ”Nybörjare” fick, så kan man tydligt avläsa en norm hur man talar om sexköp.       

9.2 Homosociala relationer67 
Enligt Johansson & Kuosmanen är manlig, ”Homosocialitet ett slags brödraskap – en 

mellanmanlig attraktion där män föredrar att umgås med andra män och att män känner sig mer 

inspirerande och stimulerade av detta umgänge.” Vidare menar de att: ”Homosocialitet är viktigt 

för att kunna bekräfta den manliga könsidentiteten. Där skapas ett hegemoniskt maskulinitets 

ideal. På så vis kan männen bedöma sig själv och andra utifrån detta ideal. Det blir en tävlan, en 

sorts kraftmätning inom gruppen.”68 Hamrén skriver att tillträde till homosociala arenor kräver 

vissa kvalitéer utöver det att vara man, han hänvisar till forskaren Gerd Lindgren som ser 

”[…]homosociala beteendet som en synkroniserad och genom konkurrens uppdriven 

bekräftelseritual i en grupp med liknande erfarenheter.” Lindgren kallar detta för 

kooptationskultur. ”För att bli koopterad krävs gemensamma drag, men framförallt förutsätts det 

att den som upptas i gruppen ska tillföra nånting nytt och värdefullt och på så sätt förstärka den 

totala gruppens status.”69        

I de kontexter och situationer där det köps och säljs sexuella tjänster råder det en stor 

heterogenitet, kan män finna en ”sorts” homosocial gemenskap där? Och som i sig kan skapa och 

bekräfta maskulinitetsideal och förhålla sig till handlingar som bryter mot den svenska 

hegemoniska maskuliniteten?  

Forumen på Internet där männen diskuterar kan liknas vid brödraskap, men det blir aldrig riktigt 

homosociala sammanslutningar eftersom det är öppna forum. På forumen diskuteras inte enbart 

ämnen som endast är riktade indirekt till män eller som förknippas med sex. Det diskuteras även 

vardagliga ting, så som depressioner. X8 skriver  

                                                 
67 Homosocialitet är inte endast reserverat för män. Det finns även kvinnor som ingår i homosociala sammanhang 
kvinnor emellan.  
68 Johansson & Kuosmanen, 2003, s. 70. 
69 Hamrén, 2007, s. 43f. 
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Hmmmm.  
Detta med livet och humöret är bra konstigt.  
Sitter och funderar lite.  
Har varit lite deppig sedan måndagen och tyckt att allt i mitt liv är pyton. Sedan får man ett sms i dag 
på morgonen som verkligen vänder upp ner på allt. Hissen går upp från källaren till takvåningen med 
exspressfart och energin bara flödar hej villt.  
Den retsamma X8 får nog många i sin omgivning att skratta i dag. 
Är det någon annan som varit med om nått liknande med sådanna snabba humörsvängningar ??? Bara 
undrar sedan det är första gången för mig.70 

Här visar sig X8 sig sårbar, han berör ett ämne som är känsligt och som kanske inte alla anser 

passa i forumet. Han har även ett rykte om sig att var retsam och hård i sina inlägg. Här gör han 

motsatsen – vilket han själv påpekar. Har han nu klivit över en gräns inom forumet för hur man 

som man ska bete sig och prata om? De svarande inläggen som vidrör ämnet visar tvärtom, X8 

tycks tjäna på att visa sig sårbar och ”mänsklig”. Det som indirekt kan utläsas av de andra 

inläggen är dock, att besök hos en ”dam” gör att humöret återigen blir i topp. Ska man tolka det som ett 

försök att få ämnet back on track – sexköp. Eller kan det vara näthallickar som indirekt försöker 

sälja sin eskort? Eller är funktionen med forumet i detta fall likartat som socialt umgänge på 

andra forum, (kring hobbies, kontaktsökande etc.) Ett socialt utbyte och stöd i vardagen, 

orelaterat till sexköp som inte anses utgöra hela identiteten varken i detta eller i andra 

sammanhang? 

Det är viktigt att poängtera att alla inte släpps in i den homosociala gemenskapen, och det är 

det som den hegemoniska maskulinitetens hierarkiska uppbyggnad grundar sig på. Alla vill in, 

men alla kan/får inte – därav blir det än mer eftersträvansvärt. Denna strävan efter en accepterad 

maskulinitet är vad Connell beskriver som den hegemoniska maskuliniteten. Det är få som 

besitter den, som faktiskt är längst uppe i hierarkin, är idealet, men det är dit männen ständigt 

måste sträva till för att vara accepterad. En annan maskulinitetsforskare är Michel Kimmel, som 

menar, ”[…]att det värsta problemet med manlighet är att det ständigt måste bevisas.”71  

Nackdelen med det anonyma virtuella rummet är att, (tidigare) självklara manliga 

statussymboler, som pengar, muskler, bilar, vackra kvinnor inte fysiskt kan visas upp och bevisa 

sin existens. När trots allt någon försöker plocka statuspoäng på detta sätt möts han av 

förlöjligande. Det som räknas på forumen är erfarenhet, kunskap och att vara insatt och kunna 

bidra med riktiga tips. 
Re: Faan nu har det hänt igen... Originally Posted by X12   
Faan nu har det hänt igen, har fått lön och har alldeles för mycket pengar liggande som jag behöver 
slösa bort... Kom nu med riktigt skamliga förslag ni kvinnor så ska vi se vem får hjälpa mig att slösa 
bort dem - observera att vi pratar helkväll eller mer... 
Puss på er 
Svar, X13:hej du kan få mitt kontonr så du kan sätta in pengar på det såg att du ville ha helkväll vi kan 
sita och kolla på ishocky wm eller kan spela fia med knuff för detta 
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          vill jag ha 10000 kr och det är utan gummi72  

X12 försöker här hävda sig genom att påskina att har väldigt mycket pengar – det vill säga han 

bör behandlas med respekt, han vänder sig indirekt till de kvinnliga sexsäljarna men skriver på det 

öppna forumet där alla kan se, istället för att direkt söka kontakt med sexsäljarna. Detta kan 

tolkas som att han söker bekräftelse. Kom till mig, sök upp mig istället för vice versa som är den 

vanligaste proceduren vid sexköp. Men det kan även tolkas som ett behov gentemot de andra 

sexköparna att visa sitt kapital. X13 svarar med ironi och förlöjligande, och gör där med klart att 

detta ”skryteri” inte hör hemma på detta forum.         

KAST framhåller att det går att se SA som en homosocial gruppering som skapar och sätter 

normer för maskulinitetsskapande. Men de vill understryka att det inte handlar om ”en sorts” 

manlighet, utan om flera olika manligheter som interagerar med varandra. Forumen ses alltså av 

KAST, ”Som en homosocial gemenskap där manligheter skapas, konstrueras och bekräftas. 

Tävlan, upprättandet av heder samt kontroll över den manliga kroppen är centrala element.”73  

Jag tror att det är svårt att fastsälla forumen som en plats där manlighet skapas, manlighet 

skapas och återskapas ständigt i det samhälle vi idag lever i – men forumen är således inte helt 

friställda från vårt samhälle, frågan är om man kan se att de förstärker eller förminskar vissa 

homosociala gemenskaper? Det som dock går att utskilja är att användarna förhåller sig till 

”översamhället” och politiskt korrekta normer som i sig går att koppla samman med den svenska 

jämställdhetsnormen. Dessutom kanske inte allt på forumen handlar om köns/genus identitet 

utan om andra aspekter av deltagarnas liv och vardag. Jag har i mitt material sett tendenser som 

tyder på det KAST tycker sig se, men jag har även stött på yttringar som jag tolkar 

motsägelsefulla.   

9.3 Hegemonisk maskulinitet 
Connell74 framhåller att en mycket viktig del i den hegemoniska maskuliniteten är att vara 

heterosexuell, och visa och utrycka denna heterosexualitet.75 Kan köp av sexuella tjänster i en 

heterosexuell kontext, tolkas i ett vidare begrepp och som ett led i ett maskulinitetsskapande? Går 

det i forumens diskussioner finna, från användarna uttryckta skillnader mellan sexuella tjänster i 

”marknadsrelationer” och kärleksrelationer? Ser olika sexköpare olika på detta, eller går det finna 

en enhetlig syn på detta?   

                                                 
72 SA, 2008 
73Scaramuzzino & Malmström, 2006, s. 40. 
74 Det är viktigt att redan här göra er läsare uppmärksammade på att i denna studie kommer endast delar av Connells 
teorier kring hegemonisk maskulinitet användas, samt att hennes teorier har stött på mycket kritik och delar har hon 
under senare år även reviderat. 
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På SA menar KAST, kan de se att det finns saker som männen gynnar eller straffar för att få 

ingå i gemenskapen. För att helt och fullt accepteras så ska man bidra med något till gruppen, inte 

vara för udda och ställa allt för dumma eller konstiga frågor.76 Connell menar att hegemoni inte 

behöver vara fullständig kontroll, det är snarare ett tyst konsensus som aldrig blir tillräckligt 

synligt för att kunna ifrågasättas. Hegemoni kan avbrytas – till och med avbryta sig själv.77 Det är 

svårt för användarna att ha fullständig kontroll på varandra – och kontroll behöver inte endast 

upprätthållas med hot, ironi och förlöjligande kan även de fungera som ett hot om att inte få ingå 

i gemenskapen. Kontroll kan likväl upprätthållas genom ironi och förlöjligande, detta markerar 

vad som inom just den specifika kontext är accepterat. 
Ett par frågor (Q)På Y hemsida läste jag att Y hade en lista med köpare som var dåliga kunder, som 
hen hade lagt in på mobilen för att slippa dom. Finns det en sådan lista att ta del av här på detta 
forum? 
Och en sak till, hur kollar jag upp folk som kontaktar mig? Är det dåligt av mig att fråga andra 
eskorter om en viss person, för att dessa då får reda på att denne har sökt kontakt med mig? Tänker 
på om någon vill hålla dessa saker privat liksom. 
Re: Ett par frågor (X10)Är du på riktigt ? Ta 10 djupa andetag. Tänk, försök iaf. Läs lite på SW. 
Välkommen åter. 
Re: Ett par frågor (X11)Ehhh ? Vad menas med detta?78 

Här efterfrågar alltså Q1 information och har ett könsöverskridande nickname och som senare 

identifierar sig som transperson och bisexuell. Q1 funderar på att ge sig in i sexbranschen, som 

sexsäljare, men behöver råd och tips. Vilket Q1 inte får till en början, dennes inlägg möts av 

fördummande, förlöjligande och ironi. Detta bemötande är det som jag tolkar vara det vanligaste 

förekommande metoden på forumen, att visa att någon är fel, ställer fel sorts frågor eller bryter 

mot någon norm. Beror Q1 mottagande på att det är en person med en flytande könsidentitet, 

eller ställer Q1 för dumma frågor för tidigt? Har Q1 inte gjort sig förtjänt av den informationen 

än – måste Q1 själv bidra med något innan Q1 välkomnas in? Tråden är lång, men de som möter 

Q1 välvilligt och som försöker hjälpa till är kvinnliga eskorter. Detta inlägg går att koppla till den 

hegemoniska strukturen i många homosociala grupperingar och normer som ofta förekommer 

kring homo- och bisexualitet och transpersoner. Detta är inte är accepterat i heteronormativa 

sammanhang. Connell menar ”Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för 

allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten.”79 Vidare anser hon 

även att ”De som avvisar det hegemoniska mönstret måste slå eller förhandla sig ut ur det.”80 Q1 

slår på ett sätt sönder den heteronormativa hegemonin i detta sammanhang eftersom Q1 bryter 

mot den. Samtidigt måste man ha i åtanke att detta virtuella rum inte är strikt homosocial 
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gruppering – kvinnor och transpersoner kan utan problem ta sig in och delta – sen kan de stöta 

på mer eller mindre motstånd från deltagare som identifierar sig som (heterosexuella)män.        

I den hegemoniska diskussionen kring sexköpslagen är inte sexköp en del av den hegemoniska 

maskuliniteten i Sverige, snarare tvärtom, sexköp ses på med förakt och är kopplat till mycket 

skam i många sammanhang. Kulick skriver: 
Men haken är att sex för att vara bra måste vara ”god” sex. Det vill säga att det måste röra sig om 
socialt godkända, ömsesidigt tillfredställande sexuella relationer mellan två (bara två) vuxna eller unga 
vuxna som är mer eller mindre exakt socialt jämlika. Det får inte handla om pengar eller om någon 
form av öppen dominans, inte ens om rollspel, och det får bara äga rum inom ramen för ett redan 
etablerat förhållande.81 

På SA finns både alternativa och heteronormativa ideal för ”god” sex och ”parförhållanden”. 

Citatet som inleder denna uppsats skapade många inlägg, X1 anförande föll inte alls i god jord 

hos de andra på SA forum. Återigen så tycks det bästa sättet att visa att någon klivit över en 

gräns, vara användandet av ironi och fördummande – som i sin tur kan gå över till fördömande. 
Svar, X16: Heja: "lite mer sunkiga går också bra"... "jag kan tipsa om en som 
faktiskt är ren"... Kan du vara snäll att inte PM:a mig? 
Svar, X1: Det var till att snäva in sig. Bara för man är hungrig behöver det ju inte 
betyda att man måste köra oxfile. En sunkig kebab kan också går, men som sagt 
jag är öppen för förslag. 
Ringde runt lite idag. Enbart en massa öststatstjejer (typ 85-90%) av dem som 
annonserar. Inget fel i det men vad har alla svenska tjejer tagit vägen?  
Att ludra verkar inte vara så hett nu bland svenska tjejer, vilket man i och för sig 
kan förstå. Högkonjunktur och allt. Varför fnaska när det finns jobb, vilken 
svensk tjej fnaskar då? Bara problem/knarkbrudarna? 
Svar, Y3: Jag gillar inte riktigt ditt språk, X1.... Vad är det som gör att du tycker 
dig ha rätt att sätta dig till doms över oss escorter? Om du inte hittar oss svenska 
tjejer kanske det beror på att du har ögon och näsa alltför nära gatstenarna?82 

Här visar X16 tydligt hur fel X1 är, så fel att han knappt tycks vilja svara på inlägget. Men X1 går 

i försvarsställning och kämpar för sin rätt till allsidighet och mångfald i sina val och preferenser 

kring sexköpet. Hans uttalande kring etnicitet och högkonjunktur är även den oerhört spännande. 

Jämförelserna med olika maträtter med associationer till klass, kvalitet och etnicitet, känns precis 

som Y3 påpekar, inte riktigt rumsrent – utan snarare både rasistisk och sexistisk. Och så även 

referensen till gatuprostitution och ”fnaskande”. Det visar även vilken status de svenska 

eskorttjejerna har i relation till ”öststatstjejerna”. Det som är intressant med Y3 inlägg är att hon 

går in och påpekar X1 språkmissbruk och hävdar sin rätt och status, men hon försvarar indirekt 

bara de ”svenska” sexsäljarna och vidmakthåller den hierarkiska uppdelningen mellan svenska 

tjejer och ”öststatstjejer” som associeras med ”gatstenarna” d.v.s. en lägre klass – gatuprostitution 

har här en lägre status.      

Även om båda forumen har regler för sina användare (se bilagor) så blir det tydligt av ovan 

citerade diskussion, att det mellan användarna även finns normer – men att dessa kan gå emot 

                                                 
81 Kulick, 2005, s. 76. 
82 SA, 2008 
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varandra. Det är oftast de som har högst status som får mest gehör och medhåll – att vara en 

frekvent användare lönar sig. Man ska hålla sig till ämnet som tråden från början tog upp. Man 

ska inte enligt ”X17”: ”Du e fan i varje tråd och skriver bara en massa dynga. Till ts du e riktigt 

dum lr har inga kontakter.”83 Att bara skriva ”dynga” i trådarna är alltså inte godtagbart och man 

misstänkliggörs, det antas att denna användare som bara skriver ”dynga” inte har något att 

erbjuda själv, utan bara iakttar och tar. Man måste bidra med något för att få. Kontentan av 

diskussionen ovan är att man även måste hålla sig till vissa former av respekt (för svenska 

eskorter) som inte verkar så noga när det gäller ”öststatstjejer” och problem/knark ”brudar”.  

9.4 Hierarkier inom sexbranschen  
Det finns tydliga hierarkier mellan de som köper sexuella tjänster, detta visas exempelvis på SA 

där användarnas status syns. Statusen baseras på frekvent inloggning på forumet och hur många 

inlägg man skrivit – och dessa inlägga ska helst innehålla tips till de andra användarna. De som 

uttryckligen har mycket erfarenhet och kan berätta och tipsa om eskorter, resor, hotell och dylikt 

tycks också ha en hög status bland användarna. Dessa har många gånger även en synligt hög 

status på SA, så som Heavy User eller Senior User. Det finns precis som jag tidigare nämnt en mer 

eller mindre uttalade misstänklighet och rasism mot icke etniskt svenska aktörer – men det är inte 

bara sexsäljare som har en lägre status.84 Sexköpare med en annan etnisk tillhörighet, särskilt de 

som identifieras som muslimer vägrar många ”svenska” eskorter att ta emot som kunder. 

Argument som används mot män med utländsk bakgrund är att de har dålig kvinnosyn85 – dvs. 

indirekt menar man då att svenska män har en bra kvinnosyn.86 De användare som jag har 

analyserat har alla indirekt bekänt sig som ”svenska” män, självklart kan det finnas ”utländska” 

män på forumen, men eftersom det finns en så uttalad misstänksamhet och rasism så är det 

troligen inget man skyltar med. KAST lyfter fram tanken att ”Invandrarmannen kan, för en del 

som köper sex på SA, fungera som den Andre i form av dikotomin mellan 'god kund' och 'dålig 

kund' samt mellan 'civiliserad' och 'ociviliserad'.”87 Den Andre blir en viktig del i skapandet av sig 

själv som ”god” och den andre som ”dålig”. Det finns även en uttalad ovilja från eskorternas sida 

att motta yngre män, i KAST kartläggning visar sig att argumentet till detta är att, yngre män inte 

                                                 
83 Flashback, 2008  
84 Sexsäljare men en annan etnisk bakgrund än svensk, går många ut med det – de marknadsför sig genom sitt etniska 
tillhörighet. Det finns således en efterfrågan på att ”köpa” en viss etnicitet. Dock framstår den svenska etniciteten 
högst. Scaramuzzino (2007) hänvisar till bell hooks, som menar ”att i sexuella relationer går det konsumera etnicitet. 
Det är en form av exotism.” s. 23.    
85 För vidare diskussion se, SOS 2007, s. 34f. 
86 Det hade varit oerhört intressant att undersöka kopplingar mellan ”gentlemannaskap” och ”svenskhet” och hur 
svenskhet även på forumet förknippas med en överlägens jämställdhetsnorm. 
87Scaramozzino & Malmström, 2006, s. 74.   
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vet hur de ska behandla en kvinna.88 Det finns tydliga hierarkier mellan de som säljer sexuella 

tjänster, som delvis upprätthålls av männen som köper dem. För att en kvinna ska värderas högt 

och stiga i hierarkin och därmed få fler kunder är: Frivillighet, Inlevelseförmåga, (GFE), Ålder, 

Etnicitet, Vikt och Renlighet. Socialstyrelsen menar utifrån sin intervjusammanställning att: 

”Etnicitet, nationalitet, kön och genus är några av de 'produkter' som sälj inom sexhandeln.”89 

De män som efterfrågar en viss ”sorts” sexsäljare, eller en plats som är känd för att vara ett 

prostitutionsstråk kan möta kritik och motstånd utifrån den hierarkiska synen, om efterfrågan går 

emot vad som värderas högt.  

Här diskuteras om det finns aktiva säljare på Malmskillnadsgatan i Stockholm. 

Ursprungligen postat av (X14) 
Ska upp till sthlm nu nästa vecka och tänkte bara fråga om det fortfarande är aktivitet där? Hur är utbuder och vad 
kostar dem? Vilka tider är det som gäller? Antar att det är ganska dött på dagen. 
Sökte i forumet men hittade bara flera år gamla trådar. 
Tack på förhand  
Svar, X15: Va på apoteket me frugan för nån vecka sen på kvällen o köpte lite grejer när ja kom på att 
vi kunde åka dit o kolla en sväng om de finns några luder där... 
Frugan tyckte det vore kul att få se lite horor så vi åkte förbi och mycket riktigt står de nåt 
halvtandlöst luder i 40-årsåldern där och pratar med en torsk...Så gillar du tandlösa tjackluder me lite 

hepatit osv så är det bara åka dit och slå till....   
Jag själv skulle nog föredra en runk men alla är vi juh olika  
Svar, X16: Kan informera om att det står horor där typ varje dag, och på dagitd... De är riktigt slitna 
och vidriga. Vid Hötorgets t-bane-uppgång alltså. Mycket nöje.90 
Svar, X17:Inte för att jag har någon erfarenhet av sådant här men jag har en känsla av att sånt här 
sköts via nätet numer snarare än på nån öst-statsliknande gata.91 

Här visar svaren på X14 inlägg en tydlig särhållning från de kvinnor som ”går på gatan” och 

eskorterna, återigen så förknippas ”öststat” med gatuprostitution och svenskhet med 

eskortverksamhet via nätet. Här blir det tydligt att även männen bedöms, bedömandet grundar 

sig i efter vad och hur man köper sexuella tjänster. Det går att tolka X14 som nybörjare som 

behöver läras upp. Läras upp för att passa in och accepteras i en homosocial gemenskap där köp 

av ”Malmskillnadsluder” inte är accepterat eller godtagbart enligt X15, X16 och X17. X17 passar 

även på att inflicka att idag köper man inte sex på gatan utan på nätet och det vet till och med 

han, som inte ens har någon erfarenhet. X14 får tydliga förmaningar vad som är gångbart i detta 

forum för att accepteras och stiga i hierarkin. Men det visar även på att det finns en mångfald och 

olika önskningar och preferenser från olika sexköpare. Vissa efterfrågar en ”viss sorts” sexsäljare, 

andra skulle aldrig besöka dem. Detta innebär även att Connells senare teorier (som KAST tar 

upp), att det finns olika hegemoniska maskulinitet(er) tycks illustreras i detta fall. Men man kan 

inte tala om ”sexköpare” som en homogen grupp med en hierarkisk maskulinitetsnorm – utan 

                                                 
88 Scaramozzino & Malmström, 2006, s. 28 
89 SOS, 2007, s. 24. 
90 Flashback, 2008 
91 Flashback, 2008 
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flera samtidigt agerande – mer eller mindre synliga maskuliniteter, som konstrueras i relation till 

varandra.  

9.5 Gränsöverskridande  
Internet ger en möjlighet att träda över gränser som man kanske annars inte skulle våga göra – att 

utmana sig själv och samhället är betydligt lättare på nätet än i en bar. På SA förs det en livlig 

diskussion kring Q9 när denne efterfrågar tips hur man ska bete sig om man vill börja som eskort 

och det finns något slags varningssystem för dem som jobbar som eskorter. Q9 möttes som 

bekant av förlöjligande kommentarer. Dels för att denne inte har bild92, har valt ett namn som är 

könsöverskridande och konsekvent vägrar att använda smilyes som är kutym i diskussionerna. Q9 

får även möta mycket misstänksamhet, framförallt från männens sida, men även från eskorterna    
 X17 Re: Ett par frågor  
Q9 har alltså kuk, har inte haft sex på åtta år. Han funderar på att bli escort eller 
sälja sybehör . Undrar vilken målgrupp, dvs kunder h*n tänkt sig ? Manliga , 
kvinnliga eller,varför inte transor?. 
Rätt kul tråd. Fan, kanske man skulle börja escorta själv , hahaha 93  

Här blir det tydligt att Q9 inte är välkommen, ännu en gång så används förlöjligande och ironiska 

liknelser på dem som inte passar in i den mer eller mindre homosociala gemenskapen. Och det 

framkommer även att sexuell aktivitet är en viktig del i att vara man och avsaknaden av sexuell 

aktivitet feminiseras, som synes i associationen till att ”sälja sybehör” vilket gissningsvis för 

tanken till kvinnligt kodade aktiviteter. Transor passar absolut inte in, och inte heller om man 

som Q9 har ett könsneutralt nickname och konsekvent vägrar använda smileys. Smileys är ett 

viktigt verktyg på olika chattrum på Internet, för att lättare och snabbare förstå de andra. Om 

någon konsekvent och medvetet bryter mot denna norm är man dömd att särskiljas och utfrysas. 

9.6 Normaliseringen av köpet av sexuella tjänster 
Författarna till uppsatsen Perverterad demon eller vanliga kille, Den svenska mannen som köpare av sexuella 

tjänster, skriver angående vad och hur normalisering sker av männen som köper sexuella tjänster. 

”Att hävda den glada horan tror vi dels kan fungera som en vilja att förklara sina handlingar men 

också som ett uttryck för en önskan om ett samhälle där det kanske inte skulle innebär så mycket 

skam och obehag inför att utföra sexköpet”. Vidare skriver de: ”Vi tror också att den sociala 

kontext vi lever i, och där tvåsamhetens ömsesidighet är det 'sanna' och 'rätta', borde inverka 

starkt på hur de flesta människor som befinner sig inom den, ser på sexualitet.”94 Detta går att 

återknyta till vad jag tog upp i inledningen, den heteronormativa synen på kärleksrelationer i 

                                                 
92Nästan alla har bilder, det kan vara en bil, en seriefigur, en skådespelare – det visar och konstaterar allt som ofta 
könstillhörigheten. 
93 SA, 2008 
94 Stenryd & Quittbergs, 2006, s. 9. 
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relation till sexköp inom svensk offentlig diskurs. Hur ser männen på de två forumen på kärlek 

kopplat till sexköp? Hur ser männen på forumen på sexköp? Ser de sexköp som något normalt, 

upplever det svårt att förhålla sig till sexköp i vardagen, är det konfliktartat? Kulick skriver:  
Som alla perversa fyller alltså de 400 000 perversa svenskarna en viktig och social och kulturell uppgift. 
Deras brott mot jämställdhetsideologins föreskrifter placerar dem ”utanför svenskhetens moraliska 
universum”, men detta ”utanför” är naturligtvis en del av det som skapar ett ”innanför”. Sexköparnas 
patologiska sätt att skilja på sex och kärlek gör föreningen av sex och kärlek frisk, deras onormala 
sexualitet gör andra normala.95 

Kan man tolka detta, om man vänder på det och säger att: det är det omgivande samhället som är 

i behov av normalisering och att ”avvikarnas” enda gemensamma nämnare är att just vara 

”avvikare” för och ifrån ”myndighetssamhället”? Att hela sexdebatten/jämställdhetsnormen med 

radikalfeministiskt förtecken, är en normaliseringsprocess (gentemot omvärlden, men även 

uppfostrande inåt.)  

Citaten nedan är taget ur en diskussion som behandlar en skolklass vars elever köpte sexuella 

tjänster av eskorter i Tyskland, prostitution är lagligt i Tyskland. Det jag vill visa är att, även på 

forum där det mer eller mindre är uttalat att den gemensamma nämnaren bland användarna är en 

koppling till sexbranschen så kan man finna ett motstånd till att köp och försäljning av sexuella 

tjänster. Ett motstånd till köp i ett land där det dessutom är lagligt. 
Ursprungligen postat av X18 
Det är väl inte så konstigt. att sälja sex är inte okej. 
mvh//X18 
Svar, X19: Varför inte? Det är ju helt ok att sälja andra fysiska tjänster.96 

            Diskussionen fortsätter   
            Svar, Y4: Är man för ful och inte har någon vidare social kompetens så måste man betala 
för          
            att få sig lite fitta.   
            Ursprungligen postat av X21 Japp, så är det. Ingen skam i det dock. Vissa sitter i rullstol,       
            andra är fula och socialt handikappade (fulhet kan iofs betraktas som ett sådant). Jag väljer 
att     
            se på situationen som att man tar hand om en sorts funktionshinder.  
            Svar, Y5: Nej, så är det inte.97 

Svar, X29: Man köper inte en prostituerad, man köper en tjänst. Ska det va så jävla svårt att förstå98  
Svar, X30 (delar av ett längre inlägg)Sex är ju tillfredställande och prositution är ett sätt att göra utbytet 
så problemfritt och renodlat som möjligt. Om vi skippar trafficking, drogberoenden o sånt.99             

X19 svar är ett vanligt förekommande argument för prostitution – att sälja och sälja sexuella 

tjänster liknas vid andra fysiska arbeten och tjänster – vad är skillnaden, menar han. Nästa svar är 

från Y4 och X21 är även de relativt vanliga argument kring vem som köper. De får representera 

den stigmatiserade bilden av den sexköpande mannen – nämligen ful, socialt inkompetent eller 

handikappad. Och då är enda chansen till sex att betala. Y5 som tycks vara en verksam eskort 

dementerar att det skulle vara så, kort och koncist. X29 är inne på det som många aktiva eskorter 
                                                 
95 Kulick, 2005, s. 97. 
96 Flashback, 2007 
97 Flashback, 2008 
98 Flashback, 2008 
99 Flashback, 2008 
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vill försöka få fram i debatten – nämligen att det är en tjänst man säljer, inte en identitet. X30 

uppvisar en positiv inställning till prostitution – om man inte vänder sig till dem med 

drogproblem eller de som tvingas att sälja sex på grund av Traffiking. Han gör en gränsdragning 

för vad han accepterar och vad han tycker de andra ska acceptera. Att hitta en tråd där en 

användare, X22, själv ställer frågan, ”Varför köper ni prostituerade?” på ett av forumen, var oerhört 

givande för min analys av maskulinitets – och sexualitetsnormer. 
Ursprungligen postat av X22 Varför köper ni prostituerade? 
Skulle själv tycka att det är förnedrande att behva betala för att få lite mutta! 
Går ni igång på att det är olagligt eller får ni helt enkelt inget? 
Man kan lägga pengarna på mycket bättre saker tex lite röka   
Det kasnke är eran drog ?   
Svar, X23: Jag har bara legat med horor i hela mitt liv. Tjejer älskar mig, kommer 
alltid söta tjejer fram till mig. Och när jag är riktigt glad och ler så får jag alltid 
blickar. Jag dissar alltid tjejer. Köper horor. 
Jag hatar nämligen kvinnor och ser de bara som knullobjekt. Hatar allt med de. 
Svar, X24:Det är ju med en kvinnosyn, precis aom att "alla män är svin" 
Men varför nappar du inte på de gratis erbjudande du får för att sedan förnedra 
tjejen när du väl kommit till! (….) 
Svar, X25:Ja har grymt lätt för att få tjejer snygga med för den delen. 
Men man betalar inte för att få knulla men betalar för att få gå! 
Den som tar sig till Amsterdam och går runt bland tjejerna så kommer ni 
garnaterat få syn på någon riktigt puma. 
Så är man ett gäng polare som är på semster så är det roligare att lägga tiden på 
dem. 
Så då är det jävligt behändigt att hyra en fitta i en timme.  
Och sen kan festen fortsätta med polarna, än att gänget ska bli uppsplittrat och 
att man ska sitta och vara trevlig mot någon man bara vill knulla! 
Sen om detta är kvinnoförnedrande skrattar jag bara åt! 
Har de haft en taskig uppväxt så skiter jag i det. 
Någon undra hur det känns efter åt! 
JA hur brukar det kännas om man knullat en skit snygg tjej! som man dessutom 
direkt bara kan säga tack och hej och dra. 
Sen om de kostat mig 1000 kr va är det! 
De kostar 500 att bjuda en kroghora på drinkar plus bakfyllemat 100 kr sen taxi 
hem på morgonen 400 kr = 1000 kr 
Men så vaknar man upp brevid en bakfull tjej! 
Något som givet vis händer att man gör. 
Men möjligheten att veta att man kan få sig precis det man vill ha för lite pappers 
lappar tycker jag är toppen 
Men detta är något man givet vis enbart gör om man är singel!100 

X23 svar uttrycker en stark kvinnoförnedrande syn och direkt reagerar X24 med att säga att X23 

inte är bättre än de rabiata feminister101 som kallar män för djur. X24 ifrågasätter även varför man 

tackar nej till något som kan fås gratis. Detta tolkar jag som, att det på forumet finns en gräns för 

hur man pratar om eskorterna – men samtidigt finns det en syn på kvinnor att de tillgängliga 

sexobjekt. Det blir även tydligt i den här diskussionen att männen gentemot varandra vill 

övertyga de andra om att de är ”snygga” att de alltid ”får tjejer” osv. De vill tydliggöra och 

upprätthålla sin status samt särskilja sig mot den patologiserade bilden av sexköpare som fula och 

                                                 
100 Flashback, 2008 
101 Detta framkom i tråden tidigare. 
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oattraktiva etc. Men trots det väljer de av olika anledningar att köpa sexuella tjänster. X25 

presenterar en välkalkylerad uppställning till varför han köper, men i den kalkylen går det att 

skönja en tanke om att alla kvinnor går att köpa (är alla kvinnor horor?), eller är det bara 

kvinnorna på krogen? Han avslutar han med – och det är viktigt att belysa. Bara när man är singel. 

Således så upplever han, och detta går att återfinna i andra diskussioner om sexköp, att det inte är 

passande att köpa sexuella tjänster, när man befinner sig i en kärleksfull heterosexuell tvåsamhet. 

Sex och kärlek friställs från varandra på liknande sätt som i den heteronormativa ”svenska” 

offentliga prostitutions diskursen, i alla fall en viss ”sorts” sex.   

De svar som kom fram visar på en enorm bredd hos sexköpare och deras olika syn på köp av 

sexuella tjänster. Jag tror även, att om jag som forskare hade ställt samma fråga, hade det inte 

uppkommit samma svar. Denna tes bevisas delvis i det försök som KAST gjorde på SA forum 

maj 08. Då de la ut en tråd som vänder sig direkt till män som köper sex.  
Köper du sex?  
I Malmö driver jag och min kollega en verksamhet, KAST (Köp Av Sexuella Tjänster), som riktar sig 
till personer som köper någon form av sexuella tjänster. Det kan handla om att man vänder sig till oss 
för att minska eller sluta med att köpa sex. Det kan också gälla att man söker råd om vart man till 
exempel kan testa sig för Klamydia. Vi riktar oss till personer som är bosatta i södra Sverige. I 
kontakten med oss kan du välja att vara anonym. Vi för heller inga journaler. Det vi erbjuder är samtal. 
Dessa är anpassade efter varje hjälpsökares behov. Skulle det vara så att vi inte kan vara till hjälp så har 
vi ett utarbetat samarbete med andra verksamheter, dit vi kan hänvisa personer till. Även anhöriga är 
välkomna att ta kontakt med oss. Se vidare länk: www.malmo.se/sexkop 
Svar, X26:finns det inte grupp för sexmissbrukare istället. Då kan man besöka det o hitta bra uppslag 
där istället. (…)102 
Svar, X27: OK att det säkert finns de som känner att de behöver hjälp. Men jag stör mig på er attityd 
att "Vi vill hjälpa er stackare, blabla..." 
Jag har inget som helst behov av hjälp i sammanhanget. Annat än, förstås, om ni skulle kunna ge ett 
pekuniärt bidrag.103  

Tråden och frågan om det finns någon som behöver hjälp möts av förlöjligande och rinner ut i en 

diskussion kring att det borde startas fonder för dem som köper sexuella tjänster, eller att hjälpen 

borde riktas till dem som verkligen behöver den. (Det nämns aldrig vilka dessa skulle kunna vara, 

det är inte dem iaf). X26 särskiljer sexköpare från sexmissbrukare. Det blir tydligt med X27 inlägg 

att det är viktigt för honom att inför de andra starkt markera att han inte behöver hjälp, men att 

det finns andra som behöver den. Men även att det handlar om en attityd från socialens sida 

gentemot sexköparna, så som sexköparna uppfattar den – nämligen att de är stackare som 

behöver hjälp. Där finns ett problem för KAST och andra organisationer som jobbar med 

människor som köper sexuella tjänster och som tycker det är problematiskt utifrån den svenska 

jämställdhetskontexten. Hur ska de nå dem utan att sexköparna känner sig nedvärderade som 

”stackare”? Det är en intressant fråga som Scaramuzzino från KAST i Malmö ställer i den 

uppföljande studien, om man inte måste frångå definitionen kring sexköp som ett socialt problem 
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och där sexköparen har en fast identitet utan mer se det som en social konstruktion.104 Den 

utgångspunkten tror jag är ett steg i rätt riktning, en öppenhet och en granskande ifrågasättning 

med KAST syfte. De som förlöjligar inlägget är alla män – jag tror att det har att göra med den 

markering som X27 gör. En markering inför de andra i gruppen att sexköp inte är ett problem 

för dem – utan bara för dem som står utanför gruppen och ”tittar in”. Det finns flera kvinnliga 

eskorter som välkomnar initiativet, men undrar om inte krutet ska läggas på andra ställen också. 

Det hela slutar i att handla om en diskussion kring feminism – vilket är oerhört intressant men 

som inte hör hemma i denna uppsats.  

10. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka betydelser Internetforumen har för män som köper sexuella 

tjänster kopplat till gränsöverskridande, både vad det gäller normgränser, könsgränser, sexualitetsgränser och 

maskulinitetsgränser i den svenska jämställdhetskontexten/diskursen.  

Att skriva om sexköp är som jag i den här uppsatsen visat, svårt och komplext. Det är även 

oerhört krävande och utmanande för det behandlar ett ämne som tycks beröra oss alla. Vem har 

rätt och möjlighet att få och ge sexuella tjänster? Måste det ske inom heteronormativa ramar för 

en kärleksfull tvåsamhet? Hur uttrycks dessa ”rättigheter”? Vart finns det begränsningar och 

varför finns de – behövs de, hur och varför skapas gränser?  Många gånger kan nog sexköpet i sig 

stärka och vidhålla segmenterade bilder av sexualitet – både kvinnlig och manlig. I sexköpet så 

kan även rasistiska och etnoromantiska föreställningar upprätthållas. Jag har visat, precis som 

tidigare forskning, att Internet har en stor betydelse för sexmarknaden i stort, men i synnerhet för 

sexköpare. På forumen finns det en möjlighet att diskutera frågor som kan upplevas som 

”känsliga” – här kan de ställas. Jag ser de samtalen som ett gränsöverskridande. Jag ställde mina 

frågor till mitt empiriska material utifrån en prövning av teorier från KAST i Malmö och deras 

kartläggning. Jag har även försökt och visa på hur man pratar om prostitution i relation till den 

normativa svenska jämställhetspolitiken, jag har även tagit upp den unika svenska sexköpslagen. 

På forumen finns det flera diskussioner som behandlar lagen, främst vad som händer om man 

åker fast och hur man ska bete sig. Det är många intressanta diskussioner kopplat till detta – men 

jag ansåg att det blev för brett och att det inte heller fanns någon möjlighet rent utrymmesmässigt 

att ta med den diskussionen i analysen.  

Jag frågade mig i denna studie om jag kunde utläsa gemensamma maskulinitetsnormer bland 

de manliga användarna på forumen och om/hur de premieras av de andra männen. Som jag visat 

i min analys så framträder ett konsensus i mitt material, främst handlar det konsensueset om ett 

avståndstagande från Traffiking, minderåriga i prostitution och gatuprostitution. Det handlar 
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även om hur man pratar om eskorterna, en genomgående etik som premierar respekt, främst för 

vissa typer av sexsäljare (”svenska eskorter”) Om någon bryter mot den normen så påpekas det 

direkt. Jag kan även se ett konsensus kring heteronormer – man fryser ut de queerpersoner som 

”avslöjar” sig, det finns ett stående ideal kring det heterosexuella parförhållandet. (SA och 

Flashback verkar ha huvudsakliga heterosexuella deltagare. Det finns tex gayforum, som jag 

tyvärr inte i den här studien haft möjlighet att studera, resultaten skulle där förmodligen sett 

annorlunda ut.) Jag har även stött på diskussioner som har rasistiska undertoner mot utländska 

män som presumtiva köpare, dock har jag inte ”hittat” någon som bekänt sig som ”icke svensk” 

man. Samtidigt kan det finnas andra trådar, som jag delvis ser som andra kontexter, där det är 

mer accepterat att använda begrepp som ”horor” och ”luder” osv. Det man kan säga om detta är 

att gruppdynamiken förändras och ändras, dels beroende på vilket forum man är på, men även 

vilka som ingår och samtalar i just den ämnestråden. Om en börjar använda ett grövre språk och 

ger sig i kast med personangrepp och förtal så tycks det bli lättare för de andra att följa efter. 

Även om det till en början uttrycks ett motstånd mot denna typ av beteende. Faller en, faller alla. 

Jag kan även tycka mig se en skillnad på klimat mellan SA och Flashbacks forum. Jargongen är 

grövre på Flashback, både när det gäller sexistiska, rasistiska och rent kvinnoförnedrande uttryck 

men även rena personangrepp, än vad jag kan konstatera att de är på SA forum. Jag menar 

således att man kan finna flera samtidigt verksamma och- sinsemellan motsägande 

maskulinitetsnormer, för att nämna några: ”Gentlemannen”, ”Mannen som har rätt till sin 

sexualitet, men som inte vill ha ett förhållande”, ”Singelkillen”, ”Invandrarmannen” och 

”Drägget” får representera den ”dåliga” köparen, i motsatts till de ”Goda” köparna. I analysen 

har jag visat på hur männen förhåller sig till och delvis försöker (inför varandra) normalisera sina 

och andras sexköp. Samtidigt markerar de starkt och visar inför de andra, var just deras gränser 

går för vad som är accepterat när det kommer till sexköp och prostitution. Jag har kommit fram 

till att det främsta sättet på forumen att tillrättavisa den som träder över en gräns, men även 

markera inför de andra, tycks vara användandet av ironi, förlöjligande och fördummande och 

vissa fall fördömande. När direkta personangrepp används för att visa att någon trätt över en 

regel eller normgräns så får personen ifråga själv, ofta utstå kritik. I forumen kan man se försök 

att skapa en motbild mot den stigmatisering i ”bilden av sexköparen”, d.v.s. den kvinnofientliga, 

fule, ”handikappade” ”torsken”. Man vägar godta denna stereotyp om en sorglig/sjuk figur – 

snarare anser man att det är omvärlden som är ”onormal”. Männen försöker på olika sätt få fram 

detta, X19 jämför köp av sexuella tjänster med andra fysiskt krävande jobb eller som X25 som 

genom en ekonomisk uträkning argumenterar för att köpa sexuella tjänster och för att han hellre 

umgås med kompisarna (En maskulin homosocial gemenskap?). X25 tydliggör även att sex köper 
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man inte om man är i ett förhållande – detta innebär således att många delar normerna som finns 

i den heteronormativ kontext som finns t.ex. inom den svenska offentliga jämställdhetsdiskursen 

kring prostitution. Den hållningen återfinns hos många. Jag tror det delvis handlar om försök att 

ta avstånd från schablonbilden av sexköparen som ”ful”, ”äcklig”, ensam, perverterad osv., någon 

som inte motsvarar maskulinitetsnormer om sexuell aktivitet grundad på heterosexuell 

attraktionskraft.. Jag uppfattar det som att de vill visa, både inför sig själva och varandra att de är 

”normala” i relation till patologisering och heteronormativa ideal – detta blir även tydligt när 

KAST gick in och postade ett inlägg på SA forum. De behöver ingen hjälp, det är de ”icke 

normala” som behöver hjälp, de men inte vi. I diskussionen kring köp av sexuella tjänster, får man 

inte glömma bort att det handlar om människor och köpet eller säljande av sexuella tjänster inte 

är en identitet. I varje fall handlar det om subjektiva upplevelser. Jag skulle vilja se en diskussion i 

ett mer öppet och nyanserat debattklimat kring ämnet prostitution och sexköp. Idag buntar man 

gärna ihop diskussionen kring prostitution med sexköp, eskort verksamhet, Traffiking, 

människohandel och koppleri. Det är inte samma sak, det går i stort sätt inte att jämföra. Men 

samtidigt måste det finnas en djuplodad debatt som vågar och som har belägg att jämföra 

Traffiking med Eskortverksamt. Vart går gränserna? Kan en kvinna med ursprung i länder 

utanför Europas gränser agera på den svenska eskortmarkanden frivilligt utan att ses som offer 

för människohandel, kan han eller hennes val att arbeta som eskort vara ett frivilligt val i vissa fall 

och vissa inte? I kontrast till vad togs dessa ”frivilliga” val? Hur ska man ställa sig till (de 

”svenska”) kvinnorna och männen som tagit sig ur branschen och idag ser på den som en 

slavhandel och förnedring? En prostituerad kvinna i boken Könsköparna: ”Det är ömsesidig 

förnedring det här med prostitution. Det är gemensamt för båda parter.”105 I den senare 

rapporten från socialstyrelsen, skriver de: 
Som vi också visat i den föregående kartläggningen är prostitution en mycket heterogen och 
mångfacetterad värld. (Här hänvisar de till forskning skriven av Pettersson och Tiby) Menar 
exempelvis att det är mer korrekt att tala om olika prostitutioner, i stället för prostitution. Det finns 
bland prostitutioner ett antal olikartade [både överlappande och separata] sektorer samt köpare och 
säljare med sinsemellan olika villkor, perspektiv, vanor, motiv och erfarenheter.106 

Jag anser att det är utifrån dessa premisser vi måste diskutera de olika prostitutionerna. Kanske 

måste man acceptera att det inte går att prata om sexköpare och då mena sexköpare av allt mellan 

lyxeskorter till kvinnor som tvingas av hallickar, ekonomi och avsaknad av möjligheter eller olika 

missbruk. Det finns mycket att bygga vidare på i denna studies efterdyningar. Det jag liksom 

många andra forskare efterfrågar, är kunskap och forskning kring kvinnliga sexköpare, finns de, 

var och hur interagerar de med varandra och deras säljare? Det är ett ämne som är intressant och 

viktigt dels för att undersöka hur heteronomen, genusnormer och den svenska 
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jämställdhetsnormen upplevs och hur man förhåller sig till den. O’Connell Davidson menar att 

de kvinnliga sexköparna (i sexturismen) har mycket gemensamt med de manliga eftersom de båda 

förnekar sin ekonomiska överlägsenhet. De använder samma erotisering, exotism och rasism som 

deras manliga motsvarigheter.107  
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 Bilagor, regler för forumen 
Sekreterarakademin 
Forumregler 
1. Inga fysiska adresser får läggas ut på forumet, detta innebär att du inte kan lägga ut gatuadresser eller 
annan privat information om våra sexarbetare vilkas privata sfär vi värnar och respekterar. Du kan 
naturligtvis ge mer exakt information om klubbar och andra föreningar. 
2. Inget annonserande får förekomma på forumet. Detta innebär ingen kontaktinformation som tel.nr, 
hemsides eller mailadress får läggas ut i egen tråd, i inlägg eller i signatur. Ej heller får info. ang. rese eller 
dygnsplanering läggas ut på forumet. I användarprofilen får endast uppgifter som efterfrågas läggas ut, dvs 
inget tel. nummer eller någon agenda. Info. kan lämnas i din användarinformation men ingen annanstans: 
Gå in i din USER CP och välj 'Edit Profile' Dock kan den som har en escortannons här på SA länka till 
denna i sin signatur men ej till andra websidor. 
 
SA's forum är endast avsett för diskusioner och samtal. Forumet är inte avsett för annonsering och SA's 
websida har redan ett unikt annonseringssystem. Postande av enskilda annonser orsakar oräkneliga kopior 
av för det mesta samma material. Annonser orsakar också alltför mycket arbete för våra moderatorer. 
 
Använd inte forumet som en anslagstavla för kontaktannonser. Använd PM-funktionen för att ta 
privatkontakt med annan användare. Anslå inga mailadresser eller telefonnummer i något som helst syfte, 
moderatorer kan ge tillåtelse om att posta kontaktinfo i händelse av att du jobbar med utredning för en 
institution, myndighet, media eller liknande, kontakta i sådana fall moderator. 
 
3. Personer under 18 år får ej efterfrågas eller omtalas. SA samarbetar med "Rädda Barnen" och kommer 
att samarbeta med aktuell myndighet vid exploatering av minderåriga. Vi sätter 18 som lägsta ålder även 
om lagar i andra länder sätter lägre gräns. 
4. Ingen får förolämpa annan genom tillmälen eller på annat sätt som är menat kränkande. 
5. Var sexarbetare (tjej eller kille) har rätt begära poster raderade om denne själv. Vi uppmanar åter igen att 
respektera sexarbetarna och håll detta särskilt högt om du postar ett omdöme om enskild sexarbetare. 
6. Vårt forum är mångspråkigt. Använd det språk som är avsett för forumet- det finns ett engelskspråkigt 
delforum i vart nationsforum. Vi kan starta nya nations och språkforum om så är av behovet påkallat- ta 
kontakt med moderator om du önskar ett forum på ditt eget språk i något av de andra nationsforumen 
(också med kyrylliska eller asiatiska skrivtecken). 
7. Angående bilder och andra dokument: Ladda inte upp något som helst upphovsrättsskyddat material på 
SA's forum. Lägg ej heller upp bilder med inbäddad text. 
8. Inga massutskick är tillåtna (s.k. spamming) Lägg inte ut samma post på olika delforum. Gör ingen 
reklam för din websida, affärsverksamhet eller annan rörelse på SA's forum. Ta kontakt med moderator 
om du är intresserad av att lägga upp en banner på SA. Våra aktiva medlemmar kan rekommendera 
intressanta sidor- med aktiva medlemmar menas de som har gjort ett avsevärt antal postningar. 
9. Privata meddelanden- PM, är menade att vara just privata, anslå därför inget av privat natur på forumet. 
 
Regelbrott renderar tillsägelse följt av varning och slutligen bannlysning. Frågor om moderering samt 
eventuella låsningar, borttagningar eller åtgärder tas med moderator via PM. Bannlysning innebär att den 
bannlystes eventuella nya konton kommer att raderas. Frågor om banningar eller deras upphävande skall 
tas genom email på adressen: xxxxxxx 
Forumuppmaningar  
1: Håll er till intresset som avhandlas i delforumet. 
2: Håll er till den fråga som tråden belyser. 
3: Kolla om en liknande tråd finns innan du skapar en ny. 
4: Skriv ej med CAPS LOCK, detta nyttjande uppfattas på internet som ett skrikande. 
 
Forum Gallery 
Vi har nu ett SA-integrerat forumgalleri. Alla registrerade användare kan lägga upp bilder efter att 
ha loggat in med samma användarnamn som på forumet. Galleriet finns här. 
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1. Lägg inte upp något upphovsrätts-skyddat material på SA-galleriet. 
2. Lägg inte upp några bilder med inbäddad länk till andra websidor eller någonannan typ av 
kontaktinfo. 
3. Det är strängt förbjudet att lägga upp bilder på underåriga. 
4. Använd endast engelska för kommentarer. 
5. Samma regler som för inlägg på forumet gäller för bild-kommentarer. 
 
Moderering av forumet  
Angående moderatorer: Vi har två sorters moderatorer, vanliga sådana som kan flytta på, editera 
och radera poster. De vanliga moderatorerna kan inte inte se IP-adresser eller bannlysa 
användare. Supermoderatorer kan göra allt det de vanliga moderatorerna kan göra men även se 
IP-adresser och bannlysa användare m.m. Om du är intresserad av att hjälpa oss med moderering 
kontakta då någon av de andra moderatorerna så kanske du kan utses till moderator. Du måste 
vara aktiv medlem med erfarenhet av forum. Moderatorer skall ha en harmonisk karaktär och 
behärska många olika språk. 

Dessa regler är skapade för att du som användare skall trivas och ha ett fungerande forum. 
Du är mycket välkommen att föreslå förändringar och förbättringar eller att bara ge återkoppling 
på hur forumet fungerar. Frågor eller åsikter om moderation tas genom PM. 
//Moderators 
Updaterad: 10.9.2007 
 
Flashback 
Y8 2007-05-08, 18:46  
Moderator 
Regler för detta delforum  
Skriv saklig och informativa recensioner, trams, påhopp och liknande passar inte in här. 
 
Ha informativa rubriker 
Var försiktigt med personuppgifter och dela INTE ut adresser annat än till utländska klubbar och 
LAGLIGA svenska strippklubbar. 
INGEN annonsering. 
Ha kul i detta ny delforum! 
 
Moderator 
I'm back. You'll never know where daddy hides the keys.just do what I tell you, if you don't try to 
fight it then I promise you that it won't hurt. 
 




