
   
 

i 
 

 

Ofrivilliga offer på 
sexmarknaden 
En diskursanalys av hur prostituerade, prostitution och 
sexköpare framställs i svensk dagspress 

HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete 
FÖRFATTARE: Elisabet Nystrand och Hanna Wernbo 
JÖNKÖPING 2018 juni 



   
 

ii 
 

 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Aimée Ekman som väglett och tagit sig tid för oss genom 

hela arbetet. Hon har hjälpt oss att hitta och hålla fokus och har med sina kommentarer 

bidragit till en bättre c-uppsats. Tack! 

Vi vill även tacka varandra för att vi båda gjort c-uppsatsen till en prioritet och för att vi 

med humor och ett lugn tagit oss igenom dessa intensiva uppsatsveckor.  
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Abstract 

Based on newspapers, the aim of this study is to find predominant discourses about 

prostitutes, prostitution and sex buyers. By using the foucauldian discourse analysis, 18 

newspaper articles from 2016 and 2017 have been analyzed. The newspaper articles have 

been taken from Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. The study is based on a social-

constructivist perspective and uses two different feminist perspectives on prostitution, 

liberal feminism and radical feminism. The material has been analyzed with focus on the 

implicit, power, rules of exclusion and subject positioning and four prominent discourses 

have been found. These are “The prostitute as an involuntary victim”, “The prostitute as 

a commodity”, “The demand as the problem” and “The everyday inhumane sex buyer”. 

It is important for social work professionals to have knowledge about discourses in order 

to be aware of the constructive power of speech in their interactions with clients. 
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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i dagspress är syftet med denna studie att finna dominerande 

diskurser kring prostituerade, prostitution och sexköpare. Med användning av den 

foucauldianska diskursanalysen har 18 tidningsartiklar från 2016 och 2017 analyserats. 

Tidningsartiklarna har hämtats från dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter. Studien har även grund i det socialkonstruktivistiska perspektivet och behandlar 

två olika feministiska perspektiv på prostitution, liberalfeminism och radikalfeminism. 

Med fokus på det underförstådda, makt, utestängningsprocedurer och 

subjektspositionering har materialet analyserats och fyra framträdande diskurser 

återfunnits. Dessa är “Den prostituerade som ofrivilligt offer”, “Den prostituerade som 

marknadsvara”, “Efterfrågan som problemet” och “Den vanliga inhumana sexköparen”. 

För yrkesverksamma inom socialt arbete är kunskap om diskurser viktiga för att på bästa 

sätt kunna bemöta klienter och vara medvetna om den skapandekraft som språket kan 

besitta.  

 

Nyckelord: Prostituerad, prostitution, sexköpare, tidningsartiklar, diskursanalys, Foucault 
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Inledning 

Den första januari år 1999 blev det illegalt i Sverige att köpa sexuella tjänster. I och med 

denna lag var Sverige det första landet att kriminalisera endast sexköparens handlingar 

och inte den prostituerades (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Vägen in i prostitution ser 

olika ut för olika individer och Månsson (2013) skriver om att vägen in i prostitution 

tenderar att påverkas av en rad samverkande faktorer, som till slut leder till prostitution. 

Bidragande och utlösande faktorer till ett liv i prostitution menar Månsoson (2013) kan 

vara känslor av utanförskap, underordning i samhället och brist på pengar och arbete. 

När det kommer till människohandel för sexuella ändamål ser vägen in i prostitution lite 

annorlunda ut. Ofta kommer personerna som hamnar i människohandel från fattiga 

omständigheter. Studier av rättsfall visar att gärningspersonerna bakom människohandeln 

i många fall haft god kunskap om det land brottsoffret kommer från, samt kunskap om 

individens sociala och ekonomiska förutsättningar. Denna information används för att 

rekrytera personerna till människohandel och sedan kontrollera dem (Rikspolisstyrelsen, 

2010). Både för prostitution och människohandel finns fattigdom och svåra 

livsförhållanden med som bidragande faktorer, men inom människohandel finns 

dessutom en gärningsman med som rekryterare av den prostituerade. Dessa vägar in i 

prostitution överensstämmer med en radikalfeministisk ståndpunkt där den prostituerade 

har tvingats in i prostitution och utsatthet i brist på andra val. Liberalfeminister lyfter 

däremot fram att den prostituerade själv kan välja att prostituera sig och att det finns 

andra orsaker till prostitution än att endast undvika fattigdom eller att falla offer för 

tvång (Anderson, 2002). Utifrån denna bakgrund av prostitution och påverkanskraft 

fokuserar denna studie på vilka diskurser som används om prostituerade, prostitution 

och sexköpare.  

I denna studie ses språket som en skapande kraft i samhället. Genom att innesluta en 

grupp av människor kan en annan grupp uteslutas och genom att skriva om hur en sak 

görs sann, görs motsatsen falsk. Föreställningar kring hur en grupp människor, ett 

fenomen eller en individ är påverkas av hur det talas och skrivs om det (Bolander & 

Fejes, 2016). Texter och media, såsom tidningar, TV och radio, har en påverkanseffekt på 

vilken bild mottagarna kommer att skapa av fenomenet eller individerna som omtalas. 

Dessutom reproducerar texter även en viss syn på verkligheten och de föreställningar och 

relationer som finns i samhället (Boréus, 2015b).  
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Socialtjänsten och kommunen har det yttersta ansvaret för att en prostituerad som söker 

hjälp får det stöd som behövs (Nationellt metodstödsteam, u.å.). Diskurser kring 

prostituerade, prostitution och sexköpare är något som både kan spegla och påverka 

bilden som socialarbetare och andra yrkesgrupper har av dessa grupper av människor. 

Därmed har denna studie relevans för socialt arbete.  

Analyser av diskurser kring prostitution har gjorts i andra länder (Özaşçılar & Ziyalar, 

2015; Farvid & Glass, 2014; Van Brunschot, Sydie & Krull, 2008). I Sverige har däremot 

oss veterligen inga liknande studier utförts. Det är därför av intresse att undersöka hur 

det skrivs om och vilka diskurser som framkommer om prostituerade, prostitution och 

sexköpare i tidningsartiklar.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera hur prostituerade, prostitution och sexköpare 

framställs diskursivt i svensk dagspress. Genom analys av artiklar från Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet under åren 2016 och 2017 kommer följande frågor behandlas: 

– Hur framställs prostituerade? 

– Hur framställs prostitution? 

– Hur framställs sexköpare? 

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begrepp med relevans för studien, en bakgrund till Sveriges 

lagstiftning, hur prostitutionen ser ut i Sverige i nuläget samt olika feministiska perspektiv 

på prostitution.  
 

Begrepp 

Gällande prostitution finns det flera begrepp som används i denna uppsats och i detta 

avsnitt förtydligas begreppens innebörd. Ordet prostitution definieras enligt 

Nationalencyklopedin (Prostitution, u.å.) som “utbjudande av sexuella tjänster mot 

betalning”. I denna uppsats används begreppet prostitution som ett samlingsnamn och 

inkluderar även den prostitution som är en orsak av människohandel för sexuella 

ändamål. I brottsbalken 4 kap 1a § (SFS 2010:371) regleras människohandel. Enligt 
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lagtexten är människohandel för sexuella ändamål att “genom olaga tvång, vilseledande, 

utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel 

rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon 

ska exploateras för sexuella ändamål”. En synonym till människohandel är trafficking, i 

denna uppsats används begreppet människohandel för sexuella ändamål då det är mer 

specifikt än både människohandel och trafficking, som även innebär handel med 

människor för andra typer av exploatering än sexuella ändamål. Ordet prostituerad 

används för att hänvisa till den som skaffar inkomster genom prostitution (Prostituerad, 

u.å.). I den mediala debatten kring prostitution är prostituerad ett ord som används i stor 

utsträckning av både förespråkare och motståndare, av liberalfeminister används dock 

ordet sexarbetare ibland för att poängtera att det är ett yrke. Då prostitution är det mest 

utbrett använda begreppet är det också det som används i denna uppsats. Begreppet 

hallick används om en person som livnär sig på att någon annan prostituerar sig (Hallick, 

u.å.). Beroende på omständigheterna gör sig en hallick skyldig till brottet koppleri enligt 

brottsbalken 6 kap 12 § (SFS 2005:90) eller människohandel för sexuella ändamål. Ordet 

sexköpare används som benämning på den som köper en sexuell tjänst enligt vad som 

avses i brottsbalken 6 kap 11 § (SFS 2011:517). I brottsbalken definieras detta som att 

skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning.  

Sveriges lagstiftning 

År 1999 infördes i Sverige lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (SFS 1998:408), 

i vardagligt tal kallad för sexköpslagen. Den politiska och mediala debatten om 

prostitution som problem hade dock pågått i Sverige i årtionden innan lagen infördes 

(Brottsförebyggande rådet, 2000). Detta ledde till att det år 1977 skedde en 

prostitutionsutredning vars syfte var att kartlägga omfattningen av prostitutionen i 

Sverige samt undersöka ifall prostitution skulle kriminaliseras eller inte. Efter utredningen 

skedde ingen kriminalisering och ett av argumenten mot en kriminalisering handlade om 

att det skulle bli svårt att följa upp huruvida lagen efterlevs eller inte på grund av 

bristande resurser och svårigheter att bevisa att brott har begåtts (Brottsförebyggande 

rådet, 2000). Efter detta fortsatte debatten kring kriminalisering av prostitution vilket 

ledde till att ytterligare en prostitutionsutredning öppnades av regeringen år 1993. Efter 

remisser till olika instanser tog regeringen sedan upp frågan om kriminalisering av sexköp 

i Kvinnofridspropositionen (Prop. 1997/98:55), detta gjordes då sexköp ansågs vara ett 

uttryck för ojämlikhet mellan könen (Länsstyrelsen Stockholm, 2015; Brottsförebyggande 
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rådet, 2000). Regeringen föreslog en kriminalisering av enbart sexköp och år 1999 trädde 

lagen i kraft. I och med detta blev Sverige det första landet i världen där det var förbjudet 

att köpa sex men inte att sälja (SOU 2010:49). År 2005 ägde sexualbrottsreformen rum 

och i samband med detta kom det en ny lag som heter köp av sexuella tjänster i 6 kap. 11 

§ brottsbalken (SFS 2011:517) som ersatte lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, 

men innebörden är densamma. Även den nya lagen kallas i vardagligt tal för sexköpslagen 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2015). 

Carson och Edwards (2011) har forskat på hur lagstiftningen i Sverige definierar och 

konstruerar problemet prostitution. Genom denna undersökning framkom ett flertal 

huvuddrag. Dels ses prostitution som exploatering av kvinnor, något som är 

problematiskt för den svenska statens strävan mot jämlikhet. Dels ses prostitution som 

sammanlänkat med människohandel för sexuella ändamål, vilket hade ökat i omfattning 

då diskussionen om kriminalisering av köp av sexuella tjänster pågick. Mannen ses som 

ett problem i prostitutionsfrågan, mannens åtrå och hans tro att ha rättigheter till en 

kvinnas kropp bidrar till utnyttjandet och underordningen av kvinnor. Carson och 

Edwards menar att röster och perspektiv från dem som själva väljer prostitution som 

yrke inte lyfts i sexköpslagen eller dess föreliggande utredningar. Enligt författarna visar 

detta på en underliggande kvinnosyn där kvinnan inte själv har kapacitet att samtycka till 

att sälja sexuella tjänster. Frivilliga prostituerade ansåg sig nedtystade i debatten som gick 

före lagen, medan prostituerade som vittnade om farorna med yrket lyftes fram i de 

politiska diskussionerna och media. Carson och Edwards (2011) menar att prostitution i 

sexköpslagen konstrueras som ett problem för kvinnor då de utnyttjas av män. Dessa 

kvinnor betraktas vara i behov av skydd från staten, vilket kan anses motsägelsefullt då 

ett av målen med lagen var att öka jämställdheten mellan könen. Enligt Carson och 

Edwards kan detta bli problematiskt för dem som själva väljer att arbeta som 

prostituerade genom att stigmatiseringen för både prostituerade och sexköpare ökar, 

samt att efterfrågan efter sexuella tjänster minskar med en kriminalisering.  

Prostitution i Sverige idag 

Prostitutionen i Sverige består i dagsläget av en majoritet unga kvinnor, mellan 18 och 30 

år gamla, som härstammar från Rumänien, Nigeria, Bulgarien, Ungern och Litauen 

(Rikspolisstyrelsen, 2014). Det finns ett flertal olika arenor för prostitution, vilka kan 

delas in i öppna och dolda prostitutionsarenor. Gatuprostitution och internetsajter såsom 

sex- och eskortsidor räknas som öppna, medan dolda prostitutionsarenor inkluderar 
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bland annat klubbar, hotell, massagesalonger, kommunikationssajter och appar. De 

öppna arenorna är, som namnet visar, lättare att observera än de dolda där mörkertalen 

beräknas vara större (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). År 2008 genomförde Statens 

offentliga utredning (SOU 2010:49) en utvärdering av den svenska sexköpslagen. 

Gatuprostitutionen har halverats sedan lagändringen medan internetprostitutionen 

däremot har ökat i Sverige (SOU 2010:49; Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Denna form 

av prostitution är dock högre i Norge och Danmark, där prostitution fortfarande var 

lagligt vid genomförandet av SOU:s undersökning. Hur mycket prostitution som 

verkligen sker i Sverige är svårt att beräkna, men av utvärderingen framgår det däremot 

tydligt att lagändringen har haft effekt så till vida att den synliga prostitutionen minskat 

och internetprostitutionen är högre i grannländerna än i Sverige (SOU 2010:49). 

Feministiska inriktningar 

Earle och Sharp (2007) skriver att prostitution ofta beskrivs som världens äldsta yrke. Att 

det har funnits länge betyder dock inte att det är socialt accepterat. Både historiskt och i 

nutid är prostitution något som anses avvika från normen, oavsett om det är lagligt eller 

inte. Earle och Sharp tar även upp två skilda synsätt kring vad prostitution är; arbete eller 

övergrepp. Kopplat till dessa synsätt ställer författarna frågorna: Är prostitution ett 

"vanligt arbete"? Är prostitution utnyttjande av kvinnor? Dessa frågor speglas inom två 

feministiska inriktningar i frågan om prostitution; den liberala och den radikala 

feminismen. Anderson (2002) lyfter fram ståndpunkter som de två feministiska 

inriktningarna tar upp angående prostitution i Sverige. Båda inriktningarna förutsätter 

främst att den prostituerade är en kvinna och sexköparen en man, även om prostitution 

kan ske genom andra konstellationer.  

Liberalfeminism 

Egonsson (1997) behandlar några liberalfeministiska argument i debatten kring 

prostitution, bland annat det han kallar för frihetsargumentet. Detta handlar om att varje 

myndig man och kvinna bör ha rätt och frihet att själva välja att köpa och sälja sex, och 

att samhället inte ska påverka och förbjuda överenskommelsen dem emellan. Anderson 

(2002) tar upp tre utgångspunkter i det liberalfeministiska perspektivet. Den första 

handlar om att prostitution kan vara det bästa alternativet för en individ, vilket gör att ett 

fråntagande av denna möjlighet leder till sämre förhållanden för individen samt att den 

prostituerade även kan få ut fördelar av yrket, genom exempelvis ekonomiska inkomster. 

Den andra utgångspunkten belyser att prostitution är ett väldigt brett område, som kan 
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handla om helt olika förutsättningar för de prostituerade, vilket innebär en svårighet att 

enas om nackdelarna med yrket och att förbjuda det. Liberalfeminismens tredje 

utgångspunkt handlar om att prostitution inte bör förbjudas såvida det inte kan klargöras 

varför försäljningen av sexuella tjänster till män bidrar mer till kvinnoförtrycket än andra 

former av heterosexuella relationer. Kvinnor som frivilligt väljer att prostituera sig bör 

alltså inte fråntas sin valmöjlighet att delta i prostitution förrän det klargörs att denna 

form av relationer bidrar till ett större kvinnoförtryck än andra relationer (Anderson, 

2002). 

Radikalfeminism 

Medan liberalfeministerna generellt anser att prostitution inte bör förbjudas för dem som 

önskar ha det som yrke, argumenterar radikalfeministerna istället ofta för striktare lagar 

kring köp av sexuella tjänster (Anderson, 2002). Chon (2015) skriver om hur Sveriges 

lagstiftning kring prostitution har präglats av en radikalfeministisk inriktning. Kvinnan 

ses i många fall som ett offer i denna industri och ofrivillig då hon anses göra det av 

tvång eller brist på andra val. Andersson (2002) skriver att radikalfeminismen främst har 

tre utgångspunkter där den första innebär att försäljningen av kvinnokroppen genom 

prostitution innebär en aktiv förnedring av sig själv. Radikalfeministerna lyfter fram 

prostitution som ett farligt yrke där den prostituerade i många fall utsätts för våld, 

sexuella övergrepp och förnedring från sexköparen och andra parter. Den andra 

radikalfeministiska utgångspunkten innebär att män, som har ett ekonomiskt och 

maktmässigt övertag gentemot den prostituerade kvinnan, utnyttjar deras utsatthet och 

maktlöshet för sin egen vinning. Att det finns frivilliga prostituerade ser 

radikalfeministerna som ett befästande av social orättvisa då de utgår från antagandet att 

ingen människa frivilligt skulle vilja bli sedd och behandlad som ett sexobjekt. Den tredje 

utgångspunkten är att prostitutionens fortsatta existens vidmakthåller den sociala 

ojämlikheten för kvinnor. Den prostituerade, som i många fall är en kvinna, ses som ett 

objekt som sexköparen har tillgång till då han så önskar. Prostitution anses utifrån detta 

perspektiv förstärka en skadlig stereotyp om vad kvinnor finns till för, samt att kvinnor 

först och främst ses på i sexuella termer (Anderson, 2002). Denna sociala ojämlikhet 

mellan män och kvinnor som vidmakthålls av prostitutionens fortsatta existens, var ett av 

argumenten för kriminaliseringen av sexuella tjänster i Sverige (SOU 2010:49). 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras forskning kring prostituerade, prostitution och sexköpare. 

Internationella tematiska och diskursanalytiska studier av prostitution i tidningsartiklar 

kommer att presenteras. Ett flertal olika teman har uppmärksammats i dessa studier, 

beroende på vilket land och vilken tidsperiod som undersökts. Oss veterligen finns inga 

liknande studier utförda i Sverige, vilket leder till att endast internationella tematiska och 

diskursanalytiska undersökningar är med i materialet. Nationella och internationella 

attitydundersökningar kring lagstiftningar, prostituerade och sexköpare kommer att 

presenteras. Utöver detta presenteras både nationella och internationella 

attitydundersökningar samt studier kring lagstiftningar, prostituerade och sexköpare. Den 

tidigare forskningen har delats upp i tre teman: prostituerade, prostitution och sexköpare.  

Prostituerade 

Forskningen speglar olika bilder kring prostitution och prostituerade. Özaşçılar och 

Ziyalar (2015) har analyserat artiklar ur Turkiets tre största dagstidningar under 2010 för 

att undersöka hur prostituerade framställs. I Turkiet är det lagligt att köpa och sälja sex, 

däremot är det illegalt med människohandel för sexuella ändamål och att köpa sexuella 

tjänster av någon som är fast i människohandel. I de flesta analyserade tidningsartiklar 

presenterades prostitution som ett yrke och den prostituerade framställdes som en 

arbetande medborgare snarare än ett offer. Kvinnorna framställdes mer som arbetande 

entreprenörer i jakt på lyx och lycka än som utnyttjade kvinnor som sålde sex av tvång. I 

analysen fann däremot Özaşçılar och Ziyalar att artiklarna även lyfte fram att åtgärder 

behöver tas för att skydda allmänheten och sexköpare mot könssjukdomar, som då skulle 

spridas av de prostituerade. Endast ett fåtal artiklar från den tidsperiod författarna tittade 

på lyfter fram risken för våld i prostitution. Özaşçılar och Ziyalar argumenterar för att 

bristen på tidningsartiklar om prostitutionens baksidor kan leda till att ämnet inte tas på 

allvar och att synen på prostitution som ett yrke, snarare än ett socialt problem, gör att 

politiker inte diskuterar lösningar för prostituerade eller ser över lagstiftningar. Den 

framställning av prostituerade som Özaşçılar och Ziyalar fann i de turkiska 

tidningsartiklarna går i liberalfeministisk anda. Det handlar om att den prostituerade själv 

väljer prostitution som sitt yrke snarare än att individen tvingas till prostitution som 

radikalfeministerna argumenterar (Anderson, 2015). 



 

8 
 

I Nya Zeeland har en undersökning genomförts av Farvid och Glass (2014) där 

tidningsartiklar från år 2000–2013 innehållande ordet prostitution har analyserats för att 

hitta diskurser. Årtalen valdes med tanke på den legalisering av prostitution som skedde 

år 2003 i Nya Zeeland. Syftet var att se om införandet av Prostitution Reform Act (PRA) 

hade åstadkommit de förändringar som förespråkarna av legaliseringen hoppades på. 

Deras förhoppningar var att kunna göra det säkrare för de prostituerade genom att 

reglera arbetsförhållanden och uppmuntra till att söka hjälp genom att minska 

stigmatiseringen. Farvid och Glass fann att fokus i tidningsartiklarna låg på 

gatuprostitution och att de prostituerade sällan kom till tals. Det var snarare vanligt 

förekommande att folk som kände obehag av gatuprostitutionen citerades i tidningarna. 

De prostituerade gavs skulden för detta obehag, inte männen som köper sex och inte 

heller hallickarna. Den prostituerade framställdes som en dålig människa som orsakar 

obehag för de "goda människorna" som bor i området. En annan diskurs kring de 

prostituerade gällde att prostitution är ett farligt yrke där mycket våld och övergrepp 

förekommer. Parallellt betonades att den prostituerade själv hade valt yrket och därför får 

skylla sig själv för den situation hon befinner sig i. Farvid och Glass (2014) presenterar 

att bilden som tidningsartiklarna ger gällande prostitution bland barn däremot skiljer sig 

åt från den tidigare diskursen. Prostitution bland barn framställdes aldrig som ett fritt val 

utan som att barnen exploateras eller har sex för att få pengar för att överleva.  

I en liknande studie har Van Brunschot, Sydie och Krull (2008) genom analys av 

kanadensiska dagstidningar undersökt framträdande teman om prostitution och 

sexhandel. Under den studerade tidsperioden skedde ett flertal förslag på lagändringar 

och huruvida prostitution skulle förbjudas eller inte var uppe för politiska diskussioner. 

Prostitution var dock lagligt under hela den period från vilken artiklar analyserades, vilket 

var från 1981 till 1995. Olika teman gick att finna beroende på vilket år som undersöktes. 

Van Brunschot, Sydie och Krull (2008) tolkar detta som ett tecken på att attityder kring 

prostitution skiftar och följer samhälleliga förändringar. Mellan 1982 och 1986 

dominerade temat obehag i de analyserade tidningarna. Obehaget uttrycktes bland annat 

av medborgare som inte ville se de prostituerade på gatorna och bevisen på att de varit 

där. Bevis som beskrevs var kondomer och sprutor på marken samt höga ljud under 

natten. Dessutom beskrevs obehag i termer av att behöva förklara för barnen vad de såg, 

en rädsla att beträda vissa gator på natten och att prostitution i många fall kopplades 

samman med organiserad brottslighet, droger och könssjukdomar. Temat 

barnmisshandel framträdde särskilt mellan 1987 och 1995. Detta tema handlade om 
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barnprostitution och hur själva faktumet att barn prostituerar sig går emot idén att barn 

är oskyldiga och ska tas omhand av vuxna, inte utnyttjas. Detta exemplifierades bland 

annat med tidningsartiklar om sjuåriga barn som under tvång av hallickar säljer sina 

kroppar på gatorna. Mellan 1986 och 1995 framträdde temat våld, där ett flertal 

prostituerade gick ut i media och berättade att våldet hade ökat och att fler och fler 

prostituerade på olika sätt blev misshandlade under den sexuella akten. Ytterligare ett 

tema, icke-västerländsk prostitution, framträdde mellan 1991 och 1995. Detta tema 

handlade om prostitution i andra världsdelar än Nordamerika, främst i Asien och 

framställs som mer obehagligt, våldsamt och i högre grad inbegripande av 

barnprostitution. Prostitutionen i andra världsdelar beskrevs i de kanadensiska 

tidningarna som värre och brutalare än prostitutionen i Kanada och handlade i större 

grad om tvång, pedofili och inhumana arbets- och bostadsförhållanden.  

Farley et al. (2004) menar, i radikalfeministisk anda, att prostitution kan vara skadligt för 

den prostituerade och att få själva väljer att prostituera sig. Författarna genomförde 

kvalitativa intervjuer med 854 personer från nio länder (Colombia, Kanada, Mexiko, 

Sydafrika, Thailand, Turkiet, Tyskland, USA och Zambia) som arbetade eller tidigare 

hade arbetat som prostituerade. Genom dessa intervjuer framkom att 68 % av de 

prostituerade uppfyllde kraven för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och Farley et al. 

fann ett samband mellan allvarlighetsgraden i PTSD och mängden fysiska och sexuella 

övergrepp individen varit med om i livet, ju fler övergrepp desto allvarligare PTSD. 

Många av dem som intervjuades hade blivit utsatta för övergrepp på grund av arbetet 

som prostituerad. Att prostitution är något få individer frivilligt väljer att arbeta med 

belystes genom att 89 % av de prostituerade uppgav att de ville ut ur prostitutionen men 

inte såg någon annan lösning. 71 % hade blivit fysiskt skadade på grund av sitt jobb, 75 

% hade någon gång varit hemlösa och 63 % hade blivit våldtagna. Dessa siffror använder 

Farley et al. (2004) för att argumentera för att prostitution är skadligt för den 

prostituerade och att dessa skador inte är slumpmässiga utan kommer som en direkt följd 

av prostitutionen. I en studie gällande fysiskt och sexuellt våld genomförd av Miller och 

Schwartz (1995) har 16 prostituerade intervjuats och av dessa uppgav 93,8 % att de varit 

utsatta för sexuella övergrepp när de arbetat som prostituerade. Resultatet av intervjuerna 

delades in i teman. Ett tema gällde att prostituerade ansåg att andra människor ofta har 

synen att det inte går att våldta en prostituerad, då sexköparen betalar för den sexuella 

handlingen. Det andra temat handlade om att de prostituerade upplevde att andra 

människor inte tror att de tar någon skada av de våldsamma handlingarna eftersom de 
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arbetar som prostituerade. Det tredje temat gällde att det finns en upplevelse av att vissa 

tycker att de förtjänar att våldtas. Det sista temat handlade om en upplevelse hos de 

prostituerade att andra människor har ett synsätt om att alla prostituerade är likadana 

(Miller & Schwartz, 1995).  

Dennis (2008) har undersökt 166 artiklar ur socialvetenskapliga tidskrifter med fokus på 

hur manliga prostituerade framställs när det gäller prostitution och sexhandel. Resultatet 

av studien är att män till stor del osynliggörs genom att inte nämnas alls i artiklarna eller 

genom att den prostituerade benämns som “hon”. När manliga prostituerade nämns 

beskrivs riskerna för dem vara att smittas av HIV medan riskerna för kvinnor främst 

beskrivs vara förknippade med våld. Dennis (2008) redogör för hur kvinnorna i artiklarna 

beskrivs som offer som tvingats in i prostitution medan männen beskrivs ha gjort ett 

aktivt val att prostituera sig.  

Prostitution 

Kuosmanen (2008) utförde år 2008 en undersökning i samarbete med SIFO för att få en 

bild av den svenska befolkningens attityder kring, och erfarenheter av, prostitution och 

köp av sexuella tjänster. Av de 1134 respondenter som svarat på enkätundersökningen 

anser 71 % att det bör fortsätta vara illegalt med köp av sexuella tjänster, medan 18 % 

anser att det åter ska bli lagligt och 11 % inte har någon åsikt. 59 % av respondenterna 

ansåg att även försäljning av sexuella tjänster ska bli illegalt i Sverige. Denna 

undersökning fokuserade även på befolkningens erfarenheter av att köpa sexuella tjänster 

och av dem som svarade uppgav 88 % av männen och 99 % av kvinnorna att de varken 

köpt, eller tänkt på att köpa, sex. Detta jämför Kuosmanen med en liknande studie 

genomförd år 1996 av Månsson (1996), tre år innan det blev illegalt att köpa sexuella 

tjänster i Sverige. År 1996 uppgav 86 % av männen att de aldrig köpt sexuella tjänster 

och 100 % av kvinnorna. Månssons och Kuosmanens studier var dock genomförda på 

olika metodologiska vis, vilket enligt Kuosmanen minskar möjligheten till jämförelse och 

att dra slutsatser kopplade till båda materialen. Medan Sverige valde att kriminalisera köp 

av sexuella tjänster år 1999 (Länsstyrelsen Stockholm, 2015), valde delstaten Victoria i 

Australien en annan riktning och legaliserade år 1984 prostitution. Målet med 

legaliseringen var att skaderiskerna skulle minimeras, den organiserade brottsligheten 

skulle minska och barnprostitution och människohandel för sexuella ändamål skulle 

utrotas, skriver Yen (2008). En studie som genomförts 20 år efter legaliseringen visar 

dock att skadorna inte alls hade minskat utan istället förvärrats och att nya problem hade 
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uppstått. Vid legaliseringen trodde många att arbetsförhållandena skulle bli bättre för de 

prostituerade, vilket inte hade skett enligt studien. Yen (2008) skriver att legalisering av 

prostitution skapar en ökad efterfrågan vilket i sin tur leder till ökad människohandel för 

sexuella ändamål för att tillgodose efterfrågan. Den ökade efterfrågan beror enligt Yen på 

att en legalisering signalerar att det är socialt accepterat att köpa sex vilket gör att män 

som inte skulle ägna sig åt kriminella handlingar väljer att köpa sex. En annan följd av 

legaliseringen i Victoria har varit att det blir svårare att identifiera vilka av de 

prostituerade som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål och vilka som inte 

är det, detta i sin tur har gjort det svårare att komma åt hallickarna (Yen, 2008.).  

Wagenaar (2017) argumenterar för att all lagstiftning kring prostitution bör ske i samråd 

med sexarbetarorganisationer. Detta är självstyrande organisationer av och för 

prostituerade som arbetar för bättre arbetssituationer, minskad stigmatisering och ökat 

erkännande för prostitution som ett legitimt yrke i samhället. Wagenaar lyfter fram Nya 

Zeeland som ett framgångsexempel där sexarbetarorganisationer var med i 

beslutsfattandet kring den lagförändring som legaliserat prostitution i landet år 2003. Att 

prostituerade är med i debatten kring lagstiftningen är dock ovanligt, vilket Wagenaar 

(2017) anser är negativt då lagändringar om prostitution främst påverkar prostituerade 

och dessa bör därmed involveras och få sina röster hörda i de frågor som rör deras 

arbetssituation.  

Sexköpare 

Ett flertal studier har genomförts för att undersöka vilka gemensamma faktorer som 

finns hos de individer som köper sexuella tjänster. Chon (2015) har analyserat material 

från en World Value Survey från åren 2005 till 2008 och funnit faktorer som har 

samband med attityder till prostitution. Faktorer som bidrar till en mer positiv attityd till 

prostitution är bland annat att en individ är mindre religiös, har högre social status, högre 

utbildningsnivå, är ogift, är man, är yngre samt inte tror lika starkt på äktenskapet. Chon 

argumenterar för att en religiös uppväxt kan påverka individer till en mer negativ syn på 

prostitution då det i de stora religionerna ofta framställs som omoraliskt. De personer 

som har stark tilltro till äktenskapet fördömer i högre utsträckning prostitution, vilket kan 

bero på att tillgången till prostitution kan äventyra äktenskapets grundvalar med trohet 

mot endast en person. Unga och individer med högre social status ser i större grad 

prostitution som en underprivilegierad kvinnas egna val, medan de äldre och de med 

lägre social status snarare ser prostitutionen som ett samhällsproblem. Chon (2015) 
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argumenterar för att det faktum att en mer positiv inställning till prostitution följer en 

yngre målgrupp och en högre social status kan bero på en våg av sexuell frigörelse i 

denna målgrupp. Denna sexuella frigörelse bidrar till en mer positiv inställning till både 

sexuella förbindelser och besök hos prostituerade, bland vissa grupper i samhället. 

I Farvid och Glass (2014) analys av tidningsartiklar i Nya Zeeland framkommer att 

sexköpare främst är män och att det mest framträdande om sexköparna i tidningarna är 

bristen på artiklar om dem. Fokus ligger på dem som säljer sex, inte på dem som köper 

sex. Männen är till stor del osynliggjorda, men de som nämns beskrivs som antingen 

avvikande eller våldsamma, alltså blir de åtskilda från de "vanliga männen" som enligt 

tidningarna inte köper sex. Män som köper sex av barn beskrivs som omoraliska medan 

beteendet hos män som köper sex av vuxna inte problematiseras i tidningarna. Medan 

sexköparna i Farvid och Glass (2014) analys till stor del osynliggörs, får sexköparen 

större plats än den prostituerade i Özaşçılar och Ziyalars (2015) analys av turkiska 

tidningsartiklar. Den prostituerade blir en sekundär aktör till sexköparen som får störst 

fokus och plats i de analyserade tidningsartiklarna. Ett särskilt fokus på sexköparen blir 

det om individen har ett yrke som anses prestigefyllt, såsom advokat eller läkare, medan 

sexköpare med lägre social status får mindre plats i tidningarna. Sexköparen framställs 

även som ett offer gällande sexuellt överförbara sjukdomar. När tidningsreportagen 

behandlar ämnen som exempelvis HIV framställs den prostituerade som en gärningsman 

som sexköparen riskerar att bli smittad av.  

Anderson och O'Connell Davidson (2003) har genomfört en studie som fokuserar på 

efterfrågan av att köpa sexuella tjänster. Studien genomfördes i Danmark, Indien, Italien, 

Japan, Sverige och Thailand och riktade sig till sexköpare. I studien svarar 78 % att de 

köpte sex första gången när de var 21 år eller yngre och 18 % svarar att de var under 18 

år första gången. På frågan om omständigheterna kring det första sexköpet svarar 65 % 

att det var ordnat av vänner eller kollegor, 26 % svarar att det var ett beslut de fattade 

själva och väldigt få svarar att det var ordnat av en familjemedlem eller att den 

prostituerade tog initiativet. Anderson och O'Connell Davidson (2003) upptäckte ett 

samband mellan respondenternas erfarenheter av sexköp och deras nationalitet. Utifrån 

detta drar de slutsatserna av studien att den kulturella synen på manlighet och den sociala 

kontexten är av stor betydelse för om en individ kommer att köpa sex eller inte. En 

liknande studie har genomförts i Skottland av Farley, Macleod, Anderson och Golding 

(2011), också denna studie har fått resultatet att en majoritet av sexköparna är unga första 
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gången de köper sex. I denna studie svarar en stor del att de köpte sex i sällskap med 

vänner första gången, men ännu fler svarar att de gjorde det ensamma. 59 % av de 

intervjuade beskrev att de upplever känslor av skuld och skam efter sexköpet. Hunt 

(2013) bekräftar att även många amerikanska sexköpare upplever en känsla av skam för 

sina handlingar, samt att sexköpare i stor mån känner känslor av empati för den 

prostituerade under sexköpet men att dessa känslor trycks ner. Hunt skriver att 

majoriteten av de som köper sex är funktionella medlemmar av samhället som endast i 

hemlighet köper sexuella tjänster för att skammen i att vara en sexköpare är för stor. 

Författaren argumenterar för att sexköparna är navet i sexhandelsindustrin. För att 

prostitution och människohandel ska minska måste därmed sexköparna bli färre, då brist 

på sexköpare skulle leda till avsaknad av efterfrågan av prostituerade, menar Hunt. 

Genom att exempelvis skicka ett brev till den påkomna sexköparens familjemedlemmar 

med information om vilket brott individen utfört eller genom hårdare straffskalor, 

argumenterar Hunt (2013) för att sexköparna skulle bli färre, och hela 

sexhandelsindustrin därmed skulle minska.  

Teoretiskt ramverk 

Socialkonstruktivism 

Diskursanalys beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips (2000) som ett paket av teori 

och metod och kan därför inte kombineras med vilken teori eller analysmetod som helst. 

Diskursanalysen förknippas med ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Människan 

betraktas inom diskursanalysen som en varelse vars syn på världen beror på den 

kulturella och historiska kontext människan befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Socialkonstruktivism utgår från att verkligheten och den mänskliga kunskapen 

konstrueras. Enligt socialkonstruktivismen finns det ingen objektiv sanning om världen, 

utan kunskap är subjektiv och föränderlig med tid och omständigheter. Det vi uppfattar 

som verkligheten är istället bara en produkt av vårt sätt att se på världen (Bevir, 2009; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Wenneborg (2001) skriver att socialkonstruktivism 

har ett kritiskt tänkande inbyggt i teorin genom att inte acceptera det första som syns 

som sanning. Perspektivet främjar snarare analys av vad som ligger bakom fenomenet 

och hur det skapas. Även språket är konstruerat i sociala sammanhang som via sitt 
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användande och sina benämningar konstruerar en viss bild av ett visst objekt och vår 

verklighet. 

Diskursanalys 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan begreppet diskurs användas på olika 

sätt men något som är gemensamt är tanken att vårt språk är ordnat i mönster som vi 

använder oss av när vi talar eller skriver inom ett specifikt område. Författarna 

exemplifierar att det finns en medicinsk diskurs på ett sjukhus och en politisk diskurs i 

riksdagen. Vid genomförandet av en diskursanalys analyseras hur dessa diskurser ger sig 

till känna och är ordnade. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar dock att denna 

vida definition av en diskurs inte är användbar i sig själv. Istället behöver den som vill 

genomföra en diskursanalys välja en av de specifika inriktningarna som finns inom fältet. 

I den här uppsatsen har vi valt att utgå från den foucauldianska diskursanalysen.  

Foucauldiansk diskursanalys 

Diskursanalysen har som teori och metod präglats av filosofen Michel Foucault (1926-

1984). Foucault definierar en diskurs som en samling av språkliga kategorier som 

systematiskt formar det objekt det talas om (Foucault, 1979). Diskurser beskriver alltså 

inte bara världen, de konstruerar även den sociala verkligheten (Hardy & Phillips, 2004). 

En diskurs är inte bara ett ord, utan diskursen sätter en ram för hur fenomenet ska 

förstås och konstruerar hur den sociala verkligheten ska uppfattas. Den sociala 

verkligheten konstruerar hur diskursen skapas, samtidigt som diskursen skapar en version 

av den sociala verkligheten. Dessa står alltså i växelverkan med varandra (Bryman, 2011). 

Foucault sätter makten i fokus i sin diskursanalys. Diskursen är en resurs för kontroll, 

makt, kvalificering och diskvalificering där dessa maktförhållanden inte bara uttrycks 

genom diskurser, utan även skapas genom diskurser (Foucault, 1976/2008). Enligt 

Foucault ses makt dels som något förtryckande, men även som något produktivt så till 

vida att de som har makt i ett visst sammanhang skapar diskurser och kunskap. På detta 

sätt skapas vår sociala verklighet samtidigt som andra möjligheter och begrepp utesluts. 

Genom skapandet av diskurser formas i stor utsträckning bilden av dem vi är som 

subjekt och den socialt konstruerade kunskap vi kan ha om ett objekt. Detta leder även 

till att det inte går att tala om en objektiv sanning, då det inte går att bortse från de 

representerade diskurserna och komma bakom dessa till en mer “sann” sanning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Boréus (2015a) skriver att forskaren i den foucauldianska 
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diskursanalysen intresserar sig för utestängningsprocedurer, att upptäckta det 

underförstådda och att hitta subjektspositioner.  

Utestängningsprocedurer 

Foucault (1993) menade att forskaren, genom att analysera utestängningsprocedurer, kan 

upptäcka vilka som har makt i en viss situation att bestämma över hur världen ska 

uppfattas. Han skriver att utestängningsprocedurer bland annat handlar om förbud vilket 

innebär att inte vem som helst får prata om vad som helst, att inte allt får sägas samt att 

alla ämnen inte får pratas om när som helst. Vissa ämnen är tabubelagda, andra ämnen 

fungerar bara i vissa sammanhang och vissa ämnen kräver en priviligerad rättighet för att 

få talas om, menar Foucault (1993). Utestängningsprocedurer handlar även om att när 

något framställs som sant, framställs motsatsen underförstått som falskt och avvikande. I 

detta perspektiv bör analytikern titta på vilka åsikter eller personer som trängs undan och 

vilkas röster som därigenom görs illegitima eller osynliggörs (Boréus, 2015b). För att 

finna utestängningsprocedurer kan analytikern studera det underförstådda i texten. 

Att upptäcka det underförstådda 

Boréus (2015b) skriver att analysen av det underförstådda är central för all diskursanalys, 

också den foucauldianska. Bryman (2011) skriver om hur forskaren genom 

diskursanalysen inte bara studerar en text för att förstå verkligheten, utan att språket även 

är en maktresurs i att skapa den sociala verkligheten. Då språket inte endast är ett sätt att 

förstå omvärlden utan även anses producera den sociala verkligheten, tittar analytikern 

inte enbart på vad som sägs utan även på vad som är underförstått i texten.  

Subjektspositioner 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver om att Foucault var grundare för 

diskursanalysens subjektspositioner, vilket innebär att diskursen ses som skapare av 

subjektet. Boréus (2015b) skriver att individer får förväntningar på sig genom den 

kategori som de anses tillhöra och de föreställningar som finns om dessa människor, 

vilket skapas genom vårt språkliga användande. Foucault (1975/2017) skriver om hur 

dessa subjektspositioner bland annat visar sig bland fångar i fängelser där individerna 

formas utav de diskurser som de blir en del av. När en brottsling tar del av den disciplin 

som ska förändra den kriminella till en laglydig samhällsmedborgare, skapas en ny 

subjektsposition. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att positioner alltid går att 

finna i en diskurs och ger exemplet om ett läkarbesök. Under detta läkarbesök finns 
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positionerna patient och läkare, där vissa egenskaper tillskrivs de båda personerna 

beroende på de positioner de tilldelats. Läkarpositionen har i detta sammanhang större 

makt och kunskap, medan patienten förväntas underordna sig läkarens utsagor. 

Mediepåverkan 

Boréus (2015b) lyfter fram den påverkanseffekt som texter har på unika individer och 

samhället i stort. Texter bidrar till de föreställningar som människor har om samhället, de 

formar relationerna mellan olika grupper och de kan även bidra till att identiteter 

upprätthålls för individer eller grupper. Ett ämne som återkommer ofta tenderar att bli 

viktigare för mottagarna och de åsikter som lyfts fram bidrar till att prägla deras åsikter 

(Özaşçılar & Ziyalar, 2015). Dessutom menar Boréus (2015b) att texter ger uttryck för de 

nuvarande relationerna och föreställningarna som finns i samhället och reproducerar 

dessa. Denna syn är ett antagande som finns inom diskursanalysen då språket ses som 

något som har en funktion och reproducerar en viss syn på verkligheten (Rapley & 

Jenkings, 2010).  

Metodavsnitt 

Då syftet med denna uppsats har varit att studera rådande diskurser om prostituerade, 

prostitution och sexköpare i valda tidningsartiklar har en foucauldiansk diskursanalys 

varit lämplig. I den foucauldianska diskursanalysen är makten i centrum (Foucault, 

1976/2008). I denna uppsats har det bland annat varit av intresse att titta på vem som i 

de analyserade tidningsartiklarna har makt och befogenhet att tala om, och därigenom 

konstruera diskurser om, prostitution. Uppsatsen har utgått från den 

socialkonstruktivistiska synen om att verkligheten och kunskap är socialt konstruerade. 

Språket skapar en bild av olika objekt, individer och grupper av människor. Genom att 

göra en diskursanalys undersöks vilken syn på verkligheten som sprids genom diskurser 

(Rapley & Jenkings, 2010; Wenneborg, 2001). Som Boréus (2015b) skriver reproducerar 

texter även en viss syn på verkligheten. Att analysera hur det skrivs om prostituerade, 

prostitution och sexköpare i mediala texter är därför av vikt för samhällsvetenskaplig 

forskning.  

Datainsamlingsmetod och urval 

Den här uppsatsen har haft som syfte att se vilka diskurser som reproduceras i 

dagstidningar i Sverige kring prostitution. För att genomföra den foucauldianska 
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diskursanalysen behövdes först ett urval av tidningsartiklar göras. Då studien inte har 

syftat till att undersöka hur en viss tidning eller skribent uttrycker sig om prostitution, 

utan hur prostitution skrivs om i valda tidningsartiklar valdes mer än en dagstidning ut 

för analys. Urvalsprocessen genomfördes i ett antal steg. Steg ett bestod av en sökning på 

orden prostitu* och sexköp* i databaserna Svenska dagstidningar och Retriever 

mediearkivet. Asterisken möjliggör för alla ändelser på ordet att tas med i sökningen. På 

detta sätt kom bland annat prostitution, prostituerad, sexköpare och 

sexköpslagstiftningen med i urvalet. Här begränsades urvalet till året 2017 för att få en så 

aktuell bild som möjligt. Svenska dagstidningar är en databas med fullständig 

digitalisering av ett antal stora dagstidningar från Sverige (Kungliga biblioteket, u.å.). På 

databasen Retriever mediearkivet finns både medier från tryckt press och från tv och 

radio. Här finns media från hela Norden, vilket gör att det finns ett stort antal sökbara 

artiklar (Retriever, u.å.). Denna studie har dock endast baserats på tryckt material från 

Sverige. Med användning av dessa databaser uppstod en god överblick av antalet artiklar 

med de aktuella sökorden.  

Dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) valdes ut som de 

tidningar vars artiklar skulle analyseras. Dessa tidningar valdes ut då de är rikstäckande 

och var de största dagstidningarna i Sverige år 2017 (Orvesto, 2017). På Retriever 

framkom totalt 266 träffar på sökorden i de två valda tidningarna och 619 träffar på 

Svenska dagstidningar. Detta ledde till steg två i urvalsprocessen. En manuell 

genomläsning av träffarna gjordes, vilket ledde till att 200 artiklar valdes för närmare 

granskning. Ett flertal av de träffar som uppkom i databaserna var dubbletter och några 

ämnen behandlades i flera tidningar, vilket gjorde att en viss naturlig rensning skedde. I 

steg tre av urvalet lästes artiklarna noggrannare och endast de artiklar som fokuserade på 

prostitution valdes, de artiklar där prostitution enbart nämndes i förbifarten sållades bort. 

Då dessa artiklar inte uttryckte några starka åsikter utan främst var nyhetsreportage 

fattades beslutet att inkludera ett år till i sökningen. 2016 lades till i sökningen och 

ytterligare 280 träffar uppkom i Retriever, samt 633 i Svenska dagstidningar. Efter att ha 

läst igenom träffarna från 2016 och utfört vidare gallring, kvarstod totalt 18 relevanta 

artiklar för analys, varav 12 stycken var från Svenska Dagbladet och 6 stycken från 

Dagens Nyheter. I resultatet kommer dessa artiklar benämnas med förkortningen följt av 

den siffra som givits artikeln, exempelvis DN 1 och SvD 4. Artiklarnas fullständiga 

referenser återfinns i Bilaga 1.  
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Analysverktyg 

För att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens frågeställningar har ett antal analysfrågor 

valts med utgångspunkt från de exempel som Boréus (2015b) och även Bolander och 

Fejes (2015) ger. Följande frågor har legat till grund för analysen: 

 1.      Vad påstås uttryckligen i texten? 

2.      Vad underförstås i texten? 

3.      Vilka kategorier av människor omtalas i texten och hur framställs de? 

4.      Vad trängs undan eller görs illegitimt?  Vilka framstår som auktoriteter? 

Vad påstås uttryckligen i texten? Denna inledande fråga är lämplig för olika typer av 

textanalyser menar Boréus (2015b) då den är ett första steg i att kartlägga innehållet i 

texten för att sedan kunna titta djupare på olika aspekter. Genom att titta på vad som 

uttrycks explicit i tidningsartiklarna har denna analysfråga besvarats i resultatet.  

Vad underförstås i texten? Genom att lägga fokus på vilka antaganden som tas för givet i 

texten blir det tydligare vilken diskurs som texten för fram. Att undersöka vad som 

uttrycks implicit är centralt vid alla typer av diskursanalys då den syftar till att avslöja vad 

som döljs i texten (Boréus, 2015b). En viktig del gällande denna fråga är att se närmare 

på det sammanhang som texten är skriven i. Det kan gälla vilken position författaren har 

och vad som händer i samhället i stort när texten skrivs (ibid.). 

Vilka kategorier av människor omtalas i texten och hur framställs de? Denna analysfråga är nära 

sammankopplad med studiens frågeställningar, som intresserar sig för hur kategorierna 

prostituerade och sexköpare framställs. Med hjälp av analysfrågan har detta undersökts 

genom att titta närmare på vilka kategoriseringar som görs och vilka egenskaper som 

tillskrivs dessa kategorier, antingen explicit eller implicit. Boréus (2015b) belyser att 

frågan kan ha som syfte att se vilka subjektspositioner som finns i en diskurs. Bolander 

och Fejes (2015) menar att frågan om subjektspositioner är en viktig utgångspunkt vid en 

analys inspirerad av Foucault. Genom att belysa vilken subjektsposition som till exempel 

prostituerade har i en text kan en vidare analys göras genom att diskutera vilka effekterna 

blir av denna subjektspositionering för de människor som ingår i den kategorin. 
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Vad trängs undan eller görs illegitimt? Vilka framstår som auktoriteter? Då en foucauldiansk 

diskursanalys har valts fokuserar uppsatsen på makt och vem som kan säga vad. Genom 

dessa analysfrågor menar Boréus (2015b) att utestängningsprocedurer kan kartläggas 

genom identifierandet av diskurser. När något tas för givet och framställs som sant 

diskvalificeras motsatsen att ges utrymme och blir på detta sätt undanträngt.    I analysen 

av tidningsartiklarna har det fokuserats på vad som framställs som normalt respektive 

avvikande, något som Bolander och Fejes (2015) poängterar vikten av att göra för att 

identifiera utestängningsprocedurer.  

Analytiskt tillvägagångssätt 

När urvalet av tidningsartiklar var gjort kvarstod 18 stycken artiklar från DN och SvD. 

Dessa analyserades med hjälp av det ovan beskrivna analysverktyget. De fyra frågorna i 

analysverktyget ställdes till varje tidningsartikel. På detta sätt upptäcktes implicita och 

explicita antaganden, subjektspositioner och utestängningsprocedurer. Återkommande 

diskurser i materialet hittades varav fyra stycken var särskilt framträdande, dessa 

redovisas för i resultatet. 

Studiens tillförlitlighet 

När det gäller kvaliteten i kvalitativa studier nämner Bryman (2011) två kriterier som 

viktiga, dessa är reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet 

och huruvida liknande resultat skulle uppnås om studien skulle göras om. För att stärka 

studiens reliabilitet har urvalsprocessen och analysprocessen beskrivits steg för steg, detta 

gör att den som vill replikera studien kan använda samma tillvägagångssätt. Dock finns 

en medvetenhet kring att ingen som genomför en studie av detta slag är helt objektiv. 

Alla människor bär med sig en förförståelse och denna ser olika ut, detta leder i sin tur till 

att resultatet tolkas på olika sätt av olika forskare. I och med detta är inte en total 

replikerbarhet möjligt i en kvalitativ studie av detta slag.  

Validitet handlar om ifall studien undersöker det som den säger sig undersöka. Angående 

validitet skriver Bryman (2011) att kvalitativa forskare inte främst är intresserade av att 

mäta, i en kvalitativ studie kan validitet istället handla om att dra slutsatser som stämmer 

överens med empirin. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att något som är 

betydelsefullt för validiteten i en diskursanalys är att diskursen sätts i ett sammanhang 

och exemplifieras. I denna studie belyses diskurserna med citat vilket är ett sätt att öka 

transparensen och motivera de tolkningar som görs. I och med att studien har ett 
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socialkonstruktivistiskt angreppssätt gör denna studie inget anspråk på att presentera en 

objektiv sanning utan presenterar diskurser.  

Bryman (2011) tar upp ytterligare två viktiga kriterier vid en kvalitativ undersökning. 

Dessa är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet handlar om att studiens resultat ska vara 

trovärdigt, överförbart, pålitligt och att det ska finnas en möjlighet att styrka och 

konfirmera resultatet. Resultatet ska vara trovärdigt och väl beskrivet, vilket ger läsaren 

en möjlighet att bedöma hur pass överförbart resultatet från den aktuella studien är till en 

annan kontext. Forskarna ska väl redogöra för hela forskningsprocessen för att 

tillförsäkra pålitligheten samt säkerställa att forskningen genomförts efter bästa förmåga 

och att resultatet inte medvetet präglats av godtycklighet från forskarna. Uppfylls dessa 

krav anses den kvalitativa studien tillförlitlig. Äktheten bedöms genom hur deltagarna i 

studien upplever samstämmighet med resultatet, enligt Bryman (2011). Då denna studie 

inte involverat deltagande av utomstående individer behöver inte detta krav 

uppmärksammas. Eftersom denna studie har utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv har inte en sanning presenterats, utan endast en bild av en social verklighet. 

För att läsaren ska uppfatta att de tolkningar som gjorts är trovärdiga, utan att anspråk 

görs på att vara en sanning, har det fokuserats på att göra kopplingarna välgrundade och 

forskningsprocessen så transparent som möjligt. Hos oss som forskare finns en 

medvetenhet om att subjektiva bedömningar och den mänskliga faktorn kan komma att 

påverka resultatet. Detta har försökt undvikas genom att tas i beaktande genom hela 

processen, samt genom att endast de kopplingar som samstämmer med bådas analyser 

har tagits med i resultatet.  

Etiska reflektioner 

Forskning är en viktig komponent i den fortsatta utvecklingen för ett samhälle och dess 

individer. Därför finns det ett krav, det så kallade forskningskravet, på att forskning ska 

utföras och att detta ska ske med god kvalitet för att föra utvecklingen framåt. Samtidigt 

ställs alltid detta mot ett annat krav, individskyddskravet, som innebär att alla människor 

har rätt att skyddas mot all form av skada. Dessa krav kan ibland stå emot varandra när 

forskning ska genomföras och forskaren måste då göra ett etiskt övervägande kring 

forskningens förväntade positiva effekter och de negativa effekter som kan drabba 

individen (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Bryman (2011) tar upp fyra etiska överväganden en forskare ska betänka innan forskning. 

Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) skriver att samtyckeskravet innebär att de 

berörda parterna i en studie ska lämna sitt samtycke till att vara med i studien och att 

detta samtycke när som helst under forskningsprocessen kan dras tillbaka. Vidare 

definierar Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet som att alla uppgifter som finns om 

individerna delaktiga i studien ska förvaras på ett sådant sätt att de inte kan tas del av utav 

obehöriga. Informationskravet innebär att alla parter ska få information om syftet med 

studien och vad deras medverkan kommer att innebära. Slutligen innebär nyttjandekravet 

att de uppgifter som samlas in om individer endast får användas i forskningsändamål 

(ibid.). 

 Då denna studie baseras på sekundärdata i form av tidningsartiklar finns det inga 

människor som behöver bes om samtycke av eller ges information till. Tidningsartiklarna 

finns i databaser och i tidningsarkiv tillgängliga för alla personer att läsa. Den forskning 

som genomförts i denna studie har därmed inte påverkat någon individ direkt under 

processen, utan endast indirekt då individer själva väljer att läsa den. Till denna studie har 

empirin endast samlats in i syfte att analysera diskurserna och inte till annan användning. 

De tidningsartiklar som analyserats i studien har författare som dock inte gett sitt 

samtycke till att delta. Vetenskapsrådet (2002) tar i sina forskningsetiska principer upp att 

samtycke inte behöver inhämtas då informationen tas från redan existerande register, 

såsom massmedia. Detta eftersom det inte krävs någon aktiv insats från deltagarna, i 

detta fall författarna och de personer som porträtteras i artiklar, utan de har redan givit 

sitt samtycke till att finnas med i tidningarna. 

Bryman (2011) tar upp att alla individer har rätt till ett skyddat privatliv, oavsett om de 

gett sitt samtycke till att delta i en studie eller finnas i offentligt tryck. Därmed har vi i 

denna studie valt att inte skriva ut författares eller porträtterade individers namn, då detta 

heller inte är av relevans för den studie som genomförts. I de fall det är av betydelse för 

analysen har istället yrkestillhörighet eller kön nämnts. De aktuella artiklarna finns dock 

med i referenslistan, vilket gör att namnen går att finna. Detta gör att konfidentialiteten 

kring anonymisering inte helt uppfylls, men i texten kommer individerna hållas så 

anonyma som möjligt. En annan etisk aspekt vi haft med oss under arbetets gång är att 

analysen ska genomföras så noggrant som möjligt med väl underbyggda argument, för att 

inte slutsatser ska dras som det inte finns stöd för i empirin. 
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Resultat 

Genom analysen av de 18 valda tidningsartiklarna från SvD och DN framträdde fyra 

diskurser som resultatet också är organiserat efter. Dessa är “Den prostituerade som 

ofrivilligt offer”, “Den prostituerade som marknadsvara”, “Efterfrågan som problemet” 

och “Den vanliga inhumana sexköparen”. Alla dessa diskurser speglar de 

radikalfeministiska åsikter som Anderson (2002) lyfter fram eftersom de prostituerade 

framställs som ofrivilliga och förtryckta av sexköpare och hallickar. Dessa diskurser utgör 

endast en bild av prostituerade, prostitution och sexköpare, de gör inte anspråk på att 

vara sanning. Diskurserna kommer att belysas med citat från tidningsartiklarna. Alla 

tidningsartiklar representeras inte genom citering men alla tidningsartiklar har analyserats 

för att finna diskurserna. Den mest frekvent omnämnda parten i tidningsartiklarna är den 

prostituerade vilket bidrog till att två diskurser framkom om dessa individer, “Den 

prostituerade som ofrivilligt offer” och “Den prostituerade som marknadsvara”. Dessa 

diskurser är inte motstridiga varandra, utan kompletterar varandra i hur prostituerade 

framställs. Prostitution framställs som ett problem där efterfrågan från sexköparna är den 

största pådrivande faktorn medan sexköparen framställs som en "vanlig" man samtidigt 

som han är i besittande av inhumana kvalitéer.  

I analysen av tidningsartiklarna analyserades de områden som Foucault (1975/2017; 

1993) framhåller som viktiga att undersöka i en diskursanalys. Dessa är 

utestängningsprocedurer, subjektspositioneringar och att upptäcka det underförstådda. 

Dessa hänger samman med de analysfrågor som redovisas för i metodavsnittet. 

Utestängningsprocedurer har analyserats genom att titta på vad som undanträngs i 

tidningsartiklarna och subjektspositioneringar har framträtt genom att titta på hur 

grupper av människor kategoriseras. För att upptäcka det underförstådda analyserades 

först vad som uttrycks explicit och sedan vad som implicit framgår i tidningsartiklarna.  

Den svenska lagstiftningen är könsneutralt skriven vilket innebär att det är olagligt för 

alla att köpa sexuella tjänster. I tidningsartiklarna är det dock endast män som benämns 

som sexköpare vilket gör att orden “män” och “han” används om sexköpare i resultatet. 

Även ordet prostituerad är könsneutralt men alla prostituerade som omnämns i 

tidningsartiklarna samt alla fiktiva exempel som ges är kvinnor. Därmed kommer 

sexköpare benämnas som “han” och prostituerade att benämnas som “hon” i resultatet.  
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Den prostituerade som ofrivilligt offer 

Att prostituerade framställs som ett ofrivilligt offer, antingen uttryckligen eller 

underförstått, är en tydligt framträdande diskurs i de analyserade tidningsartiklarna. Den 

prostituerade beskrivs som tvingad in i sexhandeln, antingen på grund av fattigdom eller 

människohandel och framställs alltid som ett ofrivilligt offer för sexköpare eller hallickar. 

Detta belyses genom följande utdrag ur DN 6 “Tjejerna som jag möter tycker att nätterna 

är avskyvärda. De vill inte gå där på gatan, men de måste jobba ihop tillräckligt mycket 

pengar till sina hallickar”. Detta citat uttrycker bilden av de prostituerade som ofrivilliga 

offer. Explicit formuleras att tjejerna inte vill gå där på gatan, de är alltså en del av 

sexhandeln mot sin vilja. Implicit framgår att tjejerna är offer och i händerna på 

hallickarna som de måste tjäna in pengar till.  

Diskursen om “Den prostituerade som ofrivilligt offer” uttrycks ibland explicit, som i 

SvD 5 “En verksamhet där både offer och gärningsmän ofta kommer från länder med 

utbredd fattigdom” och SvD 9 “När fattigdom tvingar in kvinnorna i prostitution blir det 

fritt fall i armarna på den som betalar”. Andra gånger sker det mer implicit, såsom 

exempelvis i DN 1 “Den här flickan har ingen omvärldskunskap [...] hon skulle inte ens 

kunna köpa en tunnelbanebiljett”. Flickan i fråga är 20 år, vilket skulle kunna kvalificeras 

som en kvinna istället för en flicka. Genom att använda termen flicka framställs den 

prostituerade som mer av ett barn. Detta, i kombination med beskrivningen av hennes 

brist på omvärldskunskap, framställer den prostituerade som än mer utsatt och ännu mer 

av ett offer än någon som beskrivs som kvinna gör. Genom formuleringen “hon skulle 

inte ens kunna köpa en tunnelbanebiljett” underförstås att det finns många saker flickan 

inte klarar av att göra. Att hon “inte ens” kan köpa en biljett spär på uppfattningen om 

att flickan inte klarar sig själv utan behöver blir omhändertagen. Hon framställs som ett 

ungt offer som behöver hjälp att orientera sig i världen och skydd från den utsatthet hon 

befinner sig i. 

I tidningarna framställs prostituerade som tvingade till prostitution. Detta sker antingen 

explicit eller implicit och ingen motstridig diskurs till detta går att finna i 

tidningsartiklarna. Bland annat står detta i SvD 2 

Vissa prostituerar sig för att de inte vet hur de annars ska försörja sina barn 

och finansiera droger. Andra föddes i en familj där man ärvt både missbruket 

och prostitutionen. Någon tvingades att sälja sex av sina egna föräldrar redan 
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som barn, någon annan lurades hit av en man som lockade med äktenskap, 

pengar och framtid i Sverige. Nu tvingas hon sälja sin kropp av den man som 

först sa att han älskade henne, men som visade sig vara en hallick.   

I detta citat används ordet tvingad två gånger då den prostituerade tvingas sälja sexuella 

tjänster av först sina föräldrar och sedan av en hallick. Den prostituerade beskrivs som 

ofrivillig i de handlingar hon tvingas utföra, och som ett offer för föräldrarnas och 

hallickens order. Makten ligger utanför den prostituerades händer och hon tvingas foga 

sig efter andras maktutövning mot henne. Genom att använda formuleringar om den 

prostituerades eventuella bakgrund såsom “föddes i en familj där man ärvt både 

missbruket och prostitutionen”, framställs den prostituerade som någon som aldrig haft 

något annat val utan varit ett offer genom hela livet. Den prostituerade beskrivs som ett 

offer i sin nuvarande situation “nu tvingas hon sälja sin kropp” och ett offer sedan 

barnsben “någon tvingades att sälja sex av sina föräldrar redan som barn”. Detta skapar 

en subjektsposition av den prostituerade som ett ständigt offer som inte har en chans att 

försvara sig utan tvingas foga sig efter andra aktörers viljor. De prostituerade beskrivs 

som antingen ekonomiskt utsatta, drogmissbrukare, barnprostituerade eller lurade. 

Gemensamt för alla beskrivningar är att de prostituerade är ofrivilliga då inga exempel på 

frivillig prostitution lyfts fram i de analyserade tidningsartiklarna.  

I DN 6 återfinns följande citat som ytterligare belyser “Den prostituerade som ofrivilligt 

offer”  

Jag vet inte hur många gånger kvinnor kommit fram till mig och önskat att 

jag ska be för att det ska gå bra för dem under natten - och att de inte ska 

vakna upp på morgonen och vara svårt skadade [...]  

De kvinnor som omnämns här är kvinnor som arbetar som prostituerade på Stockholms 

gator. Det står att kvinnorna önskar att de “inte ska vakna upp på morgonen och vara 

svårt skadade”. Implicit underförstås att det finns ett hot mot de prostituerades 

välbefinnande från sexköparna, men detta nämns inte i texten. Istället “vaknar de upp” 

skadade. Den prostituerade framställs därmed som ett offer för sexköparen och hans 

handlingar. Makten ligger i sexköparens händer och de prostituerade ber “att de inte ska 

vakna upp på morgonen och vara svårt skadade”.  
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Utländska kvinnor beskrivs i tidningsartiklarna som extra utsatta. Ett citat från DN 6 

belyser detta “Värst utsatta är kvinnorna från andra länder. De hotas inte bara av 

sexköpare utan också av sina hallickar”. Genom detta citat framställs explicit utländska 

prostituerade som värre utsatta än svenska, vilket antyder att livsförhållandena är något 

bättre för prostituerade kvinnor från Sverige. Genom att säga att de utländska kvinnorna 

hotas av sina hallickar, underförstås att de svenska kvinnorna inte har hallickar och 

därmed är mindre utsatta. Prostituerade från andra länder framställs därmed i ännu större 

utsträckning som offer än prostituerade från Sverige. Svenska prostituerade beskrivs som 

ofrivilliga offer för sexköpare, medan utländska prostituerade faller offer för både 

sexköpare och hallickar. Då även svenska prostituerade kan ha hallickar och inte alla 

utländska prostituerade är en del av människohandeln för sexuella ändamål behöver inte 

detta vara sant. Noterbart är dock att prostituerade från utlandet framställs som extra 

utsatta.  

Eftersom diskursen om “Den prostituerade som ofrivilligt offer” dominerar trängs 

diskursen om den frivilligt prostituerade undan. I tidningsartiklarna framställs det som att 

alla prostituerade gör det av tvång eller som en desperat sista utväg vilket gör att 

motsatsen, den frivilligt prostituerade, stängs ute. En sådan utestängningsprocedur bidrar 

till vilken röst som anses legitim i offentliga sammanhang. Den ofrivilligt prostituerade 

blir vid ett flertal tillfällen intervjuad och omnämnd, medan den frivilligt prostituerade 

inte har någon plats i de tidningsartiklar som har analyserats. Alternativ såsom att 

kvinnorna gör det frivilligt och faktiskt finner vinningar i prostitutionen trängs undan och 

görs illegitima när motsatsen beskrivs som "sann". Genom att de som prostituerar sig av 

fri vilja inte kommer till tals eller nämns i mediereportagen ses frivillig prostitution som 

icke-existerande och därigenom avvikande. Genom denna diskurs och sådana 

beskrivningar skapas en subjektspositionering av den prostituerade. Den prostituerade 

framställs som en kvinna som tvingas till att arbeta inom prostitution. Prostituerade 

beskrivs vara ofrivilliga offer och prostitution framställs som ett yrke individer blir 

tvingade in i av omständigheter eller andra aktörer. Detta kan leda till ökad stigmatisering 

kring prostitution och prostituerade eftersom inga individer beskrivs utföra arbetet 

frivilligt, utan endast framställs som offer för kriminella sexköpare eller hallickar. Att 

även några prostituerade har internaliserat subjektpositioneringen som ett tvingat, 

ofrivilligt offer framkommer exempelvis i DN 2. Detta citat kommer från uppropet 

#utanskyddsnät skapat av kvinnor med upplevelser av prostitution, kriminalitet och 

missbruk i samband med rörelsen #metoo  
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Det börjar så tidigt. Och när vi väl har gått sönder, så bara fortsätter 

övergreppen. Vi vill att ni kliver ur er bekvämlighetszon, rullar upp ärmarna 

och ställer er sida vid sida med oss. Det spelar ingen ROLL hur förfärliga och 

hemska ni tycker våra historier är, det minsta vi kan begära är att ni ser oss.  

Kvinnan för fram att kontinuerliga övergrepp är en del av hennes livssituation. Hon 

framställer sig implicit som ett offer för sexköpare och förövare och uttrycker explicit att 

hon, och andra prostituerade med henne, behöver ett stöd från omgivningen.  

Makt och diskurser står i växelverkan med varandra. En diskurs speglar maktpositioner, 

samtidigt som maktpositioner skapas genom diskursen. Genom diskursen om “Den 

prostituerade som ofrivilligt offer” hamnar den sexsäljande individen i ett positionellt 

underläge. Den prostituerade framställs som ett offer för andras, ofta hallickars och 

sexköpares, vilja och makt och de tvingas in i sexhandeln mot sin vilja. Eftersom den 

prostituerade beskrivs på detta sätt cementeras diskursen "Den prostituerade som 

ofrivilligt offer" ytterligare genom medias sätt att skriva och tala om fenomenet. 

Den prostituerade som marknadsvara 

“Den prostituerade som marknadsvara” speglar att den prostituerade framställs som ett 

objekt på en handelsmarknad. I SvD 9 uttrycks detta om prostitution “För den som inget 

annat har att erbjuda, så får även kroppen en prislapp - så länge det finns de som är 

villiga att köpa”. I detta citat beskrivs kroppen som ett objekt som finns tillgängligt för 

försäljning, vid brist på andra källor till inkomst. Sexköparen framställs här implicit som 

en viktig komponent. Utan efterfrågan finns det inget underlag för den sexuella 

marknaden. 

I SvD 8 intervjuas en polis som arbetar mot prostitution i Stockholm som beskriver 

marknaden så här “Men en 18-årig rumänsk kvinna behöver du inte hitta en ny. Henne 

kan du sälja om och om igen och det genererar mycket pengar”. Här talar han om 

hallickar och deras hantering av prostituerade. Framställningen av den prostituerade som 

en marknadsvara hör samman med en objektifiering av den prostituerade. Prostitution 

skildras som en sexhandelsmarknad och den prostituerade framställs som ett objekt som 

det är möjligt att sälja gång på gång.  

Genom att tala om prostituerade som en marknadsvara positioneras individen som något 

som endast finns till för sexköparens intresse och efterfrågan. Den prostituerades känslor 
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tas här inte i beaktande, istället är sexköparens önskemål i fokus. Genom diskursen om 

“Den prostituerade som marknadsvara” framställs den prostituerade inte längre som ett 

subjekt med självbestämmanderätt utan beskrivs istället som ett objekt som säljs av 

hallickar och köps av sexköpare, alltefter deras vilja. 

“Det handlar ofta om att heterosexuella män utnyttjar sårbara kvinnor, att sex är något 

som män vill ha och kvinnor kan ge dem”. Detta citat från SvD 1 belyser ytterligare 

“Den prostituerade som marknadsvara”. Fokus ligger även här på sexköparens 

(mannens) önskemål “sex är något som män vill ha”, medan kvinnan endast finns där för 

mannen “och kvinnor kan ge dem”. När den prostituerade beskrivs likt en vara 

uppmärksammas inte de mänskliga dragen så som känslor och viljor. Positionen som 

objekt styrks av efterfrågan efter varan. Detta gör att makten över sin kropp hamnar 

utanför den prostituerades händer. I denna diskurs har sexköparen den huvudsakliga 

makten över den prostituerades liv. Så länge det finns efterfrågan från sexköparen 

kommer hallicken att fortsätta sälja den prostituerades kropp som en marknadsvara. När 

något framställs som en sanning, kan motsatsen räknas som osann eller avvikande. I 

citatet uttrycks vissa påståenden som fakta; “heterosexuella män utnyttjar sårbara 

kvinnor” och “sex är något som män vill ha och kvinnor kan ge dem”. I detta 

sammanhang vore det därmed avvikande att påstå att en prostituerad själv vill sälja sin 

kropp eller att prostitution handlar om att kvinnor köper sex av sårbara män.  

I en intervju i DN 3 står följande: “Men detta är människor av kött och blod, kvinnor 

som förs in och ut ur Stockholm i hundratal, och utnyttjas på allra värsta sätt”. I detta 

citat beskrivs de prostituerade, även här kvinnor, passiva i sitt öde på 

sexhandelsmarknaden. Kvinnorna förs mellan olika platser och utnyttjas på allra värsta 

sätt. De prostituerade är inte själva aktörer i det som händer dem, istället förs de runt och 

utnyttjas av andra. Makten i denna diskurs ligger hos hallickar och sexköpare som har 

makten att flytta på, att sälja, att köpa och att utnyttja den prostituerade. I SvD 11 

intervjuas en myndighetsperson på Migrationsverket som uttrycker följande om 

prostitution “Vår uppfattning är att många unga kvinnor tas in i södra Europa. Då kan 

andra kvinnor, som kanske inte drar in lika mycket pengar och som är lite äldre, flyttas 

högre upp i Norden [...]”. När en individ positioneras som en marknadsvara framställs 

individen som ett objekt. Objekt är passiva, vilket även kvinnorna i prostitutionen 

framställs vara i dessa citat då de flyttas runt mellan olika platser av andra aktörer. Precis 

som marknadsvaror skildras de prostituerade kunna sjunka i värde "Då kan andra 
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kvinnor, som kanske inte drar in lika mycket pengar och som är lite äldre, flyttas högre 

upp i Norden".  

Följande upprop kommer från en prostituerad kvinna i samband med uppropet 

#utanskyddsnät som återfinns i DN 2 

… ibland har jag inte vetat om jag ska lyckas ta mig därifrån levande. Det är 

väl det enda, jag vill inte dö som hora. Ibland tänker jag att det vore bättre 

om jag tar livet av mig innan de gör det. Ska jag dö kan det väl få vara som 

människa.  

Genom formuleringen “ska jag dö kan det väl få vara som människa” framställer kvinnan 

inte sig själv som en människa när hon är en "hora". Därmed förstärks ytterligare 

diskursen om "Den prostituerade som marknadsvara". Den prostituerade framställs som 

ett avhumaniserat objekt likt en vara som säljs på sexhandelsmarknaden. Att den 

prostituerade själv skriver en sådan mening om sitt liv kan tyda på att hon internaliserat 

en subjektspositionering av sig själv som ett objekt snarare än en människa, ett subjekt. 

Genom diskursen om “Den prostituerade som marknadsvara” framställs den 

prostituerade som ett passivt objekt styrt av hallickars och sexköpares maktutövande. 

Beskrivningen av den prostituerade som ett objekt framställer gruppen av prostituerade 

som hjälplösa och utlämnade till andra aktörers vilja och önskemål. Detta hänger 

samman med diskursen om “Den prostituerade som ofrivilligt offer”. Genom att 

beskrivas som ett passivt objekt blir den prostituerade även ett ofrivilligt offer för någon 

annans vilja som kan skickas runt och säljas som en marknadsvara.  

Ett annat maktperspektiv är vem som får tala om, och därmed skapa, diskurser och vilkas 

röster som genom samma procedur trängs undan. De röster som inte hörs i “Den 

prostituerade som marknadsvara” är de aktörer som styr sexhandelsmarknaden: 

sexköparna och hallickarna. Dessa röster stängs ute, samtidigt som dessa aktörer kanske 

inte själva vill lyfta sina röster på grund av stigmatisering och att handlingarna är illegala. I 

stor mån är det andra aktörer, såsom skribenter och poliser som hörs i debatterna kring 

prostitution. Detta gör att de berörda parterna inte har tolkningsföreträde i de frågor som 

rör deras eget liv, istället är det i stor mån andra aktörer som hörs och som därmed 

skapar en bild av den prostituerade, prostitution och sexköpare. De röster som hörs blir 

de rådande och auktoritära i debatterna kring prostitution, medan sexköpares och 

hallickars röster utestängs. Även de prostituerades röster trängs i viss mån undan. I stor 
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utsträckning är det andra aktörer som talar om dem, snarare än att de själva får uttala sig i 

tidningsartiklarna. Genom uppropet #utanskyddsnät valde prostituerade att göra sin röst 

hörd i media och att själva få vara med och skapa en bild av och diskurser om 

prostituerade, prostitution och sexköpare. Det liberalfeministiska perspektivet där den 

prostituerade ses som frivillig i sexhandelsmarknaden undanträngs genom att det 

radikalfeministiska perspektivet är helt dominerande i de analyserade tidningsartiklarna.  

Efterfrågan som problemet 

En diskurs som identifierats i analysen framställer sexköpare och deras efterfrågan av att 

köpa sex som problemet gällande prostitution.   

I SvD 9 skrivs det att “Prostitution och sexhandel är en utsatthet som inte hade funnits 

om det inte var för sexköparna”. I detta citat framställs de prostituerade inte som ett 

problem, utan som utsatta personer, något som stämmer överens med diskursen "Den 

prostituerade som ofrivilligt offer". Sexköparna beskrivs som själva orsaken till de 

prostituerades utsatthet; finns inte sexköpare behöver ingen tvingas prostituera sig. 

Denna diskurs går i linje med den svenska lagstiftningen där det är sexköparens 

handlingar som är kriminella, inte den prostituerades. Politiker i Sverige uttalar sig i 

enlighet med rådande lagstiftning genom att skuldbelägga sexköparen, som begår den 

illegala och socialt oacceptabla handlingen. I SvD 12 säger en politiker att “Det är 

efterfrågan att köpa sex som fokuset bör ligga på, för hade inte den funnits så hade inte 

problemen med prostitution och sexhandel existerat.”. Detta uttalande uttrycker explicit 

att orsaken till problemen handlar om sexköparnas efterfrågan, den är en förutsättning 

för att sexmarknaden ska uppkomma. Gruppen som uttrycker sig i enlighet med 

diskursen “Efterfrågan som problemet” består till stor del av politiker, ambassadörer för 

organisationer och poliser. Att dessa personer uttrycker sig i enlighet med en diskurs som 

stöttar sexköpslagen kan bero på att de i sina yrken har en representativ roll och 

förväntas uttrycka åsikter som stämmer överens med det parti, organisation eller 

myndighet som de representerar. Att politiker gör uttalanden med sanningsanspråk som 

det i SvD 12 kan bero på att de befinner sig i en position där de har möjlighet att komma 

till tals och att deras röster kan ses som särskilt legitima i och med deras ställning. Alla får 

inte samma plats att uttala sig i tidningar, utan makten att nå ut med sitt ord tillfaller i 

högre grad människor med en viss ställning och auktoritet i samhället. För att ett 

sanningsanspråk ska kunna få fäste i debatten krävs en viss legitimitet hos den som talar. 

När en politiker som är aktiv i frågor om prostitution gör sanningsanspråk på detta sätt 
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kan det antas få större tyngd än om en individ som inte är insatt i frågorna skulle göra 

samma uttalande.  

I SvD 9 påstås att “Det är köparnas pengar som gör kvinnokroppar till lukrativ 

business”. Genom detta citat framställs kvinnokroppen som ett objekt som det är 

lönsamt för hallickar och kvinnor själva att sälja. Sexköparen framställs som ett subjekt 

vars pengar är det som möjliggör marknaden. Detta är nära sammankopplat med 

diskursen “Den prostituerade som marknadsvara” då sexköparna och deras pengar 

uttrycks vara de som skapar marknaden på vilken kvinnan görs till en vara. “Så länge det 

finns sexköpare så kommer hallickar och människohandlare dyka upp som svampar ur 

jorden”. I detta citat från SvD 9 lyfts sexköpares roll som problemet fram än mer och det 

uttrycks explicit att hallickar och människohandlare dyker upp som en följd av 

efterfrågan av sexköp. Hallickar och människohandlare framställs inte bära samma ansvar 

för problemet som sexköparna, vilka beskrivs vara den ursprungliga orsaken till 

problemet. I citatet ovan beskrivs sexköpare bära ansvar för prostitution i allmänhet och 

människohandel för sexuella ändamål i synnerhet. Sexköparna positioneras som ansvariga 

för de problem som finns gällande prostitution. I diskursen finns alltså en 

subjektspositionering av sexköparna som ett problem som ska bekämpas. Detta uttrycks 

explicit av en politiker i SvD 7 “Sexköparna måste bli färre”. Lösningen gällande 

problemen kring prostitution sägs vara att det blir färre sexköpare då detta implicit antas 

leda till att färre personer tvingas prostituera sig. I den rådande diskursen “Efterfrågan 

som problemet” tas det för givet att just efterfrågan, och därmed sexköparna, är 

problemet. I denna diskurs görs dels sexköpares och dels människor med en uppfattning 

som skiljer sig från den rådande diskursens röster illegitima och ges inte utrymme i 

tidningsartiklarna.  

“Efterfrågan som problemet” är den rådande diskursen gällande hur tidningsartiklarna 

framställer problemen kring prostitution. Denna diskurs står dock inte helt oemotsagd. 

De prostituerade omnämns aldrig vara problemet men det finns ett fåtal tidningsartiklar 

där det är prostitutionen som verksamhet som beskrivs som problemet. Ett exempel är i 

DN 4 där en anonym hotellägare uttrycker “Ingen vill ha den här typen av verksamhet 

eftersom den är en magnet för annan typ av brottslighet som narkotika, stöld eller 

våldsbrott och drabbar övriga gäster”, med ”den här typen av verksamhet” åsyftas 

prostitution. Här framställs prostitution vara orsaken till andra typer av problem. Vad 
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som i sin tur är orsaken till prostitutionen nämns inte utan prostitution framställs som 

problemet.  

Trots att “Efterfrågan som problemet” inte är den enda diskursen som framkommer i 

tidningsartiklarna gällande problemen kring prostitution är det denna diskurs som syns 

och hörs mest. Därmed är det också denna diskurs och dess subjektspositionering och 

utestängningsprocedurer som görs mest legitima.  

Den vanliga inhumana sexköparen 

När det skrivs om sexköpare i tidningsartiklarna finns det gemensamma drag för hur de 

framställs, då de framställs parallellt som både "vanliga" och inhumana bildar de 

diskursen “Den vanliga inhumana sexköparen”. 

När det gäller hur sexköpare skildras ges det en bred bild. I tidningsartiklarna beskrivs 

sexköpare som tillhörande vilken socioekonomisk bakgrund som helst, som att de 

arbetar med vad som helst, bor var som helst och helt enkelt lever som vem som helst. I 

DN 4 uttrycks denna variation explicit av en hotellägare “Bland dem som kommer hit för 

att köpa sex finns verkligen alla typer av människor, från högt uppsatta affärsmän till 

pundare”. Sexköparens vardag framställs inte skilja sig från andras, förutom just 

sexköpet. Sexköparen kan ha familj, ett välbetalt jobb och till det yttre behöver inget 

sticka ut. Denna bild återfinns i SvD 9 “Hon kan inte språket, hon kanske gråter - men 

köparen lägger tusen kronor på nattduksbordet och åker tillbaka till lunchmötet, 

skolbiblioteket eller familjen.”. Köparens vardag framställs som normal och kan innehålla 

jobb, skola och familj. Sexköpet framställs som avvikande från detta. Direkt efter 

sexköpet återgår sexköparen till sin vardag där han är som vem som helst. Något som 

även framkommer i citatet från SvD 9, om än något mer implicit, är att sexköparen inte 

bryr sig om känslorna hos den prostituerade. Köparen bryr sig inte om att hon gråter, 

han betalar och går därifrån. Framställandet av sexköparen som inhuman är ständigt 

återkommande och uttrycks exempelvis i DN 3  

Det de har gemensamt är att de sätter sin egen sexualitet och egna behov 

framför allt. Detta är en grupp som många gånger inte ens skulle snatta en 

kexchoklad från ICA, men som inte har några problem med att ha sex med 

en gråtande rumänska. Det handlar i grund och botten om egoism och 

kvinnovåld.  
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 I citatet ovan, som kommer från en polis i Prostitutionsgruppen, påstås det att sexköp 

handlar om att köparen vill tillfredsställa sina sexuella behov och inte skyr några medel 

för att göra detta. Det skrivs även att sexköparen “inte har några problem med att ha sex 

med en gråtande rumänska”, implicit visar detta på antagandet att sexköparen inte känner 

någon medkänsla och skuld gentemot den prostituerade eller någon ånger kring sin 

handling. En prostituerad kvinna uttrycker i DN 2 “Vi är de som ni män har tagit er 

rätten att göra vad ni vill med”. Citatet kommer från ett upprop gällande sexuella 

övergrepp av prostituerade, #utanskyddsnät. Den prostituerade uttrycker explicit att det 

handlar om sexköparnas vilja och att de “tar sig rätten” att göra vad de vill med den 

prostituerade kvinnan, inte att de ger sexköparna rätten. Implicit framgår det att den 

prostituerades känslor och mående inte är något som sexköparen tar hänsyn till. 

Sexköparen framställs som en person som inte har medkänsla utan tar sig rätten att agera 

utifrån sina drifter, även om den prostituerade inte vill. På detta vis beskrivs sexköparen 

utnyttja det maktövertag som finns gentemot den prostituerade, han går emot hennes 

vilja. Detta bidrar till en subjektspositionering av sexköparen som inhuman och 

förstärker den subjektspositioneringen av den prostituerade som återfinns i “Den 

prostituerade som ofrivilligt offer”. Utöver poliser och journalister är även ofrivilligt 

prostituerade med och framställer sexköparen som inhuman. 

Till det yttre framställs sexköpare som "vanliga" medan de inre egenskaperna som 

tillskrivs sexköpare i artiklarna är inhumana och något som beskrivs som avvikande från 

andra människor. Gemensamt i samtliga analyserade tidningsartiklar är att det aldrig hörs 

några röster från sexköparna, däremot hörs de prostituerade i viss mån. Den största delen 

av de som uttalar sig i artiklarna är människor som i sitt yrke kommer i kontakt med 

prostitution, det kan handla om såväl poliser som politiker. Att dessa grupper av 

människor som har en viss auktoritet uttrycker sig enligt diskursen om sexköparen som 

inhuman bildar en utestängningsprocedur som gör att sexköpares röster trängs undan 

och görs illegitima. Sexköparna är själva inte med och definierar vilken 

subjektspositionering de får i tidningsartiklarna utan det är andra människor som avgör 

detta. Att sexköparna har begått en brottslig handling är något som påverkar att deras 

röster inte hörs i tidningarna. Att de begått en brottslig handling i kombination med det 

som uttrycks i diskursen “Den vanliga inhumana sexköparen” gör deras röster än mer 

illegitima.  
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Diskussion 

“Den prostituerade som ofrivilligt offer”, “Den prostituerade som marknadsvara”, 

“Efterfrågan som problemet” och “Den vanliga inhumana sexköparen” är de fyra 

diskurser som det redovisats för i resultatet. I detta avsnitt kommer diskurserna att 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning, teorier och begrepp. Dessa teorier och 

begrepp är socialkonstruktivism, diskursteori, liberal- och radikalfeminism samt 

Foucaults (1975/2017; 1993) begrepp om det underförstådda, makt, 

utestängningsprocedurer och subjektspositionering. Resultatets betydelse för socialt 

arbete kommer lyftas fram och sedan avslutas diskussionen med en metoddiskussion och 

förslag på framtida forskning.  

Hur framställs prostituerade? 

I studien hittades diskurserna “Den prostituerade som ofrivilligt offer” och “Den 

prostituerade som marknadsvara” medan den liberalfeministiska diskursen om den 

frivilligt prostituerade inte finns representerad. Det är snarare det radikalfeministiska 

perspektivet som återfinns i samtliga diskurser i tidningsartiklarna.  I Özaşçılar och 

Ziyalars (2015) analys av tidningsartiklar i Turkiet framställdes de prostituerade som 

entreprenörer som eftersträvar ett liv i lyx. Denna framställning av prostituerade 

framkommer inte alls i de analyserade tidningsartiklarna i denna studie. Alla prostituerade 

slås i tidningsartiklarna istället samman till en kategori och denna kategori tillskrivs 

egenskaperna ofrivilliga och offer och de prostituerade framställs som marknadsvaror. 

Den skillnad som kan finnas mellan individer inom kategorin blir dock osynliggjord. På 

detta sätt konstrueras bilden av prostituerade som utsatta för tvång eller som att de inte 

ser någon annan utväg än att prostituera sig. Denna bild av verkligheten förstärks 

ytterligare genom den forskning som visar att en stor majoritet av de prostituerade vill ut 

ur prostitution men inte ser någon annan lösning (Farley et al., 2004). Denna forskning 

används i radikalfeministisk anda som ett argument för att prostitution är skadligt för de 

prostituerade och att de därför inte skulle utsätta sig för detta frivilligt.  

Genom det sanningsanspråk som görs när det uttrycks att den prostituerade är ett 

ofrivilligt offer görs den frivilligt prostituerades röst illegitim. Att som prostituerad hävda 

att prostitution är något självvalt är något som blir mycket svårt då deras röster gjorts 

illegitima. Om en prostituerad ändå skulle hävda detta skulle åsikten troligtvis förbises då 

detta går emot den bild av “sanningen” som framställs i tidningsartiklarna. Medan 
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frivilligt prostituerade aldrig kommer till tals i tidningsartiklarna blir ofrivilligt 

prostituerade flertalet gånger intervjuade i tidningar och vid ett tillfälle skriver 

prostituerade själva ett upprop om sexuella övergrepp, #utanskyddsnät, i samband med 

#metoo-rörelsen. På detta sätt tog de prostituerade sig makt och var delaktiga i hur 

bilden av dem skulle framställas. De ofrivilligt prostituerade har denna makt då deras 

uttalanden överensstämmer med den rådande diskursen, deras röster blir legitima då de 

är förenliga med diskursen. För de frivilligt prostituerade blir resultatet det motsatta och 

de saknar makt att tala om och definiera sin egen situation. Deras röster görs illegitima 

genom att de skiljer sig från den rådande diskursen och ges därför inte utrymme. För den 

prostituerade som upplever sin situation som ofrivillig finns det däremot en stor chans 

att få sin berättelse trodd då den överensstämmer med den rådande diskursen om hur en 

prostituerads situation ser ut. Att allmänheten har denna bild av prostituerade kan 

underlätta och öka deras chanser att få hjälp ur den ofrivilliga prostitutionen. För den 

frivilligt prostituerade kan en konsekvens av att alla prostituerade ses som ofrivilliga offer 

bli att de erbjuds hjälp som andra människor anser att de behöver medan de själva inte 

anser detta. Denna syn överensstämmer med den underliggande kvinnosyn som återfinns 

i sexköpslagen där kvinnan inte själv har förmåga att samtycka till att sälja sexuella 

tjänster, som framkommer i Carson och Edwards (2011) undersökning. Att då behöva 

argumentera för sin frivillighet och förmåga att fatta egna beslut kan uppfattas kränkande 

av dem som hamnar i den situationen. Detta är något som är av vikt att vara medveten 

om för den som arbetar inom socialt arbete och kommer i kontakt med prostituerade i 

sin yrkesroll.  

Hur framställs prostitution? 

En viktig aspekt i hur media rapporterar kring prostitution kan vara hur landets 

prostitutionslagstiftning ser ut. Om Sveriges lagstiftning sett annorlunda ut och det vore 

lagligt att köpa sexuella tjänster kan det antas att fler perspektiv av prostitution skulle 

lyftas fram. I de analyserade tidningsartiklarna antas det att all prostitution är ofrivillig, 

vilket även den svenska lagstiftningen gör och har fått kritik för (Chon, 2015). Lagen 

utgår från att all prostitution i Sverige sker på ofrivillig basis, oavsett om det rör sig om 

människohandel för sexuella ändamål eller inte. Detta menar Carson och Edwards (2011) 

påverkar vilken bild som förmedlas av prostituerade. Wagenaar (2017) menar att de 

prostituerades röster bör höras i all diskussion kring lagstiftning om prostitution. I 

förarbetena och den debatt som förelåg lagstiftningen lyftes berättelser om faran med 
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prostitution fram medan frivilligt prostituerade tystades ned, enligt Carson och Edwards 

(2011).  

I Turkiet, Nya Zeeland och Kanada, de länder som lyfts fram där liknande 

undersökningar genomförts av tidningsartiklar, ser lagstiftningarna annorlunda ut än i 

Sverige (Farvid & Glass, 2014; Van Brunschot, Sydie & Krull, 2008; Özaşçılar & Ziyalar, 

2015). Detta tycks ha påverkat att mediereportagen sett annorlunda ut. De fyra diskurser 

som framkom i denna studie följer i radikalfeministisk anda och går i samklang med den 

svenska lagstiftningen, då alla diskurser utgår från att prostitution sker på ofrivillig basis. I 

de länder där liknande undersökningar utförts och prostitution är lagligt och därmed kan 

antas vara mer socialt accepterat, reproduceras inte de diskurser som framkommit i 

denna studie. Istället ses prostitution som något mer frivilligt och att köpa sexuella 

tjänster framställs som mindre skuldbelagt. Diskursen “Efterfrågan som problemet” 

ligger i linje med den svenska sexköpslagen där endast sexköparens handlingar är 

kriminella. Den prostituerade framställs inte som problemet i varken dagspress eller 

lagstiftning, utan ses endast som offer för sexköpares och hallickars viljor. Den svenska 

lagstiftningen bidrar till att diskursen om “Efterfrågan som problemet” möjliggörs. Att 

vara sexköpare eller hallick är kriminellt i Sverige, vilket bidrar till att sådana diskurser 

reproduceras i media och offentliga diskussioner. Däremot framkom i Kuosmanens 

(2008) undersökning att 59 % av respondenterna anser att även en kriminalisering av 

försäljningen av sexuella tjänster bör ske. En majoritet av dem som responderat på 

undersökningen kan därmed antas se även försäljningen av sexuella tjänster som ett 

problem som bör kriminaliseras. Detta framkom inte som en diskurs i de analyserade 

tidningsartiklarna vilket kan bero på att denna åsikt gjorts illegitim då diskursen om 

“Efterfrågan som problemet” är starkast framträdande i media.   

Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är all kunskap subjektiv och kommer att 

förändras med tid och omständigheter. Det finns alltså ingen objektiv verklighet utan vår 

uppfattning av den sociala verkligheten är en produkt av hur vi ser på världen (Bevir, 

2009; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En av grundstenarna i den foucauldianska 

diskursanalysen är att språket är en viktig komponent i skapandet av den sociala 

verkligheten. En växelverkan sker mellan språket och den sociala verkligheten, där dessa 

ständigt interagerar med varandra (Bryman, 2011). Detta går att se i jämförelsen mellan 

olika länder. I de länder där prostitution är lagligt presenteras den prostituerade som mer 

frivillig (Farvid & Glass, 2014; Van Brunschot, Sydie & Krull, 2008; Özaşçılar & Ziyalar, 
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2015), medan de prostituerade i Sverige främst framställs som offer. Detta kan tolkas 

som att lagstiftningen påverkar diskursen, samtidigt som diskursen påverkar hur 

lagstiftningen kommer att se ut. I den foucauldianska diskursanalysen är makt i fokus och 

att stifta lagar är en maktbefogenhet som endast tillfaller få medborgare i ett land. I 

jämförelsen mellan olika länder syns det att olika lagstiftningar påverkar hur det skrivs 

om prostitution i tidningsartiklarna, även om synen på prostitution kan påverkas av andra 

faktorer än lagstiftningen. Att stifta lagar för dock med sig makt, både över vad som görs 

legalt eller illegalt och vad som därmed kan bli mer stigmatiserat. Foucault (1976/2008) 

ser maktutövning som något produktivt i samhället. Den typ av maktutövning som följer 

med lagstiftning sker i produktivt syfte då den både skapar och förändrar lagar och 

diskurser, genom att i viss mån påverka medias och en befolknings åsikter.  

Hur framställs sexköpare? 

“Den vanliga inhumana sexköparen” är den rådande diskursen gällande sexköpare i 

tidningsartiklarna. En del av diskursen om sexköpare handlar om att de är "vanliga". 

Detta är förenligt med vad Hunt (2013) skriver gällande att majoriteten av dem som 

köper sex är funktionella samhällsmedlemmar. Att sexköparen å andra sidan beskrivs 

som inhuman är nära sammankopplat med den svenska sexköpslagen där sexköparens 

handlingar är kriminella. Den radikalfeministiska synen på sexköp som ett uttryck för 

ojämlikhet och förtryck av kvinnor, som Anderson (2002) lyfter fram, återfinns ständigt i 

denna diskurs. Däremot går den liberalfeministiska synen där män och kvinnor vid ett 

sexköp ses som två jämbördiga parter som gör en gemensam överenskommelse, inte alls 

att finna.  

Bilden av män som tar sig rätt att göra vad de vill med de prostituerade kvinnornas 

kroppar utan att bry sig om deras känslor är den som utmålas i de analyserade 

tidningsartiklarna. Denna ensidiga bild av sexköpare som inhumana och känslokalla 

skiljer sig till viss del från resultaten av studier genomförda av Farley, Macleod, Anderson 

och Golding (2011) och Hunt (2013). I de studierna har sexköparna svarat att de känner 

skam och skuld kopplat med sexköpet. En stor del av sexköparna svarade även att de 

kände empati med den prostituerade under sexköpet men att de valde att tränga undan 

dessa känslor. Denna bild av sexköpare som personer med känslor av såväl empati som 

skam är mer nyanserad än bilden av sexköpare som inhumana och känslolösa vilket är 

den bild som återfinns i tidningsartiklarna. Den skam och skuld som sexköparna 

upplever skulle också kunna vara en konsekvens av det stigma som det innebär att vara 
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sexköpare i ett samhälle där sexköpare framställs som just inhumana. De som uttrycker 

sig enligt diskursen “Den vanliga inhumana sexköparen” är inte sexköparna själva, deras 

röster hörs aldrig i tidningsartiklarna, utan det är andra människor som konstruerar denna 

bild av sexköpare. Detta kan vara en bidragande orsak till att bilden som ges i tidningarna 

och den som ges i studier där sexköpare kommit till tals skiljer sig åt. En anledning till att 

sexköpares röster inte hörs i tidningarna kan vara att de begår en kriminell handling och 

skulle de uttala sig i en tidning skulle det öka risken för dem att bli påkomna. Genom den 

rådande diskursen gällande sexköpare kan stigmat bli större då de beskrivs som 

inhumana och denna bild blir en konstruerad verklighet som människor förhåller sig till.  

Relevans för socialt arbete 

Då socialtjänsten och kommunen har det yttersta ansvaret för att de prostituerade som 

önskar ska få det stöd som behövs (Nationellt metodstödsteam, u.å.) är detta ämne av 

vikt för socialt arbete, både som vetenskapligt ämne och i praktiken. En av 

utgångspunkterna i denna studie har varit att diskurser skapar den sociala verkligheten 

och att diskurser om prostituerade, prostitution och sexköpare kommer att påverka både 

de direkt berörda parterna samt läsarna av tidningsartiklarna. Denna studie har bidragit 

med en förståelse för några av de diskurser som återfinns om prostituerade, prostitution 

och sexköpare vilket kan leda till ökad medvetenhet om fenomenet och deras situation. 

Studien har även belyst att det språk som används påverkar andras och vår egen 

subjektspositionering och kan göra individers åsikter legitima eller illegitima. Detta är av 

vikt inom det sociala arbetet då en socialarbetare kan möta både prostituerade och 

sexköpare i sin tjänst. Att då vara medveten om diskurser, maktpositioner, 

subjektspositioneringar, undanträngningsprocedurer och vad som underförstås kan vara 

av vikt för att mötet med klienten ska få bästa utfall. Detta ämne är även av betydelse för 

socialt arbete som vetenskapligt område eftersom det är genom studier som denna som 

en ökad medvetenhet om diskurser och språkets makt uppnås.  

Metoddiskussion 

Inför det urval av tidningar och tidningsartiklar som genomfördes diskuterades noga 

vilka som bäst skulle kunna uppfylla syftet med studien. DN och SvD valdes ut då dessa 

år 2017 var de största dagstidningarna i Sverige (Orvesto, 2017). Tidningsartiklarna valdes 

ut av oss författare efter kriterier om att artikeln skulle behandla prostitution och inte 

bara nämna det, att en åsikt skulle framkomma och inte bara att en händelse rapporteras 
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samt att det främst skulle handla om prostitution hos vuxna och inte barn. Både DN och 

SvD är rikstäckande tidningar vilket bidrog till att dessa valdes. Hade lokaltidningar valts 

hade artiklarna kunnat se annorlunda ut och behandlat andra ämnen än de som framkom 

i dessa tidningar. Med andra urvalskriterier och tidningar är det möjligt att andra 

diskurser skulle framkomma om prostituerade, prostitution och sexköpare. Det är därför 

viktigt att framhålla att denna studie inte speglar sanningen, utan endast representerar 

diskurser i de valda tidningsartiklarna från DN och SvD.  

 

Då syftet med studien har varit att finna rådande diskurser om prostituerade, prostitution 

och sexköpare i DN och SvD har en foucauldiansk diskursanalys varit lämplig. Med hjälp 

av denna diskursanalys och de analysverktyg som redovisas för i metoddelen har 

diskurser kunnat hittas. Dessa behöver inte representera diskurser som finns hos den 

svenska befolkningen angående prostitution, utan är de som återfinns i tidningsartiklarna. 

Tidningsartiklarna speglar inte nödvändigtvis heller befolkningens åsikter. Hela materialet 

går i linje med sexköpslagen och det är möjligt att endast de synpunkter som följer 

åsikterna i lagen får representeras i tidningarna, vilket kan innebära att åsikter som 

avviker från lagen undanträngs i media. Om befolkningens åsikter hade varit huvudfokus 

hade en annan metod, exempelvis enkätundersökning eller intervjuer, varit mer lämplig.  

Framtida forskning 

För framtida forskning kan det vara av intresse att undersöka en längre tidsperiod än de 

två år som behandlades i denna studie. Fler tidningar skulle även kunna ingå i materialet. 

Med fler tidningar och en blandning av kvällstidningar, dagstidningar, rikstäckande 

tidningar och lokaltidningar hade troligen bilden av prostitution blivit mer komplex och 

fler diskurser hade kunnat upptäckas. I denna studie har fokus legat på dagspress från 

DN och SvD. För framtida forskning kan även annan typ av media vara intressant, 

såsom sociala medier och ideella organisationer som exempelvis Riksförbundet för 

sexuell upplysning (RFSU). I tidigare forskning framkom både radikal- och 

liberalfeminism som viktiga i debatten om prostitution. I de analyserade 

tidningsartiklarna framkommer dock endast radikalfeministiska åsikter, vilket kan bero på 

att rikstäckande tidningar väljer att publicera material som går i linje med den svenska 

lagstiftningen. Mer liberalfeministiska argument skulle eventuellt få rum i ett material från 

sociala medier och ideella organisationer, där ett större spann av åsikter kan rymmas. 
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