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ABSTRACT

This  study  is  a  critical  discourse  analysis  of   Swedish  newspaper  articles  about 

prostitution. The purpose of the study is to investigate which discourse/discourses about 

prostitution  that  is/are  adressed  in  the  articles  and  identify  the  power  relations  and 

meanings that are constructed by the different subject posititions in the articles. Apart 

from critical discourse analysis social constructionism and a discussion about gender are 

applied in the analysis. The results supports findings in earlier research about prostitution 

in  Sweden;  that  the  debate  is  focused  around  prostitution  as  sexual  domination  or 

prostitution regarded as  a  voluntary choice which rises  demands of human rights  for 

sexworkers. No prostitutes or buyers of sex where given the opportunity to comment on 

the matter, only journalists, politicians, social workers and policemen. The prostitutes are 

represented mainly as women who are victims in relation to the buyers who foremost are 

represented as perpetrators and men with labours, significant others/wifes and children.

Keywords:  Critical  discourse  analysis,  prostitution,  prostitute,  buyer  of  sex,  gender, 

social constructionism

Nyckelord:  Kritisk  diskursanalys,  prostitution,  prostituerad,  sexköpare,  genus, 

socialkonstruktionism
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Inledning
Frågan om försäljning av sexuella tjänster kan inte lösas på ett enkelt sätt. Det påvisas av 

de olika handlingsprogram olika länder väljer och att ingen av dessa hittills har kunnat 

hantera alla de problem som är identifierade som länkade till sexhandeln. 

Frågan var som en sprängladdning i Sverige under 1970-talet när mäns privatliv 

blev politiskt  och männen som köpare av sex började problematiseras i  den politiska 

debatten  (Olsson,  2006).  Debatten  ledde  fram  till  en  kriminalisering  av  sexköp  och 

viktiga  delar  i  processen  var  1993  års  prostitutionsutredning  (SOU  1995:15)  och 

regeringens proposition (1997/98:55).

1993 års prostitutionsutredning lämnade i mars 1995 sitt betänkande Könshandeln. 

Utredaren  föreslog  att  det  i  brottsbalken  skulle  införas  ett  förbud  mot  både  köp  och 

försäljning av sexuella tjänster (SOU 1995:15). I betänkandet framfördes att prostitution 

har funnits i alla tider men att prostitutionens former och inställningen till prostitutionen 

ändrats i  takt med samhällsförändringar.  Det står  i  utredningen att  många av dem som 

säljer  sex  har  fått  en  dålig  start  i  livet,  mist  sin  självrespekt  och  utvecklat  en  negativ 

självbild.  Det  finns  dokumenterade  samband  mellan  att  ha  varit  utsatt  för  sexuella 

övergrepp som barn och att prostituera sig som vuxen (a.a.). Utredaren hävdade att Sverige 

i internationell jämförelse har prostitution i liten omfattning men att en kriminalisering av 

både köpare och säljare skulle markera att verksamheten inte är socialt accepterad och ha 

en  avhållande  effekt.  Sexköparna  omnämns  som  ’vanliga  män’  som  av  nyfikenhet, 

spänning eller kravlöshet involverar sig i en verksamhet de borde veta är destruktiv för alla 

parter  (a.a.).  Med vanliga  män avses  män med arbete,  bostad  och ofta  familj.  Manlig 

homosexuell prostitution omnämns men fokus är på den heterosexuella prostitutionen med 

kvinnliga säljare och manliga köpare (a.a.).

Regeringen  angav  i  sin  proposition  (1997/98:55)  att  prostitutionsutredningens 

förslag mötte kraftig kritik. Regeringen föreslog enbart en kriminalisering av köparen. 

Motiveringen var att det inte är rimligt att straffa den svagare parten som utnyttjas för att 

någon annan ska kunna tillfredsställa sina sexuella behov (a.a.). Regeringen ansåg i sin 

proposition  att  risken  att  bli  föremål  för  en  polisutredning  borde  vara  tillräckligt 

avskräckande för  sexköparen  och  att  det  skulle  bli  lättare  för  polisen  att  ingripa  när 

sexköp är kriminellt (a.a.).

Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft 1 januari 
1999. Den löd:

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell
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förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff

enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter

eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Lagen upphävdes 1 april 2005 i samband med sexualbrottsutredningen. Den ersattes då 

av en ny lag – köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § brottsbalken). I allt väsentligt är lydelsen 

densamma och straffsatserna är desamma.

Det sociala arbete som bedrivs med aktörerna i sexhandeln berörs i allra högsta 

grad  av  lagstiftningens  normer  och  regeringens  intentioner  med  lagen  men  också  av 

debatten i samhället i stort. Media har en stor plats och inverkan på hur människor bildar 

sig uppfattningar om den sociala världen samt vad som är rätt eller fel, normalt eller ett 

socialt problem. Fairclough (1995) skriver att media har:

The power to influence knowledge, beliefs,  values,  social  relations, 

social identities (Fairclough, 1995:2).

Han hävdar att media är formad av samhället men spelar också en viktig roll vid sociala 

och kulturella förändringar (a.a.).  Med anledning därav är det relevant att studera hur 

debatten i media har sett ut ett par år efter att sexköpslagen trädde ikraft samt hur den ser 

ut idag för att se vilken riktning den har tagit. 

Fairclough (1995) skriver följande om media analys:

In  media  analysis  one  is  always  comparing  and  evaluating 

represetnations, in terms of what they include and what they exclude, 

what they foreground and what they background, where they come 

from and what factors and interests influence their formulation and 

projection, and so forth (Fairclough, 1995:47).

Diskursanalys av diskussionen i media om prostitution kan avtäcka inom vilka gränser 

fenomenet beskrivs, vem som beskriver och vilka sätt att framställa prostitutionen som 

presenteras respektive utelämnas.

Min förförståelse om dagstidningar är att de väljer ut de historier och perspektiv 

som  de  tror  att  allmänheten  vill  läsa.  Den  förförståelse  jag  har  burit  med  mig  av 

sexhandeln är att den är problematisk. Det är så jag hittills har blivit socialiserad till att 

resonera både i civilsamhället, i skolan och på universitetet. Den här studien har påverkat 
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mig i riktning från ett svart-vitt perspektiv men det har krävt att jag har utmanat mina 

föreställningar.

Begreppsdefinitioner
Jag  använder  orden  prostitution  och  sexhandel  synonymt.  Prostitution  används  som 

sökord och när jag refererar andra som använder det begreppet. Själv använder jag främst 

sexhandel,  sexköpare  och  sexsäljare  eftersom  jag  anser  att  dessa  ord  är  mer 

värdeneutrala. När jag explicit  vill  påvisa en avgränsning mellan människohandel och 

sexhandel som inte innebär människohandel använder jag dock ordet prostitution för det 

senare.

Sexhandel definieras i denna uppsats som försäljning och köp av sexuella tjänster.

Legalisering; betyder att något som tidigare har varit olagligt blir lagligt.

Avkriminalisering; den lexikala betydelsen är att ta bort en viss handlings straffbarhet.

Kerb-crawling; betyder jaga flickor per bil.

Syfte och frågeställningar

Syfte
Syftet  är  att  undersöka  vilken/vilka  diskurser  om  sexhandel  som uttrycks  i  svenska 

tidningsartiklar samt att identifiera de maktstrukturer och innebörder som konstruerar de 

olika subjektspositionerna.

Inget ställningstagande tas i frågan om hur vi  bör förhålla oss till  sexhandeln, istället 

anläggs ett mer allmänt kritiskt perspektiv på debatten och dess konstruktioner.

Frågeställningar
Hur konstrueras de som säljer sex?

Hur konstrueras de som köper sex?

Hur konstrueras genus i diskussionen om sexhandeln?

Vilka kommer till tals i tidningarna?

Avgränsningar
Arbetet  avgränsas till  att  undersöka tidningsartiklar  om sexhandeln i  Sverige.  Artiklar 

som enbart  behandlar  människohandel  har uteslutits.  På grund av att  prostitution och 

7



människohandel ofta diskuteras tillsammans har jag varit tvungen att inkludera artiklar 

som behandlar både och för att få ett tillräckligt stort urval. 

Vidare avgränsas undersökningen till artiklar från åren 2003-05 och 2009. 

Tidigare forskning

Litteratursökning
Jag  har  sökt  litteratur  i  databaserna  Social  Sciences  Citation  Index,  Social  Services 

Abstracts,  Sociological  Abstracts,  Studies  on  Women  &  Gender  Abstracts  Online  och 

Libris. Utöver genom databassökningarna har jag funnit litteratur i referenslistor till redan 

funnen  litteratur.  De  sökord  jag  har  använt  är  prostitution,  prostitute,  sex  work,  kerb-

crawler, discourse, prostituion policy.

Allmän tidigare forskning
En stor del av den internationella forskningen på området fokuserar på länder i Asien och 

Afrika (t.ex. Tucker, Ren & Sapio, 2010; Morris, Morris & Ferguson, 2009) och mycket 

av forskningen har påvisat kopplingar till fattigdom, ojämlikhet och rasism (t.ex. Monroe, 

2005).  Många  vetenskapliga  artiklar  berör  arbetet  med  att  begränsa  spridningen  av 

HIV/AIDS och  spridningen  av  könssjukdomar  (se  t.ex.  Chiao,  Morisky,  Ksobiech  & 

Malow 2009). Det finns också forskning om unga prostituerade (se t.ex. Coy, 2008) och 

om  kopplingen  till  användning  av  narkotika  (se  t.ex.  Nguyen,Van  Khuu,Truong, 

Nguyen,Truong & Detels, 2009). En del forskning har handlat om sexköparna (se t.ex. 

Sawyer & Metz, 2009) och om trafficking (t.ex. Lusk & Lucas, 2009).

Ett exempel på diskursanalys i tidigare forskning är Capous Desyllas (2007) som 

har analyserat den globala diskursen om trafficking och USA:s policy på området.

Den  svenska  sexköpslagen  var  banbrytande  på  området  och  fick  mycket 

internationell  uppmärksamhet.  Ett  exempel  är  Gould  (2001)  som  ur  ett  amerikanskt 

perspektiv förklarar processen fram till kriminaliseringen av sexköp i Sverige.

Jag  har  valt  att  fokusera  på  främst  europeisk  och  nordisk  forskning  med 

argumentet att dessa länder har sociala och politiska strukturer som i högre grad liknar 

förhållandena i Sverige. Därav den mycket korta redovisningen ovan. En studie om Nya 

Zeeland kommer dock att refereras närmare. Prostitution och trafficking hänger ihop men 

jag  har  valt  att  så  gott  det  går  avgränsa  mig  till  prostitution  som  inte  innebär 

människohandel. Eftersom min fokus är konstruktioner och diskurser har jag valt att inte 

gå närmre in på forskning om HIV/AIDS.
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Nedan presenterar jag först äldre nordisk forskning, sedan forskning om utvecklingen i 

Sverige jämfört med andra länder och om utvecklingen i Norden.  Till sist tar jag upp 

diskursanalys i tidigare forskning om prostitution och nyare svensk forskning. Kapitlet 

avslutas med slutsatser av litteraturgenomgången.

Äldre nordisk forskning
Månsson  och  Larsson  (1976)  genomförde  en  pilotstudie  av  vissa  näringsställens  och 

sexklubbars  sociala  struktur  och  betydelse.  Näringsställena  och  sexklubbarna  som 

undersöktes  var  verksamma i  Malmö 1974-75 och forskarna  använde främst  polisens 

undersökningsmaterial.  Månsson och Larsson har  inte  bara  undersökt  förekomsten  av 

prostitution  eller  annan  form av  sexidustriell  verksamhet  utan  även  legal  och  illegal 

spelverksamhet samt illegal rusdrycksförsäljning och annan kriminell verksamhet (a.a.).

I detta arbete väljer jag att redovisa resultat som rör prostitutionen.

Månsson och Larsson (1976) kom fram till att de prostituerade genomgående i 

materialet uttryckte att sexklubbsägarna var medvetna om protitutionen och att den rent 

av  skedde  i  överenskommelse  eftersom  där  fanns  särskilda  rum  eller  angränsande 

lägenheter för ändamålet samt att lönen för att vara värdinna samt utföra striptease var 

symbolisk och inte rimlig. Månsson och Larsson rapporterar att polisen ingrep mot åtta av 

sexklubbarna i Malmö och i samtliga fall ledde ingripandet till åtal och fällande dom för 

bland annat koppleri  eller  grovt koppleri.  En hotellägare dömdes för koppleri  och sju 

hallickar dömdes mellan 1974-76 för bland annat koppleri. (a.a.) 

Høigård och Finstad (1986/1992) har undersökt prostitutionen i Oslo genom bland 

annat intervjuer med aktörer i sexhandeln. De uppvisade liknande resultat som Månsson 

och Larsson (1976) gjorde i sin studie. De två arbetena redovisar att den systematiska 

sexhandeln  i  Oslo  respektive  Malmö  skedde  i  form av  bland  annat  gatuprostitution, 

hotell-  och restaurangprostitution,  prostitution på sexklubbar  och prostitution som tog 

plats mer privat i lägenheter och ateljéer. 

Høigård och Finstad (1986/1992) skriver att fyra sexklubbar i Oslo stängdes på 

grund av rättegångar i mitten på 1970-talet.

Sexsäljare

Høigård och Finstad (1986/1992) som delvis hade ett narrativt perspektiv i sin forskning 

skriver att:
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The prostitution debate is riddled with myths. Myths about hot and 

passionate whores, myths about the disabled customer, myths about 

prostitution as a charitable act performed by happy female samaritans 

(Høigård och Finstad, 1986/1992:75f).

Høigård och Finstad (1986/1992) kände ett ansvar för att delta i debatten och slå hål på 

myterna om passionerade horor, om att kunderna främst var funktionshindrade och att de 

prostituerade  bedrev  välgörenhetsarbete  för  dem  som  inte  kunde  få  sex  på  det 

konventionella  sättet.  De  skriver  att  kvinnorna  såg  pengarna  som  centralt,  att  deras 

utsikter att få ett välbetalt arbete på den reguljära arbetsmarknaden var små på grund av 

svår social bakgrund och låg utbildning.

Høigård och Finstad (1986/1992) framhäver att prostitution inte är den typiska 

lösningen  för  unga  kvinnor  som är  arbetslösa  eller  har  oattraktiva  arbeten,  utan  att 

processen är successiv och komplex. Det är en kombination av kvinnornas bild av deras 

eget värde och deras plats i klassamhället. Förutom försörjningen lyfte kvinnorna fram att 

de värdesatte att kunna vara sin egen chef. En del var narkotikamissbrukare och därför 

hamnade  de  i  en  situation  där  de  valde  mellan  inkomstbringande  brottslighet  eller 

prostitution eller en kombination av dem. En del av kvinnorna såg prostitutionen som 

något positivt, de ansåg att prostitutionen var bättre än alternativet (a.a.).

Även Larsson (1983) skriver att det finns myter om sexhandeln. Han avfärdade 

som myter att många prostituerade sig för att komplettera sitt studiemedel och att en del 

av  dem  fick  egen  sexuell  tillfredsställelse  (a.a.).  Larsson  (1983)  kategoriserade  de 

prostituerade som ingick i hans studie i sex stycken kategorier: unga, hallickberoende, 

konsumtionsberoende, alkoholberoende, narkotikaberoende och de som prostituerade sig 

på grund av psykiska problem. Han drog även slutsatser som till exempel att många vuxit 

upp under tuffa villkor, att många var marginaliserade redan i skolan och att nästan alla 

någon gång hade blivit utsatta för våldtäkt (a.a.). I Larssons analys framstår vägen in i 

prostitutionen  som  mindre  komplicerad  och  mer  direkt  avhängig  av  den  sociala 

bakgrunden än i Høigård och Finstads (1986/1992) analys.

Sexköpare

Høigård  och  Finstad  (1986/1992)  identifierade  i  sitt  material  köpare  som  var 

ensamstående,  gifta/sambor  och  en  särskild  kategori  var  sjömän.  Bilden  som  de 

prostituerade hade av köparna var att de var vanliga män och endast ett litet antal var 

funktionshindrade eller psykologiskt avvikande (a.a.). 
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Månsson  och  Linders  (1984)  har  studerat  manliga  köpare  i  den  heterosexuella 

könshandeln  i  Sverige  och  de  hade  manlig  sexuell  inlärning  och  den  patriarkaliskt 

färgade sexualiteten i vårt samhälle som sin teoretiska utgångspunkt. De har framförallt 

genomfört  intervjuer  med  köpare  och  samlat  in  registerdata  över  bilburna  köpare  i 

prostitutionsstråken i Malmö (a.a.). Månsson och Linders (1984) identifierade de manliga 

köparna  som  män  vars  socioekonomiska  ställning  tycktes  sammanfalla  väl  med  ett 

rikssnitt av männen i samma åldrar, men möjligen en tendens till en liten övervikt av män 

ur medel- och arbetarklass. Något fler än hälften var ensamstående och resterande var vid 

intervjutillfället i ett fast förhållande med en kvinna (a.a.).

Månsson och Linders (1984) delade in köparna i tre kategorier: tillfällesköparna, 

de  periodiska  vaneköparna  och  vaneköparna.  Tillfällesköparna  utgjorde  den  största 

gruppen  och  var  de  som hade  köpt  kön  1-10  gånger  i  sitt  liv  (a.a.).  De  periodiska 

vaneköparna var den näst största gruppen och definitionen var att man under begränsade 

perioder  i  sitt  liv  regelbundet  eller  återkommande  köpt  kön  (a.a.).  Vaneköparna 

definierades de som under längre perioder av sina vuxna liv regelbundet köpt kön, en del 

hade enbart sexuella kontakter med prostituerade och andra hade sexuella kontakter även 

utanför könshandeln (a.a.). 

Både  Høigård  och  Finstad  (1986/1992)  och  Månsson och  Linders  (1984)  har 

intresserat sig för köparnas motiv. Båda studierna säger sig ha funnit följande motiv hos 

köparna:  spänning och  variation,  särskilda  sexuella  önskemål,  tillgängligheten  hos  de 

prostituerade  kvinnorna  och  känslan  av  makt  i  situationen,  längtan  efter  närhet  till 

kvinnor och en önskan om mänsklig kontakt. En särskild motivgrupp utgjorde de män 

som befann sig hemifrån som sjömän (Månsson & Linders, 1984; Høigård & Finstad 

1986/1992) eller som utlands- och semesterresenärer (Månsson & Linders, 1984). 

En  motivkategori  som  Månsson  och  Linders  (1984)  tog  upp  men  som  inte 

Høigård  och  Finstad  (1986/1992)  presenterade  var  de  motiv  som  kopplades  till 

samlevnadsproblem i männens fasta förhållanden. Dessa män upplevde enligt Månsson 

och  Linders  (1984)  ofta  en otillfredsställelse  med sexlivet  i  relationen och/eller  hade 

svårigheter att hantera tvåsamhet.

Månsson och Linders (1984) analyserade bakgrunden till  de olika motiven. De 

tog  särkilt  upp  att  de  ansåg  att  motivet  spänning  hörde  samman  med  myter  om 

sexhandeln och om männens bilder av kvinnor som ständigt tillgängliga för att uppfylla 

mäns  behov,  medan  längtan  efter  närhet  enligt  dem  hörde  samman  med  bristande 

självförtroende, kontaktsvårigheter och den ensamhet som männen uppgav.
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Två exempel på länder som valt en annan väg än Sverige
Dodillet (2009) analyserar skillnaderna mellan den svenska och tyska politiken och det 

kulturella klimatet som givit upphov till två motsatta förhållningssätt till prostitution, där 

Sverige kriminaliserat sexköp och Tyskland legaliserat sexhandeln. Hon har bland annat 

studerat  förarbeten,  parlamentsprotokoll,  parlamentsdebatter,  utredningar  och 

tidningsartiklar (a.a.). Dodillet (2009) beskriver utvecklingen i Tyskland som både ett sätt 

att befria kvinnor från patriarkala strukturer och ett sätt att ta bort stigmatiseringen av 

dem som säljer sex, men även att befria individerna från samhällets moraliserande av 

sexualiteten. Debatten i Sverige har främst handlat om kvinnors underordning och mäns 

tillgång till kvinnors kroppar (se också t.ex. Eduards, 2007; Svanström, 2004).

Nya  Zeeland  avkriminaliserade  prostitutionen  år  2003.  Abel,  Fitzgerald  och 

Brunton (2009) slår fast att Nya Zeeland har fått positiv uppmärksamhet för sin policy 

som bygger på mänskliga rättigheter för de prostituerade. Samtidigt understryker de att 

den allmänna diskursen efter avkriminaliseringen har dominerats av liknande sexualmoral 

som i många andra länder. I studien estimeras antalet sexsäljare efter avkriminaliseringen 

i fem städer i Nya Zeeland genom uppsökande arbete, kontakter med dem som bedriver 

organiserad  förmedling  samt  genom att  räkna  antalet  annonser  om sexuella  tjänster  i 

tidningar (a.a.).  Abel,  Fitzgerald och Brunton (2009) anser att  avkriminalisering är ett 

första steg i arbetet med att skapa bättre miljöer, hälsa och säkerhet för sexsäljarna.

Utvecklingen i Norden

Bucken  –  Knapp  och  Karlsson  (2008)  hävdar  att  de  nordiska  länderna  reglerade 

prostitutionen  mycket  lika  fram till  1999.  Att  sälja  och  köpa  sex  var  lagligt  medan 

koppleri var olagligt. 1999 valde Sverige och Danmark olika vägar. Danmark valde att 

väsentligt  liberalisera  handlingsprogrammen rörande  prostitution  och  enligt  Bucken  – 

Knapp och Karlsson (2008) gick detta emot vad de feministiska lobbyorganisationerna 

tyckte.

Sverige å sin sida införde lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Bucken – 

Knapp och Karlsson (2008) anför att  lagen fick global uppmärksamhet och ett  flertal 

länder lyfte liknande lagförslag. Finska parlamentet röstade år 2006 nej till en liknande 

proposition  medan  norska  justitiedepartementet  år  2007  presenterade  ett  utkast  som 

föreslog kriminalisering av sexköp (a.a.). De olika vägvalen anser Bucken - Knapp och 

Karlsson sig kunna förklara genom den idéanalys av ländernas handlingsplaner de är i 

färd med att genomföra (a.a). 
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Östergren (2009) skriver att både Norge och Island under 2008 har stiftat egna lagar som 

förbjuder sexköp. Hon anför att Norge dessutom har dragit sin lagstiftning ett steg till 

eftersom det är förbjudet att köpa sex för norrmän även utomlands. Finland förbjuder 

enbart köp av sex i samband med människohandel (a.a.).

Holmström och Skilbrei (2008) har i en konferensrapport sammanfattat ett stort 

forskningsprojekt  om  sexhandeln  i  de  nordiska  länderna  där  bland  annat  deras 

prostitutionspolicys  jämfördes.  Genomgående  var  kunskapen  om män  som säljer  sex 

bristfällig (a.a.). Prostitution definieras enligt Holmström och Skilbrei (2008) i Norden 

som ett  socialt  problem som främst  ska  hanteras  med  sociala  metoder.  Estimeringar 

visade att Danmark hade flest sexsäljare, Norge kom därefter och Sverige hade minst 

antal sexsäljare av de tre länderna (a.a.). Antalet sexsäljare som invandrat visade generellt 

en ökande trend. Forskarna skriver att kunskapen om prostitutionen i Finland är mycket 

begränsad,  men  att  prostitutionen  ökade  under  1990-talets  ekonomiska  kris  och  att 

andelen kvinnor från andra länder så som Baltikum och Ryssland har ökat markant (a.a.). 

De anför att de sociala insatserna i Norge och Danmark främst präglas av att fokusera på 

att minska riskerna och skadeverkningarna av prostitutionen (harm reduction), medan de 

svenska sociala insatserna präglas av att  få män och kvinnor att  lämna prostitutionen 

(a.a.).

Diskursanalys i tidigare forskning
I den tidigare forskningen har jag funnit  två diskursanalytiska studier om prostitution. 

Den första är en analys av den diskursiva förändringen som skett i Nederländerna och den 

andra är en diskursanalys av Storbritanniens förhållningssätt till prostitution.

Outshoorn (2001) gör en feministisk diskursanalys av den Nederländska 

parlamentariska debatten om prostitution från 1980-talet och framåt där hon tar upp olika 

feministiska  ståndpunkter  och  relaterar  till  andra  relevanta  diskurser  för  kvinnor  i 

Nederländerna. Diskursen gick ifrån traditionell moral till en diskurs om sex som arbete 

där frivillig prostitution skildes från påtvingad.

Den nya diskursen i Nederländerna står i stark kontrast till diskursen om 

sexhandeln  som  mäns  sexuella  dominans  över  kvinnor  (som  är  en  av  de  viktigaste 

utgångspunkterna i den svenska politiken på området).

Kantola  och  Squires  (2004)  analyserar  debatter  om  handlingsprogram  för 

prostitutionen i England och Wales och menar att det finns tre viktiga saker att peka på i 

Storbritanniens  diskurs  om prostitution.  För  det  första  handlar  det  om avsaknaden av 
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diskursen  om sex  som ett  arbete.  För  det  andra  dominerar  diskursen  om prostitution 

(kerb-crawling; jaga flickor per bil) som olägenhet för allmänheten och att den har sitt 

ursprung och har fått sin legitimitet från lokala aktivister som vill ha bort den synliga 

prostitutionen.  För  det  tredje  dominerar  diskursen  om moralisk  ordning  i  relation  till 

trafficking och enligt Kantola och Squires (2004) fokuserar den på barns välfärd och har 

sitt  ursprung  från  utomstående  påtryckningar,  vissa  feministiska  gruppers  diskurs  om 

sexuell dominans samt religiösa organisationer. Kantola och Squires (2004) jämför den 

brittiska policyn och diskursordningen med policyn och diskursen om sex som ett arbete 

som dominerar i Nederländerna. De menar att den brittiska diskursordningen skulle kunna 

influeras  av  den  nederländska  diskursen  och  därmed  skulle  nya  handlingsmöjligheter 

skapas (a.a.).

Nyare svensk forskning
Svanström (2004) undersöker och diskuterar  hur argumenten har lytt  om sexköparens 

position  under  olika  perioder  i  Sverige.  Hon  diskuterar  historiska  källor,  förarbeten, 

tidningsartiklar och lägesrapporter om prostitutionen. Svanström (2004) skriver att både 

forskning och debatt  har fokuserat  på den säljande parten snarare än på den köpande 

parten. Hon hävdar att debatten om prostitution i media idag förs mellan två grupper som 

intar  fullständigt  motsatta  positioner:  prostitutionsförespråkare  respektive 

prostitutionsmotståndare (a.a.). Svanström slår fast att några av de aspekter förespråkarna 

för fram är:

Kvinnors  rätt  att  arbeta  som  sexarbetare,  deras  rätt  att  sälja  sina 
tjänster på marknaden, det vill säga sexmarknaden, en legalisering av 
sexhandeln och facklig anslutning (Svanström, 2004:215). 

Enligt Svanström för prostitutionsförespråkarna alltså en arbetsrättslig linje för att stärka 

kvinnornas  sociala  trygghet  och position inom sexhandeln.  Ämnen,  enligt  Svanström, 

som prostitutionsmotståndarna i sin tur för fram i debatten är:

förtryck av kvinnor, kommersialisering och exploatering av kvinnors 
kroppar samt sexualiserat våld (Svanström, 2004:215). 

Prostitutionsmotståndarna  intar  i  enlighet  med  detta  en  position  som  identifierar 

prostitutionen som ett uttryck för mäns dominans och kvinnors underordning samt mäns 

tillgång till kvinnors kroppar. 
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Dodillet (2009) kritiserar Svanströms kategorisering och hävdar att deltagarna i debatten 

intar olika positioner mellan dessa ytterligheter. Hon drar en parallell till debatten om fri 

abort. Hon skriver att alla som är för fri abort inte tycker att aborter är något positivt men 

något som kvinnor kan ta till vid en nödsituation (a.a.). Dodillet argumenterar för att det 

på ett liknande sätt finns personer som förespråkar en fri prostitution som istället för att 

betrakta försäljningen av sexuella tjänster som ett fritt val ser det som ett beslut (a.a.). 

Skillnaden mellan formuleringen 'beslut' och 'fritt val' ligger i att det förra öppnar upp för 

en analys av begränsade handlingsmöjligheter. 

Pettersson och Tiby (2003) presenterar delar av en större studie om prostitution. 

Delstudien  bestod  av  intervjuer  med  företrädare  för  polis,  socialtjänst  och 

frivilligorganisationer.  Resultaten  reproducerar  enligt  forskarna  definitionen  av 

prostitution som en aktivitet med en kvinnlig säljare i en socialt problematisk situation 

och en osynlig manlig köpare.

Flertalet forskare poängterar frånvaron av diskussion om köparna (bl.a. Svanström 

2004, Olsson, 2006 och Eduards, 2007). Mot slutet av 1900-talet gavs dock mer utrymme 

åt diskussionen om köparna och Månsson och Linders (1984) forskning är ett exempel på 

det,  liksom Hydén  (1990)  och  Sandell  (1996).  Svanström (2004)  och  Olsson (2006) 

menar att lagstiftningen sätter fokus på köparna vilket de menar är rätt.

Olsson (2006) berör uppdelningen av kvinnor i madonnor och horor. Olsson var 

huvudsekreterare  i  den  prostitutionsutredning  som  tillsattes  1977  (a.a.).  Hon  har  i 

utredningen genomfört intervjuer med kvinnor som säljer sex och som mådde dåligt av 

det.  Olsson  (2006)  hävdar  att  i  och  med  Kvinnofridsreformen  (som  förutom 

kriminaliseringen av sexköp behandlar kvinnomisshandel, våldtäkt, könsstympning, och 

sexuella  trakasserier)  har  kvinnorna i  prostitutionen äntligen jämställts  med kvinnor i 

allmänhet och att samhället ser kvinnorna bakom ”hororna”. 

Eduards (2007) har studerat hur den svenska offentligheten har förhållit  sig till 

främst  kvinnors  kroppar  och  hon  har  studerat  böcker,  rapporter,  statliga  utredningar, 

tidningsartiklar m.m. Eduards (2007) tar, liksom Olsson (2006), upp kategoriseringen i 

ärbara och fallna kvinnor och hon hävdar att denna kategorisering gör att kvinnorna inte 

äger definitionen av sitt kroppsliga värde. Eduards (2007) skriver:

Idealiseringen  av  barnafödande,  moderskap  och  traditionell 

familjebildning har en motbild: den ”orena” kvinnokroppen, som kan 

brukas för ansvarslös och våldsam sexuell njutning. I båda fallen görs  

kroppen, läs underlivet, till kvinnans främsta tillgång

(Eduards, 2007:136). 
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Eduards (2007) menar att kvinnors organiserade krav har utmanat den kroppsordning som 

gör femininitet till sexuell tillgänglighet.

I Östergrens (2006) intervjuer med kvinnor som säljer sex i Sverige framställs en 

helt annan bild än den Olsson (2006) och Eduards (2007) ger ovan. Kvinnorna Östergren 

(2006)  har  intervjuat  ger  uttryck  för  hur  de  radikalfeministiska  kvinnorna  har  gjort 

kvinnor som säljer sex till den andra sortens kvinnor. Enbart den kvinna som vill lämna 

prostitutionen är välkommen att kalla sig feminist och kan räkna med stöd. Istället för att 

gemensamt göra situationen bättre för dem som beslutat sig för att sälja sex fråntas dessa 

kvinnor enligt Östergren sin handlingskapacitet och omyndigförklaras. De har inte heller 

fått delta i debatten på sina egna villkor (a.a.).

Eduards  (2007),  Svanström  (2004),  och  Olsson  (2006)  har  ett 

könsmaktsperspektiv  medan  Östergren  (2006)  har  en  mer  sex-radikal  feministisk 

teoretisk utgångspunkt.  Olsson (2006) och Östergren (2006) har intervjuat kvinnor med 

vitt  skilda erfarenheter av prostitution.  I  sexhandeln förekommer både sexsäljare med 

negativa och positiva erfarenheter.  Valet  av frågor  och urval  påverkar  resultaten samt 

därmed vilken inställning till sexhandeln forskaren förmedlar.

Socialstyrelsens rapporter

Sedan lagstiftningen som förbjuder köp av sexuell tjänst trädde ikraft har Socialstyrelsen 

haft i uppdrag att följa upp sexhandeln i Sverige. Socialstyrelsen har till följd av detta 

publicerat  tre  rapporter  med namn  Kännedom om prostitution.  Den första  behandlade 

förhållandena  1998-1999,  den  andra  behandlade  förhållandena  2003  och  den  tredje 

förhållandena 2007.

Rapporten  Kännedom  om  prostitution  2003 baseras  på  intervjuer  med  ca  35 

personer som i sitt arbete kommer i kontakt med prostitution. Rapporten behandlar dessa 

personers  uppfattningar  och  uppskattningar  om området  (Socialstyrelsen,  2004).  Om 

gatuprostitutionen  rapporteras  bland  annat  att  den  av  intervjupersonerna  uppges  ha 

minskat jämfört med före lagens tillkomst (a.a.).

Socialstyrelsen  (2004)  har  också  fått  uppgifter  om  att  antalet  missbrukande 

kvinnor  i  gatuprostitutionen i  Göteborg och Stockholm skulle  ha minskat  men att  de 

flesta i gatuprostitutionen fortfarande har ett tungt missbruk (a.a.). 

Om inomhusprostitutionen var det svårare att få uppgifter eftersom den är mer 

dold.  Intervjupersonerna  uppger  sig  dock  veta  att  sexköpskontakter  tas  på  vissa 

restauranger, hotell och dansställen och att sexhandel sker i samband med privata fester, 

resor med Finlandsbåtar, på solarier och massageinstitut (a.a.). Viss information om att 
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sexhandel även sker utanför storstäderna presenteras (a.a.).

Socialstyrelsen (2004) konstaterar att Internet har blivit en ny kontaktarena för 

sexköp. De tillbakavisar att ökningen av sexhandel kopplad till Internet skulle ha att göra 

med  sexköpslagen  och  hävdar  att  det  snarare  hänger  ihop  med  den  nya 

informationstekniken och att Sverige följer samma mönster som andra länder, även dem 

där sexköp är tillåtet (a.a.). På grund av att kontaktsätt på Internet ständigt förändras är 

det svårt att uppskatta antalet kvinnor som bjuder ut sexuella tjänster på detta vis och 

uppskattningarna  varierar  från  80  ända  upp  till  250  (a.a.).  Många  av  kvinnorna  har 

kontakt med socialtjänsten för exempelvis ekonomiskt bistånd och/eller missbruk (a.a.). 

Enligt Socialstyrelsen (2004) uppger informanterna en stor spridning avseende de 

sexsäljande kvinnornas ålder. De i Malmö uppges i regel vara yngst (främst mellan 20 

och 25 år), de i Göteborg mitt emellan (sällan under 25 och en del är 40+) medan de 

flesta  i  Stockholm  uppskattas  till  mellan  30  och  45.  Enstaka  kvinnor  uppges  av 

informanter vara mellan 60 och 80 år (a.a.).

Informanterna uppger enligt Socialstyrelsen (2004) att det sällan påträffar riktigt 

unga kvinnor som säljer sex och att när så sker agerar socialtjänst och polis snabbt. Om 

unga kvinnor uppger Socialstyrelsen (2004) att dessa ofta pendlar mellan att sälja sex och 

att utöva självskadehandlingar och att många är högpresterande, medan ett antal har vuxit 

upp i missbruksmiljöer och tidigt blivit sexuellt utnyttjade.

Om några kvinnor i 40-50-årsåldern i Göteborg säger informanterna att de inte har 

missbruksproblem, men har funnits i sexhandeln i många år. För dessa kvinnor uppges 

sexhandeln vara ett sätt att ta sig ur social isolering (a.a.). 

Om män som säljer sex uppger informanterna att de vet betydligt mindre. Arbetet 

med  männen  sker  i  form  av  uppsökande  arbete  och  behandling  genom  bl.a. 

prostitutionsgrupper. De flesta av männen har redan etablerad kontakt med socialtjänsten 

för missbruk, hemlöshet och psykiska problem skriver Socialstyrelsen (2004).

Socialstyrelsen (2004) skriver att det är osäkert om våldet i sexhandeln har ökat, 

men att en del intervjupersoner uppger att kunderna är färre, att en högre andel av dem är 

att betrakta som farliga, att en del vill ”göra värre saker” som exempelvis att mot högre 

ersättning slippa kondom. Socialstyrelsen (2004) skriver att oavsett lagstiftning är både 

forskning och intervjupersoner överens om att våld och prostitution är sammankopplade. 

Polisen  beskriver  enligt  Socialstyrelsen  (2004)  ofta  sexköparna  som män med 

arbete  och familj,  men att  det  även förekommer ensamstående män,  missbrukare och 

personer  med  känd  kriminell  belastning.  Medelåldern  uppges  vara  45-50  år  men  att 

åldern varierar mellan 20 och cirka 75 år (a.a.). Behandlarna uppger enligt rapporten att 
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de sexköpande männen sexualiserar känslor av sorg och vrede etc. och att svårigheter i 

nära relationer och en svag självkänsla ligger i botten trots att många har en partner och 

utåt sett fungerar bra (a.a.). 

Socialstyrelsen (2004) presenterar uppgifter om några utåt sett välfungerande och 

välutbildade kvinnor i sexhandeln. Behandlare uppger i rapporten att sexköpskontakterna 

kan  för  både  säljare  och  köpare  reglera  beroende/oberoende  och  hålla  ångest, 

tomhetskänslor  och  depression i  schack samtidigt  som bakomliggande orsaker  till  att 

kvinnan säljer sex kan vara tidiga trauman och störningar (a.a.).

Socialstyrelsen (2004) hävdar att hallickverksamheten är mindre utbredd i Sverige 

än i andra länder. Det finns även uppgifter om att en del kvinnor har en relation till en 

man som försörjs av hennes prostitution, men att kvinnorna betraktar mannen som en 

partner  och  inte  en  hallick.  Även uppgifter  om personer  som genom att  inte  ingripa 

främjar  sexhandeln  har  lämnats  av  intervjupersonerna.  Dessa  utgörs  av  bland  annat 

taxichaufförer, hotellägare, receptionister och vakter (a.a.).

Socialstyrelsen  (2004)  skriver  att  insatserna  för  sexsäljarna  måste  följa 

problemens  komplexitet  och  att  vägen  ut  ur  prostitution  är  lång  och  krävande (a.a.). 

Sexköparna  får  enligt  rapporten  stöd  och  behandling  av  KAST (Köpare  av  sexuella 

tjänster) och RFSU-kliniken i Stockholm (a.a.).

I  storstäderna  bedömer  Socialstryelsen  (2004)  att  relativt  goda  resurser  finns, 

medan det är svårare för mindre orter. De skriver att det finns behov av att utvärdera vilka 

resurser som krävs, att utvärdera de metoder som används och deras effekter (a.a.). Det 

uppges också finnas ett  särskilt  behov av förebyggande insatser riktade till  ungdomar 

(a.a.).  De  efterfrågar  diskussioner  om  relationer,  sexualitet,  prostitution  och 

integritetsgränser  mot  bakgrund  av  att  en  del  unga  säljer  sex  i  utbyte  mot  kläder, 

mobiltelefoner, krogbesök eller narkotika (a.a.).

I rapporten  Kännedom om prostitution 2007 har Socialstryelsen (2007) använt en 

systematisk  Internetkartläggning,  semistrukturerade  intervjuer  med  40  personer  varav 

knappt  hälften  har  personliga  erfarenheter  av  prostitution  samt  enkäter  och 

uppföljningsintervjuer med kommuner och polismyndigheter i landet. Av kommunerna 

uppger 17 procent att de vet och 17 procent att de tror att prostitution förekommer i den 

egna kommunen. Vidare står att läsa att av 17 tillfrågade polismyndigheter säger 2 sig 

veta och 10 tror att prostitution förekommer i deras polisdistrikt. Som i rapporten 2003 

uppger  många  poliser  och  kommuner  att  Internet  är  en  vanlig  kontaktväg  och  att 

sexhandeln ofta upptäcks i  samband med kontakter som rör t.ex.  missbruk (a.a.).  Det 

efterfrågas också mer kunskap om hur sexhandeln ska bekämpas (a.a.).
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Socialstyrelsen  (2007)  uppger  att  antalet  i  gatuprostitutionen  i  stort  sett  uppges  vara 

samma som vid den förra genomgången. Sexhandeln uppges ta plats i gatumiljöer, via 

Internet, på krogar/restauranger, massageinstitut, hotell och i lägenhetsbordeller men att 

mönstren ser olika ut i olika regioner (a.a.). Internet framhålls som en faktor som kraftigt 

främjar sexhandeln och förändringarna i kontaktsätt över Internet sker fort (a.a.).

Liksom i den föregående rapporten uppger Socialstyrelsen (2007) att kännedomen 

om  manliga  sexsäljare  är  begränsad.  Tekniska  lösningar  som  webbkameror  och 

mobiltelefoner har enligt Socialstyrelsen (2007) inneburit att nya gråzoner har skapats 

som  kan  fungera  som  inkörsportar  till  sexhandeln  för  ungdomar.  Det  saknas  också 

generellt  kunskaper  om barn  och  ungdomar  i  sexhandeln  (a.a.).  Män  uppges  utgöra 

majoriteten  av  målgruppen  för  handeln  (a.a.).  Både  säljare  och  köpare  kan  ha  olika 

önskemål  eller  krav  om den motsatta  parten.  Relevanta  kriterier  var  enligt  rapporten 

exempelvis etnicitet, ålder och social profil. Frånvaron av krav på kondom var något som 

en  del  köpare  eftersökte  och  en  del  säljare  marknadsförde  sina  tjänster  med  att  de 

accepterade sex utan kondom men till ett högre pris (a.a.).

Slutsatser av litteraturgenomgången
Det råder inte konsensus i litteraturen om hur man bör förhålla sig till försäljning och köp 

av  sexuella  tjänster,  däremot  urskiljer  jag  två  huvudfåror.  Den  ena  utgår  ifrån  ett 

könsmaktsperspektiv och diskuterar över- och underordning i relationerna mellan könen 

så väl i sexhandeln som i samhället i stort. Det är det dominerande förhållningssättet i 

svensk forskning. Den andra huvudfåran utgår ifrån att försäljning av sexuella tjänster är 

ett sätt att försörja sig som individen kan välja framför andra alternativ. I båda fårorna 

finns  diskussioner  om  att  sexhandeln  kan  vara  skadlig  och  problematisk,  ur 

könsmaktsperspektivet framstår den alltid som skadlig, medan företrädare för den andra 

huvudfåran  skiljer  mellan  påtvingad  och  frivillig  försäljning  av  sexuella  tjänster  och 

hävdar att sexhandeln kan ge säljaren positiva erfarenheter.

Även om sexhandeln definieras som problematisk finns det i litteraturen olika sätt 

att se på hur den ska bekämpas. En kriminalisering av sexköpare ses av vissa som en del 

av lösningen (se t.ex. Svanström, 2004; Olsson, 2006) medan andra anser att det förvärrar 

situationen  för  sexsäljarna  (Östergren,  2006;  Abel,  Fitzgerald  och  Brunton  2009).  I 

Sverige har konsekvenserna av sexköpslagen hittills inte systematiskt kartlagts.

Flertalet  studier  påvisar  att  det  saknas kunskaper om män som säljer  sex.  Det 

krävs andra perspektiv än dem med fokus på relationen mellan könen för att förstå denna 
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typ  av sexhandel  och jag har  inte  funnit  något  grundligt  teoretiskt  resonemang kring 

detta. Många studier väljer istället att enbart diskutera den heterosexuella sexhandeln med 

kvinnliga säljare. Socialstyrelsen (2004 och 2007) utgår ifrån sexhandeln som ett socialt 

problemområde men utan att föra ett könsmaktsperspektiv och de har samlat information 

även om sexsäljande män.

Det dominerande förhållningssättet är olika i olika länder och förändras över tid. I 

Sverige har förhållningssättet förändrats under slutet på 1900-talet från att fokusera på 

säljarna och sociala insatser riktade till dem till att fokusera mer på efterfrågan och att 

komplettera sociala insatser för båda parter med att ställa köparna inför rätta.

Hur ser förhållandet ut mellan forskning och debatt om sexhandeln? Svanström 

(2004) hävdar att både forskningen och media har fokuserat säljarna och samt att debatten 

i  media  har  kretsat  kring  de  två  motpolerna;  prostitutionsförespråkare  och 

prostitutionsmotståndare. Samtidigt finns det en del forskning om köparna (t.ex. Månsson 

& Linders, 1984; Hydén, 1990; Sandell, 1996) och Dodillet (2009) hävdar att debatten är 

mer nyanserad än att handla om en strikt uppdelning i två falanger. 

Den tidigare forskningen väcker följande frågor för det vidare arbetet: Hur går 

diskussionen  i  de  tidningsartiklar  jag  har  valt  ut?  Hur  är  relationen  mellan  tidigare 

forskning och mitt undersökningsmaterial?

I  tidigare  forskning  har  ett  flertal  olika  teoretiska  och  metodologiska  ansatser 

använts. Många studier tar upp vilka argument som förs i debatten om sexhandel och 

några  undersöker  hur  dem  som  säljer  eller  köper  sex  framställs.  Ett  flertal  studier 

inkluderar  tidningsartiklar  men  gör  det  som  en  delstudie.  Av  de  två  funna 

diskursanalyserna tar Kantola och Squires (2004) med tidningsartiklar medan Outshoorn 

(2001) inte gör det.  I den litteratur jag har tagit del av saknas det en systematisk och 

djupare analys av tidningsartiklar och här kan min studie göra nytta. Den kan belysa vilka 

gränser som sätts upp i dagspress för hur vi kan förhålla oss till fenomenet att sälja och 

köpa sexuella tjänster.

Teori och metod

Socialkonstruktionism
Studiens  vetenskapsteoretiska  utgångspunkt  är  socialkonstruktionism.  För  att 

konkretisera den teoretiska utgångspunkten har jag valt  att  använda mig av Hackings 

socialkonstruktionism.  Hacking  (1999)  hävdar  att  socialkonstruktionistiska  arbeten 

förhåller  sig kritiska till  att  ett  visst  socialt  fenomen skulle  vara oundvikligt.  Ofta  är 
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utgångspunkten också att fenomenet som studeras borde förändras radikalt eller försvinna 

(a.a.).  Sociala  fenomen har formats  av sociala  händelser,  sociala  krafter  och historien 

(a.a.).

I  mitt  arbete  finner  jag  det  Hacking  (1999)  skriver  om idén  av  ett  fenomen 

relevant. Han väljer att ta idén om en kvinnlig flykting som exempel. Hacking (1999) är 

inte helt nöjd med begreppet ”idé” utan menar att det har sina begränsningar. Han har valt 

begreppet för att generellt kunna beskriva vad som konstrueras, för att göra en distinktion 

mellan den reella personen och kategorin hon sorteras i. Idéer, skriver Hacking (1999), 

anses i vanligt språkbruk finnas utanför individen, de finns i samhället, och kan föreslås, 

kritiseras,  upprätthållas  och avvisas.  Idéerna befinner  sig inte  i  ett  vakuum utan i  ett 

socialt sammanhang som Hacking (1999) benämner matris. I exemplet med idén om en 

kvinnlig  flykting  utgörs  matrisen  av  bland  annat  institutioner,  förespråkare, 

tidningsartiklar,  jurister,  domstolsavgöranden  och  immigrationsprocedurer.  Matrisen 

utgörs  också  av  materiella  infrastrukturer,  barriärer,  pass,  uniformer,  domstolar  och 

strukturen på flygplatser. Det är materiella ting och förhållanden som på ett substantiellt 

sätt påverkar människors liv (a.a.). 

För  en  kvinna  på  flykt  från  sitt  hemland  spelar  enligt  Hacking  (1999) 

kategoriseringen  som kvinnlig  flykting  eller  ej  en  avgörande  roll.  Om hon  inte  blir 

klassificerad som flykting kan hon bli utvisad, gömma sig eller gifta sig för att uppnå 

medborgarrätt. En kvinna på flykt lär sig vilka karaktäristika hon ska ta till sig och vilka 

handlingar hon ska utföra för att klassificeras som kvinnlig flykting med rätt att stanna i 

landet. Genom att leva det livet blir hon en särskild sorts person, en kvinnlig flykting 

(a.a.).

 Hackings (1999) resonemang är användbart i denna studie av sexhandeln. Jag kan 

identifiera idén/idéerna om sexsäljare och sexköpare som florerar i artiklarna och studera 

villkoren  som  idéerna  formas  under.  Jag  hoppas  också  i  resultatdiskussionen  kunna 

fundera  över  vilka  konsekvenser  idéerna  kan  medföra.  Hackings  resonemang  går  att 

kombinera med Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys. Idéerna går att jämföra med 

begreppet  diskurs  och  matrisen  med  de  båda  begreppen  diskursiv  praktik  och  social 

praktik.  Det  diskursiva  i  matrisen  kan  utgöras  av  de  olika  föreställningar  från  olika 

komponenter i matrisen som tillsammans ingår i idén. Den sociala praktiken i matrisen är 

de olika områdena i matrisen, hur de påverkar och påverkas av det sociala fenomenet.
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Subjekt och genus
Som  förståelseram  för  subjektspositioner  och  genus  använder  jag  Sörensdotters 

resonemang  (2008).  Sörensdotter  (2008)  har  i  sin  avhandling  Omsorgsarbete  i  

omvandling som utgångspunkt att subjekt formas av diskurser. Diskurser är:

de kommunikativa strukturer som förmedlar normer och värderingar 

vilka gör att människor lär sig att handla och ge mening på ett visst 

sätt” (Sörensdotter, 2008:21). 

Sörensdotter (2008) skriver att det alltid finns alternativa diskurser och att dessa skapar 

sprickor i de normativa diskurserna. Hon skriver också att:

Vi  kan  omförhandla  vår  egen  positionsbestämning  genom  att 

tillgängliga  positioner  införlivas,  utmanas  och  omförhandlas  –  men 

detta sker sällan med lätthet  eftersom kulturella normer är tröga att 

förändra (Sörensdotter, 2008:22). 

Genusbegreppet har enligt Sörensdotter (2008) starkt debatterats, men det fick en kraftig 

genomslagskraft när det kom eftersom det utgjorde en möjlighet att ifrågasätta teorier om 

biologisk determinism. Under 1980-, och 1990-talen fick indelningen i kön och genus 

stark  kritik  som bland  annat  gick  ut  på  att  indelningen  ansågs  befästa  uppdelningen 

mellan kropp och själ, kvinnor och män, kvinnligt och manligt (a.a.). Sörensdotter hävdar 

att  det  inte  går  att  dra  en skarp linje  mellan kön och genus  då kultur  och psykologi 

påverkar och påverkas av biologin (a.a).

Vid positionering genom genus är det enligt Sörensdotter (2008) maktförhållandet 

som är  intressant  och  hur  olika  sätt  att  iscensätta  genus  värderas  och  kategoriseras. 

Genusnormer som används för att särskilja män och kvinnor grundar sig i värderingar av 

kulturella normer (a.a.). Det finns inget manus som anger hur en ”riktig man” eller en 

”riktig kvinna” bör vara men samtidigt finns det genom att vissa diskurser dominerar, mer 

hegemoniska sätt att iscensätta genus (a.a.).

Sörensdotter (2008) beskriver hur flera författare har identifierat en stark koppling 

mellan genusnormer och heteronormativitet. I heteronormativiteten finns inbyggt att det 

krävs två olika parter vars olikhet behöver varandra. Heteronormativiteten fordrar alltså 

att det finns skillnader mellan kvinnor och män, med konsekvensen att respektive kön 

måste  lära  sig  olika  beteenden  (a.a.).   Detta  understryker  att  det  vid  studiet  av 

genusnormer är relevant att även analysera heteronormativiteten och dess påverkan på 
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kvinnor och män med olika sexuell läggning.

Sörensdotter  (2008) skriver att  subjektet  positioneras utifrån normer om så väl 

genus  som  klass,  etnicitet  och  sexualitet.  Intersektionalitet  är  alltså  ett  relevant 

angreppssätt eftersom dessa dimensioner samspelar i subjektstillblivelsen.

I  detta  arbete  analyseras  hur  sexsäljarna  och  sexköparna  tillskrivs  genus  i  de 

utvalda  tidningsartiklarna.  Heteronormativiteten  berörs  kortfattat,  medan  klass  och 

etnicitet kommer att exkluderas för att avgränsa analysen.

Iscensättandet av genus kommer i arbetet att analyseras genom dels vilket kön 

sexsäljare och sexköpare omnämns med och dels på vilket sätt manliga och kvinnliga 

sexsäljare beskrivs i förhållande till sexköparna.

Genus  betecknar  i  arbetet  socialt  konstruerat  kön  och  tillskrivna  egenskaper 

kopplat till könet.

Kritisk diskursanalys
Analysen  i  denna  undersökning  inspireras  av  Faircloughs  kritiska  diskursanalys. 

Faircloughs  (1992)  modell  är  tredimensionell  med  dimensionerna  text,  diskursiv 

praktik och social  praktik.  Fairclough (1992) skiljer  ut  tre konstruktiva aspekter  av 

diskurs:  den  bidrar  till  konstruktionen  av  social  identitet  eller  subjektspositioner,  till 

konstruktionen av sociala relationer och till konstruktionen av system av kunskap och 

övertygelse. 

Diskursiv praktik (produktion, distribution och konsumtion av text) bidrar både 

till reproduceringen av samhället och till att förändra samhället (a.a.). Fairclough (1992) 

hävdar att social praktik kan ha olika inriktningar så som ekonomisk, politisk, kulturell 

eller ideologisk och diskurs kan infogas i alla men ingen av dem kan reduceras till enbart 

diskurs. Diskurs som politisk praktik handlar om maktrelationer och hänger ihop med 

diskurs  som  ideologisk  praktik,  i  vilken  innebörder  konstrueras,  naturaliseras  och 

förändras från olika positioner i maktrelationerna (a.a.). 

Jag intresserar mig för de maktstrukturer och innebörder som konstruerar de olika 

subjektspositionerna i de artiklar jag analyserar. 

I själva textanalysen kommer ordförråd, grammatik, sammanhang och textstruktur 

att analyseras. Om  textanalys  skriver  Winter  Jørgensen  och  Phillips  (1999/2000)  att 

Fairclough (1992) presenterar olika verktyg som interaktionell kontroll (vem som sätter 

agendan  och  förhållandet  mellan  talarna  i  texten),  etos  i  bemärkelsen  hur  identiteter 

konstrueras språkligt och genom kroppsliga drag, användandet av metaforer, ordval och 
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grammatik. De beskriver närmre de grammatiska verktygen transitivitet, nominalisering 

och modalitet (Winter Jørgensen & Phillips, 1999/2000). Transitivitet beskriver de som 

hur  objekt  och  subjekt  knyts  till  händelser  och  processer  (a.a.).  Genom att  använda 

nominalisering tonas agenten ned och effekterna fokuseras genom att ett substantiv får 

ersätta en hel process (a.a.). Modalitet skriver Winter Jørgensen och Phillips (1999/2000) 

handlar  om  i  vilken  grad  en  agent  instämmer  i  påståendet  och  därmed  anger  det 

påståendets styrka.

Fairclough (1992) introducerar begreppet intertextualitet, som är centralt i hans 

teori, genom att anföra följande: 

Intertextuality is basically the property texts have of being full of snatches of other texts, 

which may be  explicitly demarcated or  merged  in,  and  which  the text  may assimilate, 

contradict, ironically echo, and so forth (Fairclough, 1992: 84).

Fairclough menar alltså med intertextualitet de relationer till andra texter den specifika 

texten  visar.  Med  begreppet  interdiskursivitet tar  Fairclough  (1992)  fasta  på  hur 

diskurser rör sig mellan olika områden, på diskursordningen och dess inverkan på texten.

I  analysen  av  den  diskursiva  praktiken  som i  denna  studie  utgörs  av  texters 

förhållanden  i  media  kommer  jag  att  fokusera  på  både  intertextualitet  och 

interdiskursivitet. Hur artiklarna relaterar till  andra texter vad gäller konstruktionen av 

sexsäljare, sexköpare och genus i sexhandeln undersöks.

Enligt  Fairclough (1992)  utgörs  den sociala  praktiken av andra diskursiva och 

icke-diskursiva områden som berör och berörs av den studerade diskursiva praktiken. 

Winter Jørgensen och Phillips (1999/2000)  skriver att en analys av den sociala praktiken 

kräver att en annan relevant teori inkluderas i analysen, t.ex. en sociologisk teori. 

Jag kommer inte ha möjlighet att studera den sociala praktiken i mitt arbete. I 

diskussionen av mina resultat  kommer jag att  beröra tankar kring vilka konsekvenser 

resultaten skulle kunna få för den sociala praktiken.

Urval
Jag har valt att studera svenska tidningsartiklar publicerade under årtalen 2003-05 samt 

2009 för att de ger en uppfattning om hur debatten gick några år efter att sexköpslagen 

trätt i kraft samt hur debatten går idag. Mina sökord i Artikelsök var prostitution, köp av 

sexuell tjänst och sexhandel.

De dagstidningar jag har valt att studera är Svenska Dagbladet och Norrländska 
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Socialdemokraten, hädanefter kallade SvD och NSD. Dessa två tidningar valdes för att 

jag  eftersträvade  viss  geografisk  spridning  och  för  att  få  med  tidningar  med  olika 

politiska utgångspunkter. Båda tidningarna har publicerat ett flertal artiklar i ämnet under 

den utvalda perioden.

Jag hittade sammanlagt 51 artiklar i SvD och NSD med mina sökord. Av dem 

handlade 18 stycken om prostitution eller människohandel utomlands, i  Europa eller i 

hela världen. Av samtliga träffar handlade 12 artiklar om människohandel i Sverige. Fem 

artiklar handlade om prostitution i Sverige och åtta artiklar handlade om både prostitution 

och  trafficking  i  Sverige.  En  artikel  handlade  om  en  riksdagsledamot  som  blivit 

mordhotad för sitt engagemang mot prostitution och människohandel i Norrbotten. Två 

artiklar handlade om trafficking ombord på både svenska och utländska kryssningsfartyg. 

Två artiklar handlade om barnprostitution och en om svensk sexturism. Det fanns också 

en  artikel  som följde  upp  sexköpslagen  och  en  där  både  prostitution  och  trafficking 

behandlades och där krav på en nordisk sexköpslag ställdes. En artikel handlade om hur 

det i hiphopen florerar texter om hallickar och horor.

Som urvalskriterium användes att artiklarna handlar om prostitution i Sverige och 

att  det  förs  ett  resonemang  om  antingen  säljare  eller  köpare.  Artiklar  som  enbart 

diskuterar  trafficking  i  Sverige  och  artiklar  som  diskuterar  trafficking  och/eller 

prostitution  i  andra länder  har  medvetet  valts  bort  för  att  begränsa  studien.  Eftersom 

ämnet  var  prostitution  bland  vuxna  i  Sverige  valde  jag  även  bort  artiklarna  om 

barnprostitution,  svensk  sexturism,  hiphoptexter  och  om  mordhot  mot  en 

riksdagsledamot.

Av  de  åtta  artiklarna  som  behandlar  både  prostitution  och  människohandel  i 

Sverige har jag valt bort tre stycken som fokuserar på polisens arbete och på insatser för 

att  stärka  polisens,  socialtjänstens  och  rättsväsendets  arbete  med  prostitution  och 

människohandel i Norrbotten. Även den artikel som följde upp sexköpslagen valdes bort 

för  att  den  inte  fokuserar  på  säljare  och  köpare.  Artikeln  om  att  införa  en  nordisk 

sexköpslag behandlar främst trafficking vilket gjorde att den också exkluderades.

Kvar blev tio artiklar varav hälften behandlar prostitution i Sverige och hälften 

både människohandel och prostitution i Sverige. Det förekommer att referenser i dessa 

artiklar görs till andra länder, men huvudfokus är förhållandena i Sverige. Majoriteten av 

de utvalda artiklarna är debattartiklar, de andra är ledare eller nyhetsartiklar, men genre 

var inte ett urvalskriterium.
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Validitet och reliabilitet 
Bergström och Boréus (2005) skriver att i studier där forskaren inte mäter eller räknar 

handlar validitet om huruvida undersökningen besvarar den valda frågeställningen. De 

skriver vidare att teoretiska föreställningar påverkar hur validiteten bedöms (a.a.). Utifrån 

ett konstruktivistiskt synsätt är forskaren med och konstruerar studieobjektet vilket också 

gör att forskarens förförståelse och det sociala sammanhang undersökningen görs i blir 

väsentliga att som forskare förhålla sig till och försöka förmedla till mottagaren (a.a.). 

Den  kritiska  diskursanalysens  lingvistiska  drag  med  formulerade  regler  för 

textanalys  och  citatens  ofta  framträdande  roll  inverkar  enligt  Bergström och  Boréus 

(2005) positivt på studiens genomskinlighet. Ett kritiskt moment i studien är urvalet av 

studieobjekt/källor som i en diskursanalys ofta till följd av kravet på närläsning måste 

begränsas ganska mycket i tid och rum vilket ställer krav på en god motivering till varför 

visst material har valts ut framför annat tänkbart material (a.a.).

Utifrån  ovanstående  drar  jag  slutsatsen  att  validiteten  är  beroende  av  att  jag 

behärskar  metoden,  motiverar  urvalet  av  tidningsartiklar  och  inte  drar  slutsatser  eller 

finner samband som jag inte kan styrka. Min förförståelse är beskriven i inledningen och 

jag återknyter till den i metoddiskussionen.

 Reliabilitet  handlar  enligt  Bergström  och  Boréus  (2005)  om  precision  och 

noggrannhet i alla led. Det finns två särskilda perspektiv på reliabiliteten som Bergström 

och Boréus (2005) lyfter  fram.  Det ena är intersubjektivitet  och handlar om att  olika 

forskare  oberoende  av  varandra  med  samma  undersökningsstrategi  och  material  ska 

komma  fram till  samma  resultat.  Det  andra  är  intrasubjektivitet  och  handlar  om att 

samma forskare ska få samma resultat vid upprepade analyser vid olika tidpunkter och 

det som undersöks är om forskaren är konsekvent i sina analyser. För att intersubjektivitet 

ska  uppnås  krävs  att  strategin  och  analysen  är  noga  beskriven  och  att  förförståelsen 

problematiseras (a.a.). Om denna uppsats vore skriven av två författare hade vi kunnat 

analysera samma artikel var för sig och se om vi dragit samma slutsatser.

Bergström  och  Boréus  (2005)  skriver  att  lingvistiska  analysverktyg  stärker 

intersubjektiviteten, men att många diskursanalyser i samhällsvetenskaplig forskning har 

otydliga analysverktyg som försvårar intersubjektiviteten.

Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att reliabiliteten är beroende av 

att jag i varje textanalys analyserar på samma sätt och att jag genom hela processen är 

tydlig med hur jag har  gjort.  Jag har försökt  beskriva hur jag går tillväga i  analysen 

löpande under beskrivningen av metod i direkt anslutning till  att jag refererar aktuellt 

avsnitt i metodlitteraturen.
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Resultat och analys
Analysen kommer att presenteras löpande tillsammans med resultaten. Först presenteras 

och analyseras artiklarna var och en för sig eller i mindre grupper och sedan genomförs 

en samlad analys på slutet. Att alla artiklar inte analyseras tillsammans på en gång är för 

att  möjliggöra en djupare analys  av var och en.  De artiklar  som analyseras  i  mindre 

grupper har väsentliga likheter och därför analyseras de tillsammans. Det är framförallt i 

den samlade analysen, när en helhetsbild av undersökningsmaterialet framträder, som jag 

knyter an till förarbeten och den tidigare forskningen.

Presentationen och analysen av artiklarna var och en för sig eller i mindre grupper 

delas  in  i  två  underrubriker;  Diskursiv  praktik  och  Textnivå.  Indelningen  härrör  från 

Faircloughs  (1992)  diskursanalytiska  modell  där  de  tre  dimensionerna  text,  diskursiv 

praktik och social praktik särskiljs från varandra. I likhet med Fairclough (1992) belyser 

jag  artiklarnas  relationer  till  andra  texter  och  områden  (intertextualitet  respektive 

interdiskursivitet)  under  rubriken  Diskursiv  praktik  och  artiklarnas  grammatiska  och 

formella  struktur  (transitivitet  och  modalitet)  samt  konstruktioner  under  rubriken 

Textnivå.

Innan presentationen av artiklarna tar vid ska en kort sammanfattning ges av den 

tidigare forskningen för att återknyta studien till forskningsläget. 

I  den tidigare forskningen dominerade en diskussion om kvinnliga säljare  och 

manliga köpare. Kvinnorna framställdes överlag befinna sig i en socialt utsatt situation 

(se t.ex. Høigård & Finstad, 1986/1992; Socialstyrelsen, 2004 och 2007) medan männen 

betraktades som förövare med ett ordnat liv (t.ex. Månsson & Linders, 1984). Vanligast i 

forskningen var att  utgå från manlig överordning och kvinnligt  underordning (se t.ex. 

Olsson, 2006; Eduards, 2007) medan ett annat angreppssätt var att utgå från individens 

medvetna val (Östergren, 2006). En jämförande ansats mellan dessa två utgångspunkter 

fanns också (Dodillet, 2009). Sexköpslagstiftningen och proposition 1997/98:55 är i linje 

med de dominerande synsätten och utgångspunkterna.

Artiklarna under åren 2003-05 kom till  under en tid då Socialstyrelsen kom ut 

med den första rapporten om läget efter att sexköpslagen funnits ett tag och forskare som 

Yvonne Svanström producerade flitigt material om sexhandeln i Sverige under åren 2004-

05. År 2002 blev människohandel för sexuella ändamål ett eget brott enligt svensk lag 

(Regeringes  skrivelse  2007:08/167).  Människohandel  är  något  som  särskilt 

uppmärksammas i media både under 2003-05 och 2009 (det visar det stora antalet träffar 

sökningen i Artikelsök gav på artiklar som behandlar detta).

För att beskriva sammanhanget där artiklarna från år 2009 ingår vill jag särskilt 
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lyfta fram Dodillets avhandling Är sex arbete? som kom ut i början av det året och den 

översyn  av  sexköpslagstiftningen  regeringen  beslutade  om i  april  2008  och  som ska 

redovisas 30 juni 2010 (Regeringes skrivelse 2007:08/167; Kommittédirektiv 2010:34).

Artikel 1
Artikeln har titeln Fokus på köparen och inte på offret! Det är en debattartikel och den är 

publicerad i Norrländska Socialdemokraten, NSD år 2003. Skribenten är en kvinna vid 

namn  Helen  Doktare.  Hon  är  frilandsjournalist  och  ledamot  för  Miljöpartiet  i 

polisstyrelsen Norrbotten. Det är enbart skribenten som kommer till tals i artikeln och 

hon skriver utifrån hur hon uppfattar säljarnas situation. Hon skriver både om prostitution 

och  människohandel  för  sexuella  ändamål  och  har  främst  en  regional  fokus  på 

Norrbotten.

Diskursiv praktik

Skribenten  kopplar  i  artikeln  prostitutionen  och  människohandeln  till  frågorna  om 

kvinnors politiska och ekonomiska underordning i samhället och mäns våld mot kvinnor 

och barn. I artikeln står att läsa:

Frågorna  om  kvinnors  politiska  och  ekonomiska  underordning  i 

samhället och mäns våld mot kvinnor och barn väcker alltid motstånd, 

därför  att  de berör vår  kultur,  våra nedärvda beteendemönster,  våra 

myter och föreställningar, och vårt innersta.

Det  strukturella  perspektivet  dominerar  artikeln  och  dess  fokus  på  maktstrukturer 

härstammar från kampen för kvinnornas frigörelse, lika rättigheter och rätten till frihet 

och frid. 

Ett stycke som manifest kopplar samman sexhandeln med mäns våld mot kvinnor 

är följande stycke:

Men är  det  inta  bara  att  åka hem då?  Nej.  Vi  får  inte  glömma att 

kvinnorna lever i samma beroendeproblematik som kvinnor som lever 

med våldsamma män gör. Och de vågar inte ge sig av eller berätta för 

polisen därför att de är rädda för att bli misshandlade.

Sexhandeln relateras inte bara till mäns våld mot kvinnor utan också till våld i ett vidare 

sammanhang. Det står att läsa att:
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Det har dessutom visat sig att prostituerade har samma känslomässiga 

skador  som  krigsveteraner  och  tortyroffer.  De  lider  av  flashbacks, 

ångest, depressioner, sömnsvårigheter och stress.

Det betyder att sexköparen och en eventuell profitör betraktas göra sig skyldiga till en 

handling likställd med den som en torterare utför. Ovanstående citat sätter in säljarnas 

situation i en psykologisk kontext, sätter ord på en inre process och på effekter av att sälja 

sexuella tjänster. Krigsveteraner och tortyroffer får gestalta hur dessa kvinnor anses må.

Artikeln får sitt sammanhang genom dess intertextualitet, det vill säga hur texten 

manifest,  eller  latent,  hänvisar  till  och  behandlar  andra  texter  (Winter  Jørgensen  & 

Phillips 1999/2000). Denna artikel inleds med en svepande hänvisning till debatten om 

människohandel  i  Barentsregionen  och  Norrbotten.  En  bit  in  i  artikeln  återkommer 

skribenten till  situationen i Norrbotten och refererar Rikskriminalpolisens rapport nr 5 

som  presenterar  en  hypotes  om  sexhandelns  omfattning  i  Norrbotten.  Skribenten 

understryker  att  bevisfrågan  är  svår.  En  utgångspunkt  tas  också  i  lagstiftningen. 

Skribenten uttrycker sig så här:

Riksdag och regering har genom kvinnofridslagstiftningen definierat 

prostitutionen  som  våld.  Att  köpa  sexuella  tjänster  är  alltså  en 

kriminell handling som straffas med böter eller upp till sex månaders 

fängelse.

Den så kallade sexköpslagen benämns som en del av kvinnofridslagstiftningen (området 

ingår i propositionen  Kvinnofrid). Detta stycke stärker artikelns argumentation genom 

att denna ligger i linje med de tyngst vägande rättskällorna. För att ytterligare stärka sin 

argumentation  hänvisar  skribenten  till  Folkhälsoinstitutets  kartläggning.  Skribenten 

refererar även till Näringsdepartementet för att beskriva människohandeln för sexuella 

ändamål i Sverige. Näringsdepartementet hävdar enligt skribenten att mellan 200 och 

500 kvinnor kommer till Sverige som offer för kvinnohandel.

 I artikeln används många uppmaningar med formen ”vi måste”. Ett exempel är 

”vi måste också rikta fokus på köparen”, ett annat är:

Därför  måste  vi  få  en  tydligare  bild  av  hur  problemen  ser  ut  i 

Barentsregionen och Norrbotten. För det behövs mer pengar till fler 

poliser och ett nära samarbete med polisen i våra grannländer.
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Ovanstående  stycke  står  direkt  efter  hänvisningen  till  sexköpslagen  och  paragrafen  i 

brottsbalken som reglerar straff för människohandel för sexuella ändamål. Ordet ”därför” 

indikerar  att  skribenten  stödjer  sig  på  lagarna  när  hon  efterfrågar  ett  mer  effektivt 

polisarbete och de resurser ett sådant skulle kräva. Det är en debattartikel och skribenten 

identifierar  med  utgångspunkt  i  lagrummen  ett  problem;  kvinnor  som  far  illa  i 

sexhandeln, sedan beskriver hon detta problem med stöd av Näringsdepartementet och 

Folkhälsoinstitutets  texter.  Slutligen  presenterar  hon  sin  lösning  som,  förutom  mer 

resurser till  och mer omfattande samarbete inom polisen i Norrbotten, även innehåller 

följande:

Därför  måste  vi  gemensamt,  och  med  all  kraft,  rikta  vår 

uppmärksamhet  mot  verkligheten  och  ha  en  öppen  och  fördomsfri 

diskussion om hur samhället och världen ser ut runt omkring oss.

Stycket är en del av argumentationen kring maktstrukturer och skribenten vill att vi ska 

göra  upp med de felaktiga  bilder  hon anser  finns.  Jag återkommer  till  dessa  bilder 

nedan.

Textnivå

Skribenten identifierar med stöd av lagstiftning sexhandeln som våld och ett uttryck för 

de ojämlika villkoren för män och kvinnor till  männens fördel. Köparen konstrueras 

med hjälp av Folkhälsoinstitutets kartläggning:  

Enligt  Folkhälsoinstitutets  kartläggning  köper  ungefär  var  åttonde 

svensk man sex någon gång under sitt liv. Majoriteten är gifta eller 

sammanboende med barn och den sannolika bilden av honom lär vara 

att han är en välbetald medelklasspappa på affärsresa.

På  detta  sätt  konstrueras  sexköp  som  en  utbredd  handling  bland  den  manliga 

befolkningen  i  Sverige  och  köparen  som en  vanlig  man  i  ens  omgivning.  Dock  är 

konstruktionen av köparen lite försiktig i och med ordvalet ”den sannolika bilden av 

honom lär vara”. Att köparen konstrueras som en  vanlig man får stöd även av detta 

stycke:  

Vi måste också rikta fokus på köparen och inte på offren. Informera 

om och diskutera problemen och se upp för felaktiga argument. Som 

att  det  skulle  handla  om ett  ”naturligt”  manligt  sexuellt  behov för 
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vissa udda män.

Det är  inte ”vissa udda män” som köper sex.  Det är  inget ”naturligt  manligt  sexuellt 

behov” heller eftersom sexhandeln kopplas till diskursen om mäns våld mot kvinnor och 

detta våld betraktas inte som något ”naturligt” behov hos männen, utan som ett resultat av 

de ojämlika maktförhållandena som råder mellan könen. Skribenten försöker göra upp 

med några påståenden hon avfärdar som myter. Förutom myterna hon ser om köparna 

finns där enligt henne också myter om att sälja sex: att kvinnorna valt det själva och att 

det skulle vara bland de äldsta yrkena som finns. 

I äldre forskning har både Høigård och Finstad (1986/1992) och Larsson (1983) 

försökt att punktera påståenden de menar är myter. Påståendena handlade hos Høigård 

och  Finstad (1986/1992)  bl.a.  om passionerade horor,  funktionshindrade  män som en 

majoritet  av  kunderna  och  prostitution  som  välgörenhetsarbete.  Hos  Larsson  (1983) 

handlar de påståenden han avfärdar om säljare som drygar ut sitt studiemedel samt att 

säljare får egen sexuell tillfredsställelse i transaktionen.

Hos varken Høigård och Finstad (1986/1992) eller i artikeln är sexköparna udda 

män. En likhet mellan artikeln, Høigård och Finstad (1986/1992) samt Larsson (1983) är 

att säljarna inte betraktas få någon egen sexuell njutning i transaktionen.

Sexhandeln beskrivs i  artikel  ett  som en handel  på köparnas och profitörernas 

(männens) villkor: 

De  flesta  kvinnor  tvingas  in  i  prostitution  av  hallickar, 

människohandlare  och  bordellägare  som tjänar  enorma  summor  på 

verksamheten.

Säljarna konstrueras som ett kvinnligt offer som på olika sätt tvingas att sälja sexuella 

tjänster.

För att utveckla konstruktionen av säljaren som ett kvinnligt offer står följande att 

läsa i artikel ett:

Majoriteten  har  som barn varit  utsatta  för  övergrepp av sin  pappa, 

styvfar,  bror  eller  annan  nära  släkting.  De  har  vant  sig  vid  att  bli 

förnedrade och har förlorat sin självkänsla. Till slut tror de att deras 

värde är sex.

Ovanstående stycke ger intrycket av att vägen in i sexhandeln är en nedåt gående spiral 

kantad av övergrepp. I betänkandet  Könshandeln (SOU 1995:15) beskrivs de säljande 
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kvinnornas bakgrund på ett snarlikt sätt; att många av dem fick en dålig start i livet, har 

förlorat självrespekten och utvecklat en negativ självbild. Utredaren skriver också att det 

finns dokumenterade samband mellan sexuella övergrepp som barn och prostitution som 

vuxen (a.a.). Även Larsson (1983) hävdar att många sexsäljande kvinnor har vuxit upp 

under tuffa villkor och nästan alla har i sitt liv utsatts för våldtäkt.

Genusrelationerna  i  sexhandeln  framställs  i  artikeln  huvudsakligen  utifrån  att 

köparen/mannen tillskrivs makten. Köpet är en handling och mannens identitet står också 

att  finna  i  att  han  positioneras  som familjefar  med  arbete.  Att  beteendet  som något 

normalt  avfärdas  styrker  perspektivet  att  mannen  handlar  på  eget  bevåg. 

Säljaren/kvinnans identitet framställs enbart inom kontexten för sexhandeln, att sälja sex 

är det som definierar henne. Det står ingenting om sådant som inte har en koppling till 

sexhandeln.  Stycket  om manliga  släktingars  övergrepp  på  kvinnan  när  hon  var  barn 

framställer henne som svag och i behov av skydd redan från början. 

Transitivitet handlar om i vilken grad ett påstående kan knytas till ett subjekt eller 

objekt (Winter Jørgensen & Phillips 1999/2000). I denna artikel finns ett flertal agenter 

vilket gör sammanhanget tydligt. Exempel  är:

Riksdag och regering har genom kvinnofridslagstiftningen definierat 

prostitution som våld.  

Och
Enligt Rikskriminalpolisens rapport nr 5, kan så många som 56 män i 

Norrbotten misstänkas för sexköp, fyra för koppleriverksamhet, och 

minst 76 kvinnor från Ryssland kan ha utnyttjats i prostitution.

Fairclough (1992) skriver att modalitet handlar om textförfattarens samhörighetskänsla 

med  ett  påstående.  Fairclough  (1992)  hävdar  också  att  användandet  av  objektiv 

modalitet,  att få ett  uttryck att framstå som obestridligt  eller  naturligt,  ofta uttrycker 

makt i de sociala relationerna i den sociala praktiken. Denna artikel innehåller många 

objektiva modaliteter. Två exempel är:

De felaktiga argument som används är inget annat än ett omedvetet 

eller medvetet sätt att bevara gamla maktstrukturer.

Och
Prostituerade  kvinnor  löper  också  40  gånger  högre  risk  att  bli 

mördade.

Exemplen ovan och flera av de andra citaten från artikeln ger för handen att skribenten 
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sitter  inne  med  kunskapen  om hur  det  förhåller  sig  och  läsaren  skall  undervisas.  I 

artikeln  talar  endast  skribenten  och  hon  tar  enbart  in  material  från  aktörer  med  en 

observerande och utredande roll i relation till sexhandeln. Personliga erfarenheter av att 

sälja eller köpa sex adresseras inte. När skribenten refererar andra texter står det enligt 

den eller den organisationen, men det som refereras tas för givet och nyanseras inte. 

Artikel 2
Artikeln har titeln  Ingen säljer sin kropp av fri vilja och är publicerad i NSD år 2004. 

Artikeln är publicerad på ledarsidan och den är signerad. Den är skriven av en man vid 

namn Kalle Olsson.  Det finns ingen ytterligare information om vem skribenten är. Det är 

enbart skribenten som kommer till tals i artikeln och han skriver utifrån hur han uppfattar 

säljarnas situation.

Diskursiv praktik

I artikeln resonerar skribenten kring att sälja sex i relation till att bli våldtagen. I artikeln 

står att läsa:

Vari ligger skillnaden mellan ett sexköp och en våldtäkt? Juridiskt är 

det klart, moraliskt är det svårare. Sex är något förknippat med lust, 

kärlek  och  njutning.  För  de  flesta  prostituerade,  det  finns  alltid 

undantag, är det halvtimmeslånga mötet med torsken förbundet med 

känslor av tvång, hat, smärta och maktlöshet. Tvång, hat, smärta och 

maktlöshet. Läs ett förhörsprotokoll med en våldtagen kvinna och du 

lär återfinna just dessa ord.

Sättet att skriva om att sälja sex, att säljaren i de flesta fall beskriver sina känslor med 

samma  ord  som  våldtagna  kvinnor  använder  i  sina  beskrivningar,  uttrycker  en 

våldsdiskurs där den säljande kvinnan utsätts för ett övergrepp hon saknar förmåga att 

värja sig emot. 

Artikelförfattaren  invänder  mot  vad  han  hävdar  är  en  vedertagen  uppfattning, 

nämligen att en våldtagen kvinna inte anses ha blivit våldtagen av fri vilja, medan:

[e]n prostituerad  anses  däremot  agera  utifrån sin  fria  vilja  när  hon 

ställer sig på gatan. Det räcker med att gå till sig själv för att här se det 

orimliga. Vem skulle frivilligt sälja sin kropp?

Stycket  förstärker  anknytningen  till  våldsdiskursen  och  är  retoriskt  framgångsrikt 
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eftersom det gör det svårt för läsaren att säga emot. Att fläta in den våldtagnas och den 

prostituerades upplevelser i varandra gör att läsaren genom att motsäga sig uppfattningen 

att den som säljer sex utsätts för tvång kan få en känsla av att samtidigt nedvärdera eller 

förminska den våldtagna kvinnans upplevelser. Att uppmana läsaren att utgå från sig själv 

och använda sig själv som måttstock får också konsekvenser. Det gör det svårt för den 

som själv upplever att sälja sex som motbjudande att acceptera att andra kan ha en annan 

uppfattning.

För  att  ytterligare  diskutera  uttrycket  ”det  fria  valet”  står  bland annat  att  läsa 

följande: 

Jag tycker att man borde förstå och agera mot prostitution utifrån det 

här perspektivet: Vad är ett fritt val och hur långt sträcker det sig? Att 

varje kväll få sin kropp och själ exploaterad för en kopp varm choklad 

och en plats på ett natthärbärge? Nej absolut inte.

Denna artikel är publicerad på ledarsidan vilket innebär att formen är mer fri. I artikeln 

identifieras att sälja sin kropp som en politisk angelägenhet. Det är ett problem att ingripa 

mot,  och  liksom  andra  oönskade  sociala  strukturer  har  bekämpats,  kan  såväl  denna 

bekämpas:

Berlinmuren är riven,  apartheid är  historia,  visst  går  det  att  få  bort 

prostitutionen  från  samhället.  Däremot  brister  den  politiska 

beslutsamheten och viljan att avsätta resurser.

Artikeln skrivs in i ett sammanhang genom en manifest hänvisning till de borgerliga 

partierna:

Högeralliansen har redan deklarerat att den tänker skära ned på statens 

sociala utgifter.

Artikeln  får  också  sin  plats  genom  den  uppmaning  som  görs  till  främst 

socialdemokraterna  (skribenten  skriver  (s)olidaritetspolitiker)  att  inte  avsäga  sig  sitt 

ansvar genom att hänvisa till det fria valet. Genom att rikta kritik mot och visa oro inför 

politikernas handlingsförmåga och vilja motiveras artikelns produktion. 

Textnivå

I följande citat sammanfattas textens diskurs om sexhandeln, köpare och säljare:
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Vad gör man då som ansvarskännande medborgare när den till synes 

välstadgade  mannen  öppnar  dörren  till  familjebilen  och  visar  den 

trötta och slitna kvinnan vägen till  passagerarsätet?  Det är svårt  att 

vara rationell och tänka på vad skolan lärt om rättsstatens principer, 

om vikten av att  i  en demokrati  uppträda civiliserat  och respektera 

andras  rättigheter.  Helst  skulle  man  vilja  agera  polis,  domare  och 

verkställare direkt på plats- allt sammanfattat i en välriktad pungspark.

Artikeln pekar ut säljaren som kvinna, trött och sliten och mannen som en familjefar, till 

synes  välmående och med hyfsad  inkomst.  Inställningen till  handeln  är  att  köparen 

(mannen) gör något förkastligt som en ”ansvarskännande medborgare” vill få slut på 

och känner en drivkraft att så att säga ta saken i egna händer och rikta in interventionen 

symboliskt mot roten till det onda, ge mannen ”en välriktad pungspark”. Endast en typ 

av prostitution nämns i artikeln, kvinnor som säljer sig på gatan, vilket således blir den 

bild  av  hur  handlingen  går  till  som  presenteras.  Orden  ”tvång,  hat,  smärta  och 

maktlöshet” som citerats  ovan beskriver den säljande (kvinnan)  som ett  offer.  Detta 

förstärks genom följande citat:

Är alternativen att underkasta sig en slavlik, fullständigt förnedrande, 

behandling för att tjäna ihop några brödsmulor eller svälta ihjäl är det 

fullt möjligt att välja det senare alternativet och betrakta det som ett 

fritt val. Ingen skuld lagd på patronen.

Stycket  innehåller  ironi,  vilket  gör  att  argumentationen  spetsas  till.  Det  är  inte 

skribentens åsikt att det går att betrakta situationen som att den innehåller något fritt val, 

snarare  ett  val  mellan  två  destruktiva  alternativ.  Vad  betyder  ”patronen”  i 

sammanhanget? Jag tolkar det som att patronen är anledningen till att personen hamnat i 

situationen, anledningen till att personen som ”väljer” att svälta ihjäl dör.

Genusrelationerna mellan köpare och säljare framstår i denna artikel på följande 

vis. Köparen/mannen tillskrivs makten och han handlar medan kvinnan är passiv och 

tillåter detta för att överleva. Skribenten skriver att säljarna (kvinnorna) tvingas till det 

omöjligaste  av  val.  Kopplingen  som skribenten  gör  till  våldtäkt  skapar  en  bild  av 

mannens fysiska övertag.

I  artikeln  används  ett  flertal  metaforer.  ”Pungspark”,  Berlinmurens  fall, 

apartheids  slut,  Malmskillnadsgatan.  Pungsparken  reflekterade  jag  över  ovan. 

Berlinmuren och apartheid får gestalta oönskade sociala strukturer som har bekämpats. 
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Berlinmuren i  sig  var  inte  bara  en  faktisk  skiljelinje  och  mur,  utan  lika  mycket  en 

symbolisk och känslomässig mur mellan samhällen och människor. Malmskillnadsgatan 

är liksom Berlinmuren var, inte bara en gata där det förekom sexhandel i större skala, 

den har blivit en symbol för sexhandel, för den öppna sexhandeln före 1999 och för 

minskningen av gatuprostitution efter 1 januari, 1999.

När  det  gäller  transitiviteten,  i  vilken  grad  ett  påstående  kan  knytas  till  ett 

subjekt eller objekt (Winter Jørgensen & Phillips 1999/2000) knyts genomgående de 

flesta processerna i artikeln till ett subjekt eller objekt. Ett exempel är:

Ingen  blir  frivilligt  våldtagen,  vilket  lagstiftaren  också 

uppmärksammat.

När jag analyserar modaliteter i artikeln, hur talaren förbinds med påståenden ger min 

läsning vid handen att skribenten är närvarande i texten och instämmer i de påståenden 

som förs fram. Ordet jag används ett antal gånger. Ändå används ordet man i det starka 

stycket jag citerar som första stycke under denna rubrik. Man är ett vagt begrepp, men 

vid en närmre läsning och analys framstår det som att syftet med att skriva man är att 

inte  enbart  skribenten  omfattas  av  det  skrivna,  utan  artikeln  aspirerar  på  att  alla 

”ansvarskännande medborgare” skulle känna likadant. 

Skribenten  använder  sällan  objektiva  modaliteter,  påståenden  som framställs 

som  om  de  vore  naturgivna  (Winter  Jørgensen  &  Phillips  1999/2000).  Istället 

förekommer ord som de flesta, kanske, nog, risk och jag tycker.  När objektiv modalitet 

används (vilket görs när det står att det inte är ett fritt val att sälja sex) har skribenten 

troligen  redan  upprättat  ett  förtroende  hos  läsaren  genom  att  använda  försiktigare 

formuleringar och diskursen i artikeln vinner gehör.

Artikel 3
Denna artikel har titeln Regeringens skeva jämställdhet och är skriven av en kvinna, Petra 

Östergren, författare med fil mag i socialantropologi. Det är en debattartikel, publicerad i 

Svenska Dagbladet, SvD år 2003, tre år innan skribenten skrev boken  Porr, horor och 

feminister. Det är enbart skribenten som kommer till tals i artikeln. Östergren har i denna 

artikel  många bollar  i  luften  som är  svåra  att  hålla  reda  på.  Trots  att  den  berör  fler 

områden  än  sexhandeln  har  jag  inkluderat  denna  artikel  därför  att  i  den  förs  ett 

resonemang som är annorlunda än det dominerande.
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Diskursiv praktik

Artikeln föranleds av en rad händelser som skribenten reagerar på. Hon kommenterar 

regeringens jämställdhetsplan  Jämt och ständigt, ett intervjusvar av riksdagsledamoten 

Inger  Segelström (s)  från 2002,  sexsäljaren Roshina  Sambos  aktion  mot den svenska 

sexköpslagen och den aktionens politiska efterspel. Det är en debattartikel där skribenten 

kritiserar  den  svenska  jämställdhetspolitiken  med  utgångspunkt  i  de  kommenterade 

händelserna/texterna.

Liksom många  andra  ser  skribenten  prostitution  som ett  område  som ingår  i 

jämställdhetspolitiken. Dock tar hon avstånd från de uppfattningar hon finner hos ledande 

jämställdhetspolitiker  i  Sverige.  Hon  skriver  att  dessa  har  svårt  att  hantera  kvinnors 

inbördes  olikhet  och  att  jämställdhetsplanen  Jämt  och  ständigt har  den  vita  svenska, 

heterosexuella kvinnan som norm. Skribenten anser dessutom att planen inte innehåller 

några konkreta åtgärder för att stödja sexsäljarna.

Roshina Sambos aktion gick enligt skribenten ut på att ifrågasätta lagstiftningen 

och påvisa dess dubbelmoral. Enligt skribenten lyckades Sambo få prostitution godkänt 

som  verksamhetsområde  hos  Skatteverket  och  hon  betalade  därför  F-skatt.  Senare 

anmälde Sambo staten för koppleri, men förundersökningen lades ned på grund av att 

staten  inte  kan  anmälas  för  brott.  Skribenten  skriver  att  den  socialdemokratiska 

regeringen  efter  händelsen  övervägde  möjligheten  att  förverka  de  prostituerades 

inkomster  och  hon  menar  att  hon  fått  det  bekräftat  genom  ett  samtal  med 

justitiedepartementet. Skribenten ser detta som en omvälvande förändring i regeringens 

inställning till de prostituerade. Enligt skribenten betraktades de prostituerade som offer i 

flera år och nu övervägs att jämställa dem med kriminella, att utreda dem och få deras 

inkomster förverkade.

Artikelförfattaren  argumenterar  emot  vad  hon  menar  är  en  radikalfeministisk 

ståndpunkt, att prostitution definieras som mäns våld mot kvinnor och ytterst handlar om 

kvinnors underordning och mäns överordning. Hon skriver:

För  ingen  feminist  med  självbevarelsedrift  och  verkligt  politiskt 

inflytande  kommer  till  deras  undsättning.  Detta  eftersom  även 

prostitution har definierats som en form av mäns makt över kvinnor, 

och denna uppfattning går inte att  rucka på,  trots att  det  inte är en 

sanning  utan  en  radikalfeministisk  ståndpunkt,  ifrågasatt  av  många 

andra feminister och feministiska teoribildningar.

Istället för att ansluta sig till könsmaktsperspektivet knyter artikelförfattaren an till den 
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kritiska strömningen inom den feministiska debatten om att västerländsk feminism utgår 

ifrån den vita, heterosexuella medelklasskvinnan. Hon skriver:

Det  är  synd att  sexsäljarens  aktion bemötts så här.  För just  hennes 

olikhet och perspektiv, som icke-svensk, icke-vit och med erfarenheter 

som  de  flesta  heterosexuella  medelklassfeminister  inte  har,  skulle 

kunna bidra till  att  göra svensk jämställdhetspolitik mer jämlik och 

skapa en mångfaldsfeminism.

Textnivå

Sexköpare eller profitörer i  sexhandeln benämns över huvud taget inte i artikeln. Om 

sexsäljare står i artikeln förutom föregående citat följande:

Det här [att överväga att förverka sexsäljares inkomster, min anm.] är 

en tydlig signal till de annorlunda kvinnor som försöker göra motstånd 

– med de få medel som står dem till buds – det blir bara värre om de 

bråkar, särskilt för dem som tillhör den lägsta kvinnoklassen, hororna.

Bilden som konstrueras av sexsäljarna är att de är annorlunda, har andra erfarenheter, ofta 

annan  klassbakgrund  och  kan  ha  en  annan  härkomst  än  ”de  flesta  heterosexuella 

medelklassfeminister” och jämställdhetspolitikerna som är drivande i lagstiftningen och 

jämställdhetspolitiken.  I  artikeln konstrueras  också bilden av sexsäljare  som väljande, 

handlingskraftiga  kvinnor  som  är  förtryckta  av  medelklassfeminister  och 

jämställdhetspolitiker  snarare  än  av  hallickar  och  kunder  som  i  många  andra 

sammanhang.

Genus i  denna artikel  framställs  på ett  annat  sätt  än i  de två första artiklarna. 

Sexköparna är frånvarande i texten och de sexsäljande kvinnorna positioneras istället i 

polemik mot de svenska jämställdhetspolitikerna och vita medelklassfeminister.  Dessa 

kvinnor tillskrivs en alternativ kvinnlig identitetsposition och säljandet är en handling och 

kvinnans identitet knyts också till andra erfarenheter hon har. Den sexsäljande kvinnan 

gör motstånd och skapar sig en tillvaro genom att erbjuda något eftertraktat.

Vad gäller  skribentens argumentation när hon kritiserar jämställdhetspolitiken i 

allmänhet och prostitutionslagstiftningen i synnerhet är följande två stycken intressanta:

När  jag  förra  året  frågade  riskdagsledamoten  Inger  Segelström  (s) 

varför hon trodde att länderna i Europa gått åt olika håll när det gäller 

prostitutionslagstiftningen, fick jag ett intressant svar. Hon ansåg att 

det hade med vårt lands överlägsenhet att göra. Vad gäller jämställdhet 
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har vi nämligen kommit längre än resten av världen, sa hon. Det är 

därför vi går före. 

Draget av ett slags ideologisk kolonialism visar sig också i hur gärna 

man skickar svensk jämställdhet på export. Och när vår politik, som 

sexköpslagen,  möts  med ilska  eller  skratt  bortförklaras  det  med ett 

patroniserande resonemang: de har ännu inte blivit upplysta.

Dessa båda stycken är retoriska. Ord som ”överlägsenhet”, ”ideologisk kolonialism” och 

”patroniserande resonemang” är starka uttryck som visar en särskild positionering, emot 

det svenska sättet att hantera sexhandeln. Det är skribenten som tolkar att Segelström 

anser att svenskar är överlägsna andra befolkningar. Ordet ”nämligen” visar vad Inger 

Segelström verkligen sade: att vi har kommit längre vad gäller jämställdhet.

Transitivitet handlar om i vilken grad subjekt och objekt knyts till påståenden och 

processer (Winter Jørgensen & Phillips 1999/2000). Det är en hög grad av transitivitet i 

texten, vilket stärker hennes resonemang och gör det enklare att förstå sammanhanget och 

händelseförloppet som beskrivs. Ett exempel är följande:

Flera  jämställdhetspolitiker  reagerade  [på  Sambos  aktion,  min 

anmärkning]  vilket  ledde  till  en  interpellationsdebatt  i  maj  där 

finansminister  Ringholm  avslöjade  att  den  socialdemokratiska 

regeringen  överväger  möjligheten  att  förverka  prostituerades 

inkomster.

Modalitet  handlar  om  på  vilket  sätt  skribenten  förhåller  sig  till  påståenden,  vilken 

samhörighetskänsla som står att finna. Objektiv modalitet innebär att påståendet läggs 

fram som obestridligt och subjektiv modalitet innebär formuleringar som ”jag tycker” 

(Fairclough, 1992). Jag lägger märke till att skribenten är frånvarande i texten, på så vis 

att nästan hela artikeln är skriven med objektiv modalitet. Ordet ”jag” förekommer nästan 

inte alls i artikeln och ingen subjektiv modalitet står att finna. Påståendena har formen av 

obestridliga sanningar (se citaten ovan).

Artikel 4
Den fjärde artikeln heter Fler pojkar än flickor säljer sex och är skriven av en man, Erik 

Sidenbladh, journalist på SvD. Denna artikel är en nyhetsartikel, till skillnad från de 

ovan  presenterade  artiklarna  och  den  är  publicerad  i  SvD år  2005.  Ett  flertal  olika 

aktörer får uttala sig i artikeln: en forskare och professor i barnpsykologi, chefen för 
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socialtjänstens  prostitutionsenhet  i  Stockholm,  chefen  för  Stockholmspolisens 

prostitutionsgrupp samt en forskare med magisterexamen i socialt arbete.

Diskursiv praktik

Att det är ett flertal personer som får komma till tals ger en helt annan dynamik i artikeln 

än i de första tre presenterade artiklarna där det enbart är skribenten som kommer till tals 

och refererar andra aktörer och verk. Nyheten i artikeln är att fler pojkar än flickor, i 

undersökningar i Sverige och i andra länder, har uppgivit att de säljer sex. Sammanhanget 

skapas också med hjälp av en referens till det sexköp HD-domaren Leif Thorsson dömdes 

för. Han köpte sex av en ung manlig studerande.

När den manliga prostitutionen beskrivs dras en parallell till en diskurs om den 

manliga gaykulturen:

Snabba  anonyma  sexkontakter  är  en  vanlig  del  av  den  manliga 

gaykulturen. Därför är det svårt för polisen att skilja prostitution från 

kontaktsökande på de mötesplatser dit män som vill ha sex med män 

går. Liksom när det gäller kvinnorna sker en stor del av den manliga 

prostitutionen på internet.

Här  sker  en  polarisering  dels  gentemot  kvinnlig  gaykultur  och  dels  gentemot  den 

heterosexuella kulturen. Det framstår som att manliga homosexuella har ett annorlunda 

sexuellt  mönster.  Det  är  också  fullt  möjligt  att  invända  mot  bilden  av  den  manliga 

prostitutionen som skadlig om den inte skiljer sig väsentligt mot annan form av manlig 

sexuell kontakt (återkommer till detta under analysen på textnivå).

I konstruktionen av manlig prostitution som ett problem att ingripa mot spelar 

också  den  polisiära  praktiken  in.  I  artikeln  citeras  Anders  Gripenlöf,  chef  för 

Stockholmspolisens prostitutionsgrupp:

Våra resurser räcker inte. Den kvinnliga prostitutionen är lättare att 

ägna sig åt. Det skulle gå flera dagar innan vi hittade något fall av 

manlig  prostitution,  under  den tiden hinner  vi  ingripa  mot  flera av 

kvinnliga.

Eftersom det är lättare att ingripa mot sexköp av kvinnor tar inte polisen sexköp av män 

på lika stort allvar. 

Sexhandeln med män relateras i artikeln till sexköpslagen och till diskursen om 

sexhandel med kvinnor som ett uttryck för könsmaktsordningen, på följande vis:  
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Sexköpslagen är könsneutral och förbjuder köp både av kvinnor och 

män. Men den ingår i ett sammanhang som präglas av perspektivet att 

kvinnor är offer för könsmaktsordningen. Män som offer är svårt att få 

in i den bilden. 

-  Analysen  kring könsmaktsordningen är  viktig,  men om den  drivs 

alltför stringent och ensidigt kommer den att dölja andra viktiga delar 

av verkligheten. Fler perspektiv måste användas för att se och förstå 

helheten, säger Niklas Eriksson [forskare och magister i socialt arbete 

i Malmö, min anmärkning].

Könsmaktsordningen förkastas inte som förklaringsmodell till sexhandeln med kvinnor, 

men artikeln problematiserar hur manliga sexsäljare ska bemötas och hur vi ska förhålla 

oss till sexhandeln med män. För att en helhetsbild ska skapas av situationen krävs en 

komplettering av andra förklaringar.

Textnivå

Sexsäljare  konstrueras  i  artikeln  som både  män  och  kvinnor.  Utgångspunkten  är  de 

enkätstudier  som  genomförts  med  ungdomar.  Med  anledning  av  den  svenska 

enkätundersökningen säger forskaren och professorn i barnpsykologi i Lund, Carl Göran 

Svedin följande:

Vi måste lyfta den här frågan och medvetandegöra problemet.  Man 

kan inte blunda för att en stor del av de här killarna är belastade med 

asocialitet och psykisk ohälsa.

Det sociala perspektivet dominerar i denna konstruktion av männen samtidigt som mer 

kunskap behövs om dem, vilket också Socialstyrelsen i båda sina rapporter (2004) och 

(2007) understryker. Även om enkäterna visar att bland ungdomar uppger fler pojkar än 

flickor att de har sålt sex presenteras inte detta som en entydig bild om gruppen sexsäljare 

som helhet: 

Agneta Borg, chef för socialtjänstens prostitutionsenhet i Stockholm, 

tror att den absoluta majoriteten av dem som säljer sex är kvinnor. 

- Den kvinnliga prostitutionen är också enklare att se, tydligare. Först 

de  senaste  tre-fyra  åren  har  vi  observerat  ett  antal  yngre  män  i 

gatuprostitutionen, kanske fem-sex stycken totalt.
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Uppges  det  någon  skillnad  mellan  kvinnor  och  män  som  säljer  sex  i  relation  till 

eventuella skador? Nej, följande citat tillbakavisar detta:

Att manlig prostitution skulle vara mindre farligt eller mindre skadligt 

avfärdar  Anders  Gripenlöf  [chef  för  Stockholmspolisens 

prostitutionsgrupp, min anmärkning]. Det tror jag inte. Dem som jag 

har pratat med var rena vraken, med missbruk och psykiska problem.

Även om ”snabba, anonyma sexkontakter” beskrevs som något vanligt förekommande 

inom den manliga gaykulturen kopplas den manliga prostitutionen till missförhållanden 

och skador. Det framställs här väsentliga skillnader mellan manlig prostitution och andra 

manliga sexuella kontakter.  Något som nämns här om sexhandeln med män som inte 

nämns  i  de  artiklar  jag  analyserar  som konstruerar  bilden  av  sexsäljare  som utsatta 

kvinnor är att de manliga sexsäljarna anses ”belastade av asocialitet”. 

I  Socialstyrelsens  rapport  Kännedom  om  prostitution  2003 framhålls  att 

problemen  för  de  sexsäljande  männen  upplevs  av  informanterna  som  likartade  med 

kvinnornas  (Socialstyrelsen,  2004).  Dock  har  RFSL Rådgivningen  i  Skåne  gjort  en 

mindre intervjustudie med sexsäljande män i vilken en mer positiv bild framkommer där 

mer av ömsesidigt intresse och utbyte i sexkontakterna uppges (a.a.). Det finns alltså en 

viss tendens både i rapporten och artikel fyra till att se den manliga prostitutionen som 

mer jämlik än den kvinnliga.

Om sexköparna skrivs inget annat än:

Frågan ställdes faktiskt inte i enkäten, men forskarna utgår ifrån att 

pojkarna framförallt sålt sig till andra män.

Det  konstruerar  en  bild  av  köparen  som sannolikt  en man.  Det  tidigare  presenterade 

citatet om könsmaktsordningen från Niklas Eriksson (magister i socialt arbete i Malmö) 

ger  vid handen att  sexsäljande män också är  offer,  vilket  gör sexköpare till  förövare. 

Dock understyrks det inte på samma sätt att dessa män inte har något val som det görs i 

de   artiklar  jag  analyserar  som  konstruerar  bilden  av  säljarna  som  kvinnor  utan 

valmöjlighet.

De manliga sexsäljarna får sin genusidentitet dels genom den sociala diskursen 

om missbruk och psykiska problem vilket i förhållande till den köpande mannen bildar 

säljaren som en underordnad och svagare part. Referensen till de snabba och anonyma 

sexkontakterna i gaykulturen definierar både säljaren och köparen utifrån en polarisering 
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gentemot  heterosexuella  män.  Heteronormativiteten  utmanas  och  möjligen  även  den 

heteronormativa bilden av sexhandeln som en starkare parts förtryck av en svagare. Att 

de sexsäljande männen ändå beskrivs som ”vrak” ger dock för handen att de utgör en 

svagare part.

Skribenten är inte särskilt närvarande i texten. Istället står de intervjuade aktörerna 

i  fokus  och  deras  uttalanden knyts  till  dem.  Även om aktörernas  uttalanden ofta  har 

formen av objektiva modaliteter (”sanningar”) gör transitiviteten, att de förbinds med de 

intervjuade  aktörerna,  att  de  uppfattas  som  subjektiva  modaliteter,  som  aktörernas 

uppfattningar. Det förstärks av att åsikterna/påståendena skiljer sig åt i vissa avseenden.

Artikel 5-7
Dessa artiklar uppvisar stora likheter, varför jag väljer att presentera och analysera dem 

tillsammans.  Samtliga är  publicerade i  NSD under  år  2009. Den femte artikeln heter 

Sexköpslagen bör skärpas – inte avskaffas och är skriven av sex kvinnor, medlemmar i S-

kvinnor Norrbotten, Marlène Haara, Lena Nilsson, Anna-Karin Nylund, Josefina Simu, 

Marita Mertzt och Helena Öhlund. Den sjätte artikeln har titeln Sexköpare måste dömas 

till fängelse om vi ska få ett torskfritt Sverige och är skriven av två kvinnor, medlemmar i 

Liberala kvinnor, Folkpartiets kvinnoförbund. Skribenterna heter Gerd Niemi och Birgitta 

Ohlsson.  Den sjunde artikeln  heter  Skärpt  straff  för  sexköp en  tydlig  markering  mot  

torskarna och är skriven av två män och en kvinna. Skribenterna heter Lars U Granberg, 

Karin  Åström  och  Fredrik  Lundh  Sammeli  och  de  är  riksdagsledamöter  för 

socialdemokraterna.  Samtliga  artiklar  efterlyser  en skärpning  av  sexköpslagstiftningen 

och är uttalat politiska, varav artikel fem och sex är direkt kopplade till  partipolitiska 

kvinnoförbund.  De  har  formen  av  debattartiklar  och  diskuterar  både  prostitution  och 

människohandel. Det är enbart skribenterna som kommer till tals i artikel 5-7.

Diskursiv praktik

Skribenterna sätter  in  sina artiklar  i  ett  sammanhang av andra  texter.  Bland annat  så 

refereras Brå och WHO i den sjunde artikeln. I den femte artikeln refereras till en studie 

om sexköpets utbredning bland den manliga svenska befolkningen. Enligt denna studie 

av  Jari  Kousmanen (1996),  filosofie  doktor  och lektor  i  socialt  arbete  vid  Göteborgs 

universitet, har sexköparna minskat från 14% till 8% av de svenska männen. I den sjätte 

artikeln refereras också till  en studie som påstår att sexköpen har minskat. Studien är 

gjord av rikspolisstyrelsen. I  den sjätte artikeln refereras även till en studie om relationen 
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mellan prostitution och posttraumatiskt stressyndrom (återkommer till den under analysen 

på textnivå).

Både artikel  fem och sju kopplar sexhandeln till  diskursen om mäns våld mot 

kvinnor som ett uttryck för en könsmaktsordning. I artikel fem står att läsa:

 

Prostitution är en del av det sexualiserade våldet och ett uttryck för de 

ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män. Det är ett brott 

mot de grundläggande mänskliga rättigheterna (5).

I den sjunde artikeln står följande som förtydligande av resonemanget om sexhandel som 

mäns våld mot kvinnor:

Sexköpslagen trädde i kraft för tio år sedan. Lagen speglar det svenska 

synsättet,  att  köp  av  sexuella  tjänster  är  ett  övergrepp  där  det  är 

köparens handling som är straffvärd och den säljande parten som är 

skyddsvärd. (7)

Textnivå

Centralt är i samtliga tre artiklar att slå mot efterfrågan. Till exempel står det att läsa i den 

sjätte artikeln att: 

Minskad efterfrågan på prostitution är helt avgörande om vi ska få slut 

på den cyniska handeln med människors kroppar.

I samtliga tre artiklar efterlyses en skärpning av lagstiftningen. I den sjunde artikeln 

uttrycks  inte  på  vilket  sätt  skribenterna  vill  skärpa  lagen,  det  står  enbart  att  denna 

skärpning behövs och blir en tydlig markering för torskarna. I den sjätte artikeln föreslås 

en  tyngre  rubricering,  grovt  sexköp  eftersom  grova  övergrepp  enligt  skribenterna 

fortfarande sker men ytterst få döms till fängelse. I den femte artikeln efterfrågas att 

Sverige ska ta efter den norska lagstiftningen som kriminaliserar sexköp utomlands.

Hur beskrivs köparna i dessa tre artiklar? Samtliga konstruerar bilden av köparen 

som man. I artiklarna sex och sju benämns de ”torskar”. I den femte artikeln står följande 

om sexhandeln och dess parter:

Mannen har  möjlighet  att  välja  att  inte  köpa sexuella  tjänster.  Den 

prostituerade kvinnan, som ofta kommer från marginaliserade grupper 

i samhället, har inte denna valmöjlighet. Det är inte rimligt att ännu 

mer skuldbelägga kvinnan för en handling som utförs av mannen på 
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hans begäran.

Mannen  är  subjektet,  förövaren  som  utnyttjar  kvinnan,  objektet,  offret.  Den  sista 

meningen i citatet utgör samma resonemang som regeringen gav i prop. (1997/98:55) om 

att det inte är rimligt att straffa den svagare parten som utnyttjas för att någon annan ska 

tillfredsställa sitt sexuella behov.

Om köparna står även följande i artikel fem:

Majoriteten  av  köparna  är  gifta  eller  sambo  och  har  barn  enligt 

Kousmanens undersökning.

De två citaten ovan visar att mannen har makten. På samma sätt som i artikel ett beskrivs 

dessutom mannen med attribut som inte hänför sig till sexhandeln medan inga sådana 

attribut tillskrivs kvinnan. 

I artikel fem och sju konstrueras säljarna som kvinnor. I artikel sex står följande 

om säljarna:

Enligt undersökningen ”Prostitution and trafficking in nine countries: 

an update on violence and post traumatic stress disorder” från 2003 är 

det  mycket vanligt  att  de som prostituerar  sig har  blivit  utsatta  för 

traumatiska kränkningar och att en övervägande majoritet av de 845 

intervjuade uppvisade symtom på posttraumatisk stressyndrom. Dessa 

var lika allvarliga som för krigsveteraner och torterade flyktingar.

Det tycks vara samma studie som refereras i artikel ett. Sammantaget är det här samma 

sorts konstruktioner som i artiklarna publicerade i NSD under perioden 2003-2005. Det 

enda som är förvånande är att säljarna inte är könsbestämda i den sjätte artikeln.

Om genusrelationerna konstrueras i artikel fem och sju en liknande bild, medan 

artikel sex urskiljer sig. I den sjunde artikeln är följande citat beskrivande:

Lagen speglar det svenska synsättet, att köp av sexuella tjänster är ett 

övergrepp  där  det  är  köparens  handling  som är  straffvärd  och  den 

säljande parten är skyddsvärd.

Mannen handlar,  medan det  som står  om kvinnan inte  rymmer någon handling,  utan 

identitet, hon är skyddsvärd. I denna artikel skrivs också om mäns våld mot kvinnor, men 

det övergripande könsmaktsperspektivet är inte med. Förklaringen kanske förläggs till 

den individuella sexköpande mannen? I den femte artikeln med citatet på förra sidan om 

45



hur mannen kan välja att avstå från sexköp är relationerna däremot främst strukturella.

I den sjätte artikeln är inte säljarna könsbestämda, medan köparna framstår som 

män. Vår lagstiftning är dock könsneutral även om det ur prop. 1997/98:55 och SOU 

1995:15  framstår  att  kvinnorna  betraktas  som  den  största  och  den  mest  utsatta 

sexsäljargruppen. Genusrelationerna blir svåra att utläsa i denna artikel.

Samtliga tre artiklar blandar subjektiv och objektiv modalitet i sin argumentation. 

Den  subjektiva  modaliteten  får  dock  i  artikel  fem  och  sex  en  annan  roll  än  i 

debattartiklarna ovan eftersom dessa främst har som uppgift att framhäva vad just dessa 

två partipolitiska kvinnoförbunden vill, i kontrast till andra organisationers viljor. Det blir 

ett sätt att framhäva sin ståndpunkt snarare än ett bevis på ödmjukhet inför ämnet och 

insikt  i  att  det  kan  finnas  andra  relevanta  sätt  att  se  på  fenomenet.  Ett  exempel  på 

subjektiv modalitet i artikel sex är:

Liberala kvinnor välkomnar att sexköpslagen utvärderas och efterlyser 

en skärpning av lagstiftningen genom införandet av bland annat den 

tyngre rubriceringen; grov sexköp.

Ett exempel på hur subjektiv modalitet används i artikel fem är:

S-kvinnor i Norrbotten vill, liksom man gjort i Norge, gå längre i den 

svenska lagstiftningen så att den gäller även vid köp utomlands.

Den objektiva modaliteten används i samtliga artiklar för att befästa artikelns förståelse 

av sexhandeln och konstruktionen av köpare och säljare. Tre exempel anges nedan, ett 

från respektive artikel i kronologiskt ordning:

Det  är  efterfrågan  som  primärt  upprätthåller  prostitutionen,  utan 

efterfrågan ingen prostitution.

Handeln  med  människor  är  en  djup  kränkning  och  ett  hänsynslöst 

utnyttjande som innebär livslånga lidanden för den som utsätts för det.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och 

kvinnors grundläggande friheter och rättigheter.  Det är ett  allvarligt 

brott.

I samtliga tre artiklar är transitiviteten hög, det vill säga processer och påståenden knyts i 

regel till subjekt och objekt. Artikel sex och sju refererar till alliansregeringens utredning 
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av lagstiftningen. I artikel fem refereras ett intressant förlopp:

Centerpartiets ungdomsförbund har nyligen föreslagit att vi ska ta bort 

lagen, förbundet anser att den inte gör någon nytta. CUF vet tydligen 

inte vad man pratar om. Vi uppmanar Centerns ungdomsförbund att 

följa  forskning  och  de  myndigheter  som  arbetar  mot  prostitution, 

innan man går ut med sådana usla förslag. Vill Centerpartiet inte ha ett 

jämställt samhälle?

I  stycket  blandas  modaliteter  och  det  avslutas  med  en  kategorisk  fråga.  Artikeln 

konstruerar bilden att antingen gör man som S-kvinnor i Norrbotten vill och skärper lagen 

och  därmed  strävar  man  efter  jämställdhet  eller  så  gör  man  som  Centerns 

ungdomsförbund föreslår, river upp lagen och därmed strävar man efter ojämlikhet. Man 

har i artikeln lagt beslag på ordet jämställdhet.

Artikel 8
Denna artikel  heter  Sexköparna ska få  hjälp  på gatan och  är  skriven av en  kvinnlig 

journalist på SvD vid namn Negra Efendić. Det är en nyhetsartikel publicerad i SvD år 

2009. Det är den enda artikeln i mitt urval som genomgående fokuserar på köparna. I 

artikeln  får  ett  antal  socialarbetare  komma  till  tals.  Det  är  enhetschefen  för 

prostitutionsenheten i Stockholm samt socialarbetare som arbetar inom Kast (Köpare av 

sexuella tjänster) i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Diskursiv praktik

Nyheten i artikeln är att prostitutionsenheten vid socialtjänsten i Stockholm söker statliga 

pengar  för  att  hjälpa  sexköpare  på  gatan.  Interdiskursiviteten  är  mycket  låg  i  denna 

artikel. Det som syns är i socialarbetarnas uttalanden t.ex.:

Det  som  upprätthåller  prostitutionen  i  Sverige  är  framförallt 

efterfrågan. Och för att minska könshandeln måste man rikta sig både 

till  köpare  och  säljare.  Så  resonerar  Inger  Åsebo,  enhetschef  för 

prostitutionsenheten i Stockholms stad.

- Hittills har det varit mycket fokus på den brottsutsatta. Faktum är 

att det finns fler köpare än prostituerade. Därför är det befogat att 

tala om för dem att det finns hjälp att få, säger hon [Inger Åsebo, 

min anm].
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- Det finns politiska intressen i det här, man ser män som förövare 

i alla sammanhang och menar att det inte går att göra något åt  

det, det är meningslöst att behandla dem [socialsekreterare John 

Rydstedt, Kast i Göteborg, min anmärkning].

John Rydstedts erfarenheter visar att så inte är fallet. Han menar att 

sexköparna ofta är personer som inte fick sina behov tillgodosedda när 

de var barn.

- De  sexualiserar  känslor  och  använder  det  som  tröst.  Sex  är  

tacksamt på det sättet att det inte ger samma destruktiva effekter 

som droger eller alkohol, säger John Rydstedt.

Det som görs i de tre citaten ovan är kopplingar till lagstiftningen och konsekvensen att 

fokus varit på ”den brottsutsatta” respektive en koppling till en psykologisk diskurs om 

sexuellt  beteende  där  sexköparna  definieras  som  personer  som  inte  fick  sina  behov 

tillgodosedda som barn.  Den svenska lagstiftningen jämförs  i  artikeln också med hur 

förhållningssättet till prostitutionen är i Norge, Finland och Danmark.

Textnivå

Följande stycke konstruerar artikelns bild av sexköpare och sexsäljare:

Marie Johansson arbetar på Kast i Stockholm. De som hör av sig till 

henne är framförallt  män mellan 35 och 45 år.  Hälften av dem har 

familj, de har oftast bra sociala förhållanden och är inte missbrukare. /

…/ De mår dåligt av det, har skamkänslor och tycker att det som de 

gör är fel mot kvinnorna, berättar hon.

Denna  bild  kompletteras  av  John  Rydstedts  uttalanden  ovan  som  definierar  de 

sexköpande männen som offer för sin taskiga uppväxt. Det står inget mer om säljarna än 

att dem är de brottsutsatta och att männen Marie Johansson träffar uttrycker att de handlar 

felaktigt gentemot kvinnorna (säljarna).

I denna artikel märker genusrelationerna ut sig jämfört med övriga artiklar. Vi har 

en  situation  med  två  offer  och  sexsäljarna/kvinnorna  omnämns  knappt  i  artikeln. 

Sexköparna tillskrivs sin genusposition utifrån omgivande personer ur uppväxten snarare 

än  kvinnorna  som säljer  sex.  Den  psykologiska  diskursen  om männen  i  artikeln  för 

tankarna till det som Månsson och Linders (1984) skriver om manlig social inlärning. 

Männen sexualiserar känslor på grund av att de inte fått vad de behövt som barn men 

också på grund av den bild de i samspel med omgivningen har skapat av manlighet och 
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kvinnlighet  där  männen  ska  vara  aktiva  och  starka  och  kvinnorna  tillgängliga  för 

männens önskningar och behov. Socialstyrelsen (2004) är inne på samma spår och att 

grunden till sexualiseringen finns i svårigheter i nära relationer och svag självkänsla.

Det är genomgående de olika socialarbetarna som talar och skribenten är osynlig i 

texten. Det är svårt att avgöra om skribenten känner en samhörighetskänsla med, håller 

med,  i  påståendena  som görs.  Formen  på  intervjupersonernas  uttalanden  är  objektiv 

modalitet,  men  eftersom  de  hela  tiden  knyts  till  intervjupersonerna  med  ”säger” 

”erfarenheter”  ”resonerar”  ”berättar”  blir  intrycket  subjektiv  modalitet  i  alla  fall. 

Konstruktionerna i artikeln blir vaga.

Kast i Göteborg, som är ”den äldsta och mest etablerade Kast-gruppen” hade en 

uppsökande  verksamhet  för  12  år  sedan,  men  enligt  John  Rydstedt  var  det  svårt  att 

komma i kontakt med sexköparna. Marco Vega som är informatör på prostitutionsenheten 

i Malmö ger en annan bild av det uppsökande projekt som den Kast-gruppen startade i 

december 2008. Det har enligt honom inte varit svårt att få kontakt med köparna, men det 

tar ett tag innan köparna söker hjälp. 

I följande stycke uttrycks artikelns enda riktiga objektiva modalitet:

Tillsammans  med  informationen  delades  även  ut  kondomer  till 

sexköparna,  vilket  orsakat  en  het  debatt.  Projektet  ska  utvärderas 

under februari och mars i år.

Det hävdas som ett faktum att kondomutdelningen skapade en ”het debatt”. 

Socialtjänsten i Stockholm skulle inte dela ut kondomer, enligt Marie Johansson i 

artikeln.  

Artikel 9 och 10
Dessa två artiklar presenterar jag tillsammans då de båda kommenterar Susanne Dodillets 

avhandling  Är sex arbete?. Den nionde heter  Damen i baren minns jag tydligt och är 

skriven av en kvinna vid namn Maria Abrahamsson, ledarskribent på SvD. Den tionde 

artikeln heter Tendentiös tolkning ger paradoxal slutsats och är skriven av den kvinnliga 

författaren med fil dr och i etnologi vid Uppsala universitet, Rebecka Lennartsson. Båda 

artiklarna  är  publicerade  i  SvD  år  2009.  Artikelförfattarnas  läsning  av  Dodillets 

avhandling ger upphov till två olika perspektiv. Den nionde artikeln är en ledare och den 

tionde  är  en  kommentar  på  kultursidan.  Artikel  nio  diskuterar  både  prostitution  och 

människohandel medan artikel tio uppehåller sig vid enbart prostitution. Det är enbart 
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skribenterna som kommer till tals i dessa två artiklar.

Diskursiv praktik

Följande två citat från den nionde respektive den tionde artikeln visar artiklarnas olika 

grundläggande inställning till Dodillets verk:

I  Sverige  får  man  räkna  med  gängstryk  om  man  säger  att 

sexköpslagen  infördes  av  sexualmoralpolitiska  skäl  snarare  än  av 

sakliga.  Följdriktigt har idéhistorikern Susanne Dodillet  den senaste 

tiden  blivit  hårt  ansatt  i  spalterna  och  anklagats  för 

historieförvanskning. 

Att prostitutionen är en öm tå för svenska feminister visar inte minst 

de upprörda känslor Susanne Dodillets avhandling ”Är sex arbete?” 

gett upphov till. Hennes voluminösa genomgång av svensk och tysk 

prostitutionspolitik  kan  vara  en  nyttig  medicin  mot  hemmablindhet 

och  etnocentrism.  Den  fick  mig  att  reflektera  över  den 

ryggmärgsreaktion på  prostitution  som förnedring  och  kvinnoförakt 

som jag troligen delar med många svenskar. Och visst har Dodillet rätt 

i att det är en kulturellt betingad reaktion. Men betyder det att den är 

fel?

Den första skribenten håller med och försvarar Dodillet, medan den andra är mer osäker, 

men  försöker  att  nyansera  sin  ”ryggmärgsuppfattning”,  sin  kulturellt  förvärvade 

inställning. 

Abrahamsson skriver  i  artikel  nio  att  Dodillet  har  kritiserats  för  att  förvanska 

historien i sin avhandling. Lennartsson för i artikel tio en kritik som liknar den kritiken 

när hon skriver:

Men det är när Dodillet vill upplysa oss om rötterna till de svenska 

vanföreställningar om den prostituerade kvinnan som ett offer som det 

spårar  ur  ordentligt.  I  sin  iver  att  visa  att  moralism  snarare  än 

feminism ligger  bakom dagens  prostitutionspolitik,  plockar  hon till 

synes godtyckligt i historien.

Skribenten skriver också: 

Jag vill påstå att författarens egna övertygelser och perspektiv i hög 

grad  genomsyrar  boken.  Dodillets  språkbruk,  val  av  citat  och 

tolkningar av citaten är tendentiösa.
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Båda artikelförfattarna efterfrågar en öppen diskussion, men artikelförfattaren till artikel 

nio går ett steg längre när hon skriver:

I slutkapitlet konstaterar hon [Dodillet, min anmärkning] sålunda att 

en ansvarsfull prostitutionspolitik har två uppgifter: att uppmuntra till 

öppen diskussion och att  ge sexsäljare rättigheter.  I  Sverige saknas 

bådadera.

Om  översynen  av  lagstiftningen  och  rösterna  som  höjs  om  straffskärpning  skriver 

skribenten i den nionde artikeln:

För vad hjälper en straffskärpning de kvinnor och män som helt lagligt 

säljer  sex  men som har  fråntagits  sina  rättigheter?  Rättigheter  som 

staten  enligt  grundlagen  och  internationella  konventioner  är 

förpliktigad att garantera alla medborgare. Dit hör bland annat rätten 

att bedriva näring, skyldigheten att betala skatt,  liksom rätten att få 

omfattas av landets socialförsäkringssystem.

Sexsäljarnas villkor knyts av skribenten till grundlagen och internationella konventioner 

som enligt henne ska garantera alla medborgare de uppräknade rättigheterna.

Skribenten  i  den  nionde  artikeln  jämför  också  med  Dodillets  beskrivning  av 

Tyskland där sexsäljarna år 1999 tillerkändes samma rättigheter och skyldigheter som 

andra medborgare, beträffande såväl skatt som socialförsäkringar. Hon spär också på med 

att Sverige har valt motsatt väg och att:

 Det är en tankegröt /…/ idén om att betalsex per definition befäster 

manliga maktstrukturer.

Artikelförfattaren till den tionde artikeln visar hur Dodillet själv nästlar sig in i sina egna 

krav på att låta forskningen ta sin utgångspunkt i sexsäljares erfarenheter:

Att  försvåra  för  fattiga  och  förtryckta  människor  att  sälja  sexuella 

tjänster  är ett  övergrepp på deras sexuella bestämmanderätt,  hävdar 

Dodillet.  Mot  bakgrund  av  den  slutsatsen  pläderar  Dodillet  för  ett 

avkriminaliserande  av  prostitutionen.  Denna  politiska 

programförklaring förefaller en smula paradoxal. Författaren har ägnat 

ett  antal  hundra  sidor  åt  att  avfärda  svenska  socialarbetares  och 

forskares  erfarenheter  som  grund  för  prostitutionspolitik,  då  deras 

möten  med  sexarbetare  inte  är  tillräckligt  omfattande  eller 
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vetenskapligt  belagda.  Hur  många  sexarbetare  eller  före  detta 

prostituerade  har  då  Dodillet  intervjuat,  som  grund  för  sin 

programförklaring? Ingen, så vitt jag kan utröna.

Dodillet har själv byggt sitt resonemang uteslutande på annat material än kontakt med 

sexsäljare, vilket hon hävdar att forskningen borde prioritera. 

Textnivå

Den nionde artikeln konstruerar en bild av sexsäljare på ett annorlunda 

vis än alla de andra artiklar jag har analyserat:

Bartendern nickar artigt mot kvinnan. Det är i slutet av 70-talet och i 

baren på det flotta hotellet sitter en dam i 80-årsåldern med minkpäls, 

välfriserat  hår  och rödmålade läppar.  /…/ Hon berättade om möten 

som hon haft med män, deras presenter och supéer. Hon sade det inte 

rent  ut,  och  polletten  ramlade  inte  ner  hos  oss  förrän  senare,  men 

under hela sitt yrkesverksamma liv hade kvinnan tjänat sitt uppehälle 

som prostituerad.

Först är det skribentens möte med den välbärgade damen som får gestalta sexsäljaren. 

Sedan gör hon en distinkt skillnad mellan prostitution och trafficking, något hon hävdar 

att regeringen och riksdagen inte gör:

Förra  veckan  röstade  riksdagen  igenom  regeringens  handlingsplan 

mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, så kallad 

trafficking. Planen har sina förtjänster men jag förstår likafullt inte hur 

man kan sätta likhetstecken mellan dem som säljer sex frivilligt och 

de arma krakar som på grund av misär eller klent förstånd hamnar i 

klorna på cyniska människohandlare.

De  prostituerade  framställs  som  handlingskraftiga  medan  de  som  utsätts  för 

människohandel konstrueras som offer varav en del tillskrivs klent förstånd. Längre upp 

under analysen av den diskursiva praktiken framgår att skribenten ser sexsäljare som en 

grupp bestående av både kvinnor och män.

Den tionde artikeln ger ingen ordentlig bild av sexsäljarna och ingen av de två 

artiklarna ger någon ordentlig bild av sexköparna.

I den nionde artikeln bryter de sexsäljande kvinnorna och männen mot gängse 

normer  för  kvinnligt  respektive  manligt  beteende,  de  tar  med  Sörensdotters  (2008) 
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resonemang  till  sig  andra  positioner  och  diskurser  och  gör  motstånd  mot  gängse 

kategorisering.  Deras position bestäms i  förhållande till  kvinnor  och män i  allmänhet 

(medborgare) snarare än till sexköparna.  Dock vad gäller den 80-åriga kvinnan i artikelns 

inledning så kopplas hennes position till  männens presenter och supéer, även om hon 

framställs som att hon själv bygger upp sin tillvaro genom att byta till sig dessa. När 

skribenten refererar Dodillets avhandling skriver hon följande:

I Tyskland vann feministerna tidigt gehör för synsättet att prostitution 

var  ett  sätt  för  kvinnor  att  tjäna  pengar  på  en  verksamhet  som de 

annars förväntades ägna sig åt gratis.

Utvecklingen kopplas också till kampen om lön för hushållsarbete och kopplingen till de 

rådande genusrelationerna i samhället är stark.

I  den  tionde  artikeln  är  genusrelationerna  enbart  svagt  uttalade.  Skribenten 

framställer både sexsäljare som är offer och sexsäljare som är målmedvetna och nöjda 

med sitt  val  av försörjning,  det  verkar  bero på den  individuella  situationen.  Köparna 

omnämns inte, men en viss koppling till historiska genus- och sexnormer görs eftersom 

Dodillet (2009) gör en sådan koppling i sin avhandling. Artikelskribenten är dock inte 

enig  med den bild  hon menar  att  Dodillet  förmedlar  av utvecklingen i  Sverige.  Dels 

avfärdar  skribenten  Dodillets  bild  av  1700-talets  lagstiftning  om  utomäktenskaplig 

sexualitet som en viktig bidragande orsak till den svenska prostitutionspolitiken genom 

att  hävda  att  det  svenska  samhället  under  den  tiden  fick  en  mer  bejakande  syn  på 

sexualiteten  hos  båda  könen.  Skribenten  hävdar  i  motsats  till  Dodillet  (2009)  att 

sexhandeln var accepterad och kontrollerad ”en bra bit in på 1900-talet”.

Den tionde artikeln är skriven med mestadels subjektiv modalitet, vilket visar en 

ödmjukhet inför Dodillets arbete. Skribenten håller med Dodillet i en del (till exempel om 

att den svenska debatten är ensidig) och säger emot henne när det gäller annat (som att 

den svenska inställningen till sexhandel delvis har sin grund i 1700-talets lagstiftning om 

utomäktenskaplig sexualitet).

I den nionde artikeln används främst objektiv modalitet och det är dessutom svårt 

att veta vad som är referat från Dodillet och vad som är skribentens egna resonemang 

eftersom transitiviteten är otydlig.
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Samlad analys
Sex  av  de  tio  artiklarna  är  debattartiklar,  två  är  skrivna  på  ledarsidan  och  två  är 

nyhetsartiklar.  Debattartiklarna  följer  formen  att  de  identifierar  ett  problem,  ger  en 

förklaring till problemet och presenterar sedan en lösning på problemet. Ledare är mer 

fria och ska väcka intresse och nyhetsartiklarna försöker både informera och underhålla 

läsaren. Av alla artiklar var sju skrivna av kvinnor, två skrivna av män och en skriven av 

två män och en kvinna. Tre artiklar var skrivna av journalister, fyra av politiker och två av 

forskare/experter. En av politikerna som skrivit en artikel är även frilansjournalist och en 

skribent undertecknar enbart med namn. 

Fairclough (1995) refererar Tuchman (1978) som hävdar att journalister litar till 

en  begränsad  uppsättning  av  officiella  och  på  andra  sätt  legitimerade  källor  som 

faktabringande. Dessa är t.ex. statliga eller kommunala källor, polisen, forskare och andra 

experter från universitet. I nästan alla artiklar är det enbart skribenten som kommer till 

tals,  undantaget  är  de  två  nyhetsartiklarna  där  forskare,  socialarbetare/behandlare  och 

polis kommer till tals. Ingen av artiklarna låter sexsäljare eller sexköpare själva komma 

till tals. Slutsatsen jag drar av ovanstående är att det är politikernas och ”experternas” 

debatt och framförallt kvinnliga politiker har en framträdande position. 

Både forskning och politiker omnämns flitigt. De flesta lutar sin argumentation 

mot forskning och en del stödjer den med lagstiftningen. Debattörer uppmanar politiker 

att  på olika sätt  ta sitt  ansvar för utvecklingen och politiska debattörer framhäver sig 

själva  och  sina  organisationer  och  i  två  av  artiklarna  kritiseras  andra  politiska 

partier/förbund. Vissa referenser görs i materialet till hur sexhandeln hanteras i Tyskland, 

Nederländerna, Finland, Danmark och Norge.

Flertalet  artiklar  är  skrivna  utifrån  hur  skribenten  uppfattar  säljarnas  situation 

medan de två nyhetsartiklarna är  skrivna utifrån hur behandlarna/experterna uppfattar 

säljarnas respektive köparnas situation.

Det används en del retoriska knep: kategorisk fråga om jämställdhet (artikel fem), 

utgå från dig själv som måttstock och att fläta in den våldtagnas och den prostituerades 

upplevelser  i  varandra (artikel  två)  samt att  använda mycket  objektiv  modalitet  (t.ex. 

artikel ett) och starka ord som torsk (artikel sex och sju), ideologisk kolonialism (artikel 

tre). Artikel två använder ett flertal metaforer för att underbygga sin argumentation.

Interdiskursivitet och diskursordning

Sju artiklar definierar sexhandeln som problematisk, två definierar den som ett medvetet 

val och en artikel, den tionde, definierar den som både och, beroende på den individuella 
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situationen. 

Fairclough (1995) skriver att medias ideologiska aspekt rymmer särskilda sätt att 

framställa/representera  världen,  särskilda  sätt  att  konstruera  sociala  identiteter  och 

konstruera särskilda sociala relationer. Dessa sätt blir tagna för givet och producerar och 

reproducerar ojämlika maktförhållanden (a.a.). Ideologiska val görs i samtliga artiklar i 

undersökningsmaterialet.

I tre artiklar argumenteras kring sexhandeln ur ett könsmaktsperspektiv. I dessa tre 

artiklar  och i  en  till  relateras  sexhandeln till  en  våldsdiskurs,  primärt  mäns våld  mot 

kvinnor. Samtliga är publicerade i NSD. Nyhetsartikeln om att det är fler unga män än 

unga  kvinnor  som  säljer  sex  framställer  könsmaktsperspektivet  som  gångbart  i 

förhållande till kvinnliga sexsäljare, men att andra perspektiv måste till för att analysera 

och förstå de manliga sexsäljarna. 

I två av artiklarna från NSD kopplas sexsäljarnas erfarenheter och skador ihop 

med  dem  som  tortyroffer  och  krigsveteraner  har.  I  artikel  två,  från  NSD,  relateras 

sexhandeln till  våldtäktsdiskursen. Andra diskurser som skymtar fram är kränkning av 

mänskliga rättigheter (artikel fem och sju) och en brottsdiskurs (svår bevisbörda i artikel 

ett, skärp lagen i artikel 5-7).

 Den första och den sjätte artikeln som är från NSD och den åttonde artikeln som 

är från SvD anlägger ett psykologiskt perspektiv på sexsäljare respektive sexköpare. I 

artikeln  om  unga  män  som  säljer  sex  kopplas  sexhandeln  till  en  manlig  gaykultur 

samtidigt som det övergripande perspektivet är ett socialt perspektiv. De två artiklarna i 

SvD som är uttalat kritiska till den svenska sexköpslagen och hur sexsäljare behandlas 

(nummer tre och nio) kopplar sexhandeln till sociala och medborgerliga rättigheter och 

artikel tre argumenterar även utifrån intersektionalitet.

I  materialet  finns  två  distinkta  positioner:  att  betrakta  sexhandeln  ur  ett 

könsmaktsperspektiv respektive utifrån att det är ett arbete och att sexarbetarna ska ha 

tillgång  till  sociala  och  medborgerliga  rättigheter.  Det  reproducerar  den  bild  som 

Svanström (2004) förmedlar av den svenska prostitutionsdebatten. 

I  artiklarna  konstrueras  sexsäljarna  övervägande  som  kvinnor,  undantagen  är 

artikel  fyra,  sex  och  nio.  I  artikel  fyra  där  sexsäljande  män  är  i  fokus  konstrueras 

sexsäljarna som både män och kvinnor, likaså i artikel nio där Dodillets avhandling och 

den svenska politiken kommenteras. I artikel sex är inte sexsäljarna könsbestämda. Den 

dominerande diskursen om sexsäljarnas position är att de är offer, medan ett fåtal artiklar 

(tre och nio) konstruerar bilden av dem som handlingskraftiga och annorlunda personer 

som har fattat ett medvetet beslut.
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Östergrens artikel (nummer tre) och artikel nio konstruerar sexsäljandet som ett val som 

inte  bör ses ned på,  i  linje med Östergrens  (2006) resonemang och den slutsats  som 

Dodillet  (2009)  kommer  fram  till  i  sin  avhandling.  Östergren  (2006)  adresserar  det 

svenska samhällets handlande som horstigma och denna linje fanns redan i hennes artikel 

publicerad tre år tidigare där hon också presenterade sitt resonemang om hur frågor om 

exempelvis  etnicitet  och  klass  sammanvävs  med  horstigmat.  Något  som  saknas  i 

artiklarna  är  resonemanget  från  både  Dodillet  (2009)  och  Høigård  och  Finstad 

(1986/1992) om begränsade valmöjligheter.

Om sexköparna dominerar diskursen om dem som män, även om tre artiklar inte 

könsbestämmer dem och en artikel konstruerar bilden av köparna som framförallt män. 

I artikel sex och sju förekommer ordet torsk om sexköparna och den dominerande 

diskursen om deras position i sexhandeln är att de är förövare. En artikel, nummer åtta 

framställer köparna som offer för en problematisk bakgrund. Föregående artikel ger vid 

handen att sexköparna inte är ”vem som helst” medan två andra artiklar försöker slå fast 

att sexköp är vanligt förekommande bland svenska män och att dessa män är familjefäder 

med arbete och bostad i likhet med den bild som presenteras i betänkandet Könshandeln 

(SOU 1995:15)  och  i  Socialstyrelsen  (2004)  men  där  står  att  det  också  förekommer 

ensamstående män, missbrukare och personer med känd kriminell belastning som köper 

sex.

Pettersson och Tiby (2003)  fann som ett  av sina viktiga resultat  att  bilden av 

säljaren som en socialt utsatt kvinna och köparen som en osynlig man reproducerades i 

deras intervjuer med socialarbetare och poliser. Bilden av kvinnan reproduceras i mitt 

undersökningsmaterial, men den manliga köparen är inte alltid osynlig. I ett antal artiklar 

(artikel  ett,  två,  fem och  åtta)  beskrivs  den  manliga  köparen  som en  man  ofta  med 

sambo/fru och barn och i  artikel  åtta  adresseras männens bakgrund och uppväxt  som 

viktiga faktorer för hans sexköp.

Som Hacking (1999) resonerar så är det inte de individuella säljarna eller köparna 

som konstrueras (och särskilt inte i detta material där ingen av dem får uttala sig) utan 

idén  eller  diskursen  om  dem  som  kategori/grupp.  Lagstiftning,  media,  politiker, 

socialarbetare,  personer i omgivningen, hälso- och sjukvården,  prostitutionsmiljön och 

andra aktörer än personen själv påverkar hur idén av köparen eller säljaren tar form och 

aktörerna kan välja att  antingen följa med strömmen och iklä sig den ”kategori” man 

tillskrivs eller göra motstånd (Hacking, 1999; Sörensdotter, 2008).

Eftersom varken säljare eller köpare får uttala sig i artiklarna är det tillskrivna 

genusrelationer  som blir  aktuellt.  Det  är  politiker,  experter  och  journalister  som har 
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makten att konstruera genusrelationerna. Fyra av de fem artiklarna från NSD uppvisar 

liknande konstruktioner av genus i sexhandeln. Den köpande mannen tillskrivs makten, 

han utför en handling och hans identitet kopplas även till attribut som inte hänför sig till 

sexhandeln, nämligen civilstatus, förekomst av barn och arbete. Den säljande kvinnan 

konstrueras som passiv och hennes identitet kopplas uteslutande till sexhandeln. Även de 

i samhället rådande strukturerna mellan könen och mäns fysiska övertag bildar i flera av 

dessa artiklar en utgångspunkt för genuspositionering.

Artikel tre och nio från SvD skiljer ut sig. Köparna (män) omnämns knappt och de 

säljande kvinnorna (och i artikel nio även männen) polariserar sig gentemot de rådande 

genusnormerna i det omgivande samhället. Säljandet är en handling och inte hela deras 

identitet.  I  artikel  fyra  från  SvD  fokuseras  män  som  säljer  sex  (till  främst  män). 

Kopplingar görs både till sociala problem och till gaykulturen, vilket skapar en spänning i 

hur  genusrelationerna  framställs.  Heteronormativiteten  ifrågasätts  och  frågan  om 

ojämlikhet  i  transaktionen  nyanseras  samtidigt  som  den  sociala  diskursen  befäster 

säljarens roll som utsatt i förhållande till köparen som blir förövare.

I artikel sex från NSD och artikel tio från SvD framställs genusrelationerna som 

mer diffusa. Artikel åtta om sexköpare, publicerad i SvD, presenterar en intressant bild av 

genusrelationerna. De manliga köparna ses som offer, likaså de kvinnliga säljarna som 

knappt nämns i artikeln. Männens subjektspositioner tillskrivs utifrån deras uppväxt. De 

har inte fått sina behov tillfredsställda och har genom manlig social inlärning sexualiserat 

känslor  till  följd  av  sin  uppväxt  och  de  genusnormer  de  skapat  i  samspel  med 

omgivningen om männen som aktiva och starka subjekt och kvinnorna som objekt för 

deras önskningar och behov. 

Resultatdiskussion
De som säljer  sex bryter  mot  normen och tänjer  på gränserna  för  hur  sexualitet  och 

kvinnor/män ska vara. Kanske är det enda sättet för många av oss svenskar att hantera 

detta  att  betrakta  dem  som  offer,  och  då  särskilt  kvinnorna,  eftersom  det  är 

köparnas/männens behov och önskningar som ska tillfredställas?

I tidigare forskning beskrivs i relation till prostitution (ej trafficking) diskursen om 

mänskliga  rättigheter  (Abel,  Fitzgerald  och  Brunton  2009;  Outshoorn,  2001)  samt 

diskursen  om  olägenhet  för  allmänheten  (Kontola  &  Squires,  2004).  I  mitt 

undersökningsmaterial  dominerar  diskursen  om  könsmaktsordningen  och/eller  en 

våldsdiskurs.  Sex  som  arbete  och  diskursen  om  mänskliga  rättigheter  för  frivilliga 
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sexarbetare  berörs  i  två  artiklar,  medan  diskursen  om olägenhet  för  allmänheten  inte 

representeras  i  materialet.  Ländernas  olika  utveckling  stärker  Hackings  (1999) 

socialkonstruktionistiska ståndpunkt att förhållanden som sociala händelser och fenomen 

inte är huggna i sten, utan allt kunde ha varit på ett annat sätt, även om händelser bygger 

på varandra och på så vis ger en känsla av stabilitet och ofrånkomlighet.

Vad innebär könsmaktsperspektivet för den sociala praktiken? Eduards (2007) för 

ett intressant resonemang i slutet på kapitlet om prostitution. Hon skriver att flera kända 

feministiska teoretiker: 

kopplar  mäns rätt  till  att  ostraffat  köpa  sex  med en  allmän syn  på 

kvinnokroppen som tillgänglig och utsatt /…/ 

(Eduards, 2007:176).

Eduards (2007) ställer sig frågan vad en kriminalisering av sexköp kan medföra då? Ett 

svar kan enligt henne vara att den traditionella manliga sammanhållningen som fungerar 

som en makt- och kontrollhandling mot kvinnors kroppsliga integritet försvagas. Män har 

nämligen enligt Eduards (2007) av tradition skyddat sexköpare. Eduards skriver också 

att:

staten har tagit ställning mot vissa män (Eduards, 2007:177).

Samtidigt anser hon att  de har luckrat  upp kategorierna horor och madonnor och fört 

samman de prostituerade kvinnornas utsatthet med kvinnors villkor i allmänhet (a.a. och 

jfr med Olsson, 2006). 

Det  dominerande  diskursiva  perspektivet  i  artiklarna  harmonierar  med 

lagstiftningen  och  propositionen,  vilket  innebär  att  det  är  en  god  uppslutning  kring 

lagstiftningens  och  propositionens  normer.  Detta  förenklar  troligen  polisens  och 

socialtjänstens  arbete  avsevärt  genom  att  de  med  hänvisning  till  den  goda 

överensstämmelsen kan rättfärdiga sitt arbete med sexhandeln. Om debatten i tidningarna 

hade dominerats av ett annat perspektiv hade troligen dessa myndigheter fått det svårare 

att inför allmänheten försvara sitt arbete även om de följer lagstiftningen.

Det dominerande perspektivet i undersökningsmaterialet att de säljande kvinnorna 

är offer kan få förödande konsekvenser i form av att kvinnorna blir passiviserade, känner 

sig kränkta och mer som objekt. För sexköparna kan resultaten kanske betyda en viss 

förvirring  och  splittring  i  självuppfattningen  eftersom  både  bilden  av  den  manlige 

köparen som förövare och offer har stöd.
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Några tankar om specifika artiklar
I  artikel  tre  anklagar  skribenten  Petra  Östergren  svenska  jämställdhetspolitiker  för 

”ideologisk kolonialism” när de försöker sprida budskapet i den svenska sexköpslagen till 

andra länder. Jag undrar om att kämpa för att sprida något man tror på med nödvändighet 

är  ”ideologisk  kolonialism”?  På  samma  sätt  som  skribenten  hävdar  att  svenska 

jämställdhetspolitiker  saknar  vissa  perspektiv,  saknar  troligtvis  andra  länders 

jämställdhetspolitiker andra perspektiv som svenska politiker kan bidra med.

Artikel fyra om sexsäljande pojkar och män väcker tanken att sexhandeln med 

män kanske är mer utbredd än vad tillgänglig kunskap ger vid handen. Både forskning 

och  denna  artikel  ger  uttryck  för  att  denna  sexhandel  är  svårare  att  utforska.  Om 

sexsäljande män befinner sig i samma problematiska situation som sexsäljande kvinnor 

gör,  vilket  de  professionella  i  artikeln  och  Socialstyrelsen  (2004)  hävdar,  då  är  inte 

hindren ett legitimt argument för att prioritera bort insatser mot denna typ av sexhandel. 

Artikel  åtta  framställer  sexköpande  män  som offer  och  Socialstyrelsen  (2004) 

presenterar  en  del  uppgifter  om utåt  sett  välfungerande  sexsäljande  kvinnor  och  hur 

sexhandeln för båda parter kan reglera beroende/oberoende och plågsamma känslor. Detta 

ruckar  lite  på  det  dominerande  diskursiva  förhållningssättet  med  utsatta  kvinnor  och 

våldsverkande män. Båda parter kan betraktas som offer och den säljande kvinnan kan 

tillskrivas en viss handlingskraft.

I  artikel  nio  förs  långtgående  resonemang  om statens  skyldighet  att  garantera 

sexsäljare medborgerliga rättigheter baserade på lönearbete, bland annat tillträde till de 

sociala trygghetssystemen, eftersom att sälja sex är lagligt. Men är det så dokumenten om 

mänskliga  rättigheter  ska  tolkas,  eller  får  staten  ställa  vissa  krav  på  vilken  typ  av 

verksamhet som anses lämplig?

Slutsatser
Sexhandeln förstås övervägande som ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan 

könen och en våldsdiskurs, primärt som mäns våld mot kvinnor. Motbilden är att det går 

att skilja på människohandel och frivillig prostitution och att sexhandeln bör betraktas ur 

ett perspektiv om mänskliga rättigheter för sexarbetare.

Hur konstrueras de som säljer sex? De konstrueras främst som utsatta kvinnor 

vars identitet är att de säljer sex och blir utnyttjade. Motbilden är att de har fattat ett 

medvetet  beslut  och  har  andra  erfarenheter  än  jämställdhetspolitiker  och  andra  vita 

medelklassfeminister.  Det  förs  också i  viss  mån resonemang om sexsäljande (utsatta) 
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män.

Hur konstrueras de som köper sex? Den dominerande konstruktionen av dem 

som köper sex är att  de är förövare och män. Likaså framställs de som vanliga män, 

sexköpet är en handling och deras identitet knyts till attribut som familjefar och deras 

yrke. Motbilden är att köparna är män som sexualiserar känslor av otillräcklighet och 

ilska för att deras behov inte tillgodosågs när de var barn.

Hur konstrueras genus i diskussionen om sexhandeln? Genusrelationerna är 

tillskrivna  av journalister,  experter  och politiker.  De bestäms  främst  utifrån vem som 

tillskrivs makten i relationen säljare – köpare, övervägande är det den manlige köparen 

som tillskrivs makten över den säljande kvinnan. Motbilden är splittrad. Dels handlar det 

om målmedvetna sexsäljande kvinnor, dels om en relation mellan två offer och dels en 

sexsäljande man som antingen är underordnad eller något så när jämlik med den köpande 

mannen.

Vilka kommer till  tals  i  tidningarna? De som får  komma till  tals  är  främst 

(kvinnliga)  politiker,  journalister,  socialarbetare,  forskare  och  poliser.  Sexsäljare  och 

sexköpare lyser med sin frånvaro.

Förslag till vidare forskning
För vidare forskning inom området föreslår jag en komparativ kritisk diskursanalys av ett 

större antal dagstidningar där även en sociologisk eller annan relevant teori ingår så att 

studien kan utvidgas och även den tredje dimensionen i Faircloughs modell, den sociala 

praktiken, kan studeras. Jag föreslår också att en diskursanalys av sexhandeln görs utifrån 

ett  intersektionellt  perspektiv  så  att  fler  subjektspositioner  och  deras  kopplingar  till 

varandra kan studeras.  Även jag sluter  upp bakom parollen att  mer  forskning behövs 

utifrån sexsäljarnas eget perspektiv.

Metoddiskussion
Den  valda  metoden  medför  att  aktörerna  hamnar  i  skymundan  till  fördel  för  det 

diskursiva,  språkliga  betingelserna  för  beskrivningen  av  sexhandeln.  Det  teoretiska 

perspektivet medför att jag inte kan göra anspråk på någon allmängiltig sanning, utan 

enbart kan komma fram till ett väl avvägt sätt att tolka texterna.

Metoden är omfattande och det är inte helt lätt att dra gränserna mellan de olika 

dimensionerna i analysen. Det har varit svårt att hålla samman de olika spåren i analysen, 
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kritisk diskursanalys, genus och socialkonstruktionism. Uppsatsen blev därför lite spretig. 

Analysen  ter  sig  ofullständig  i  och  med  att  resultatens  implikationer  för  den  sociala 

praktiken inte undersöks.

Som  Bergström  och  Boréus  (2005)  skriver  är  urvalet  ett  kritiskt  moment  i 

diskursanalytisk forskning och i denna studie finns en metodologisk svaghet i urvalet. Att 

genomföra urvalet av tidningar och artiklar var svårt. Jag hade från början sex stycken 

dagstidningar och ett ohanterligt antal artiklar. Med mig från början fanns en önskan om 

bredd i materialet och en kompromiss blev en rikstäckande och en regional tidning varav 

den  förstnämnda är  liberal  och den  sistnämnda socialdemokratisk i  sin  utgångspunkt. 

Problematiken låg dock i att diskussionen om prostitution och trafficking ofta förbinds 

med varandra och fenomenen behandlas samtidigt. En avvägning fick göras av i vilka 

artiklar resonemang tillämpliga på prostitution fördes i tillräcklig skala. 

Den frekventa presentationen av citat är enligt  Bergström och Boréus (2005) en 

styrka hos diskursanalyser. Jag har försökt att få min resultatredovisning så rik på citat 

som möjligt för genomlyslighetens skull men av utrymmesskäl har jag varit tvungen att 

referera en del resultat.

Min förförståelse om sexhandeln som problematisk har inneburit en stor utmaning 

och jag har verkligen försökt att vara lika kritisk till båda de två huvudfårorna i artiklarna.

Den  metodlitteratur  om  diskursanalys  jag  har  tagit  del  av  diskuterar  inte 

generaliserbarhet. Dock hävdar jag att resultaten av denna studie kan generaliseras men 

det krävs en analytisk process och en liknande kontext.  Texter med liknande språklig 

struktur, intertextualitet och interdiskursivitet går att generalisera till. Samstämmigheten 

mellan denna studies resultat och vad tidigare forskning har kommit fram till tyder på att 

artiklarna innehåller delar av mer allmänna diskurser om sexhandeln.
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