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Sammanfattning 

Lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst (Brottsbalken 6 kap 11 §) infördes i 

Sverige 1999. Den är en unik lag internationellt sett, eftersom att den friskriver sexsäljaren 

från ansvar samtidigt som den straffar sexköparen. Föreliggande studie har mot den 

bakgrunden ställt upp frågeställningarna: Hur framställs sexköpare i den svenska 

dagspressen? Hur framställs sexsäljare i den svenska dagspressen? Hur framställs sexköp i 

den svenska dagspressen?   

Den tidigare forskning som har framförts består av två studier om medier, en 

studie om svenska myndigheters kännedom om prostitution, en SOU om detsamma, en studie 

om framställningar av prostitution i kanadensisk press samt en C-uppsats om framställningar 

av prostitution i svensk press.  

Den teoretiska ramen präglas av socialkonstruktivistiska ansatser, med teorier 

om makt och positioneringar i fokus. Vetenskapsteoretiskt har studien antagit ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Frågeställningarna har undersökts med hjälp av en 

kvalitativ metod. Materialet består av 34 artiklar som publicerats i fem av de större svenska 

dagstidningarna, i förhållande till region och upplaga. En lingvistisk tolkningsanalys 

bestående av två större analysmoment, metafor- och syntaxanalys, har genomförts. 

 Studien har kommit fram till att artiklar om sexköpare i hög utsträckning 

behandlar framgångsrika män tillhörande någon form av elit. Sexköpare som inte tillhör 

någon elit beskrivs torftigt, medan de som tillhör den beskrivs mer omfattande samt ges i viss 

mån utrymme att uttala sig. Sexsäljarna beskrivs som unga, ofta utländska kvinnor. De ges 

nästan inget utrymme att uttala sig. I stället är det experter av olika slag som uttalar sig i deras 

ställe och tillskrivs trovärdigheten i sammanhanget. I regel beskrivs de som mottagare för 

andra aktörers handlingar, såvida de inte utsätts för ett grövre brott – då uppgår de till att vara 

handlande agenter som säljer sex, men som blev offer för någonting i samband med det. 

Sexköpet framställs förhållandevis onyanserat; det framställs som en ekonomisk transaktion 

för heterosexuellt sex. Gravheten i handlingen står odefinierad. Resultaten förklaras utifrån 

teorier om maktpositionering, subjektifikationsprocesser, samt i hög utsträckning även utifrån 

den tidigare forskning som anförts. 

I framtida forskning bör andra metodologiska val göras, receptions- eller 

fallstudier framhålls som relevanta alternativ. Sökarljuset bör riktas mot sexköparna på allvar.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

1 januari 1999 togs lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster i bruk (numera 

Brottsbalken 6 kap 11 §), hädan efter omnämnd som sexköpslagen. I och med uppkomsten av 

sexköpslagen har aktörerna som är inblandade i sexköp omdefinierats i juridisk bemärkelse: 

sexköparen begår numera ett brott genom att tillskansa sig sexuella tjänster och tituleras 

således ”gärningsman” (eller gärningsperson, ett begrepp jag har för avsikt att använda i och 

med dess inneboende könsneutralitet), medan säljaren friskrivs från ansvar för handlingen. 

Lagstiftningen är den första i sitt slag i hela världen. Lagstiftarens intention och synsätt på 

handlingen i sig beskrivs bottna i uppfattningen att sexköp är ett uttryck för mäns våld mot 

kvinnor (SOU 2010:49:53).  

Ur ett internationellt perspektiv är det långt ifrån en självklarhet att sexsäljare är 

att betrakta som oskyldiga, något bl.a. lagstiftning i flera delstater i USA vittnar om då det där 

är kriminellt att sälja sexuella tjänster (Generalförsamlingen i delstaten Rhode Islands 

hemsida, 05 maj 2011). Inte heller är det skrivet i sten att sexköpare ska betraktas som 

gärningspersoner: i Tyskland ses sexköpare som kunder (Ekis Ekman 2010:42-6).  

Mot den bakgrunden står den svenska sexköpslagen inte lika självklar som man, 

särskilt i egenskap av ung svensk medborgare, kan anta. Den är i själva verket en relativt ny 

och unik lag som fört med sig ett nytt juridiskt synsätt på företeelsen.    

1.2 Bakgrund till ämnesvalet 

Jag valde att rikta in mig på en medieanalys, något som föll sig ganska naturligt 

då jag vid sidan av kriminologistudier har studerat journalistikvetenskap. Jag finner pressen 

viktig som studieföremål i och med att den anses ha stor makt över våra åsikter. Det som 

skrivs i tidningarna är ofta det som diskuteras vid våra middagsbord. Det blir extra pikant när 

det kommer till ämnen som är okända och/eller tabu för majoriteten, så som sexhandel, då det 

är genom pressen vi medborgare informeras om sakförhållandena i dessa. 

I sin bok ”Mediekultur, mediesamhälle” reser medieforskaren Jostein Gripsrud 

frågan: ”Vad händer i situationer där både den vanliga publiken och de så kallade 

opinionsbildarna inte har tillgång till andra källor än medierna när de ska bilda sig en 

uppfattning om en fråga?” (Gripsrud 2002:75). Situationen i sig har varit något av ett 

incitament för uppsatsen; sexhandel är inte ett tillgängligt område för allmänheten. Varken 

opinionsbildare, medborgare eller ens forskare har någon vidare insyn i ämnet, ändå pågår en 
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livlig debatt som ofta utgår ifrån de framställningar av fenomenet medierna lämnat 

(Socialstyrelsens hemsida, 08 maj 2011).  

Avslutningsvis aktualiserades ämnet i och med publiceringen av den statliga 

offentliga utredningen som hade till huvudsyfte att utvärdera lagen (SOU 2010:49).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka 

hur sexköpare, sexsäljare respektive själva handlingen sexköp framställs i svensk dagspress.  

Hur framställs sexköpare i den svenska dagspressen?  

Hur framställs sexsäljare i den svenska dagspressen?  

Hur framställs sexköp i den svenska dagspressen?  

1.4 Definitioner och centrala begrepp 

Jag har valt att använda mig av begreppen sexköpare respektive sexsäljare då 

jag finner epitet som prostituerad, torsk och liknande inte bara nedsättande utan, i likhet med 

bl.a. Petra Östergren, att subjektet blir passiviserat till den grad att de semantiskt upphör att 

vara agerande varelser (Östergren 2006:48-49). Att vara prostituerad eller torsk är närmast att 

likna vid att befinna sig i ett tillstånd. Liknande formuleringar används inte om andra 

agerande varelser; man är en snöskottare, inte snöskottad. Begreppen sexsäljare respektive 

sexköpare implicerar ett aktivt val; subjektet har valt att sälja respektive köpa sex, utan att 

man lägger någon värdering i det. Att begreppet skulle ge bilden av en jämlik 

affärstransaktion så som det framhålls i SOU 2010:49 håller jag inte med om (vilket jag 

grundar på de associationer som uppstår vid användningen – exempelvis: att sälja sin kropp). 

Dock vill jag, liksom författarna till SOU:n, konstatera svårigheten att vidhålla en enskild 

användning då användningen i analysmaterialets skiljer sig åt (SOU 2010:49:59-61).  

Betydligt mer svårdefinierat och för studien vitalt är själva företeelsen, att köpa 

respektive sälja sexuella tjänster. Vad ska inkluderas i den definitionen? Ett sätt att definiera 

det på är att utgå från lagstiftarens definition och då slaviskt följa den lagtext som finns. I och 

med att studien har utgått ifrån medias definition av företeelsen så krymper mina möjligheter 

till definition avsevärt. Jag har därför låtit definitionen av begreppet utgå ifrån de nyckelord 

jag använt i sökningarna vid insamling av materialet (se metodkapitlet). Vad som är viktigt 

vid definierandet av begreppet för analysen är inte vad som är prostitution utan vad som av 

pressen anses vara detsamma.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Pressen behandling av brott och ställning i samhället 

Gripsrud 

Mediernas ställning i samhället är nästintill lika omdebatterad på akademisk 

nivå som ämnet för uppsatsen. Beroende på vem man frågar så kan man förvänta sig vitt 

skilda svar på mediernas möjligheter till påverkan av läsarnas åsikter. Efter sökningar i ämnet 

har jag valt att utgå ifrån Jostein Gripsruds ”Mediekultur, mediesamhälle” (2002). Detta då 

boken både framför författarens slutsatser parallellt som den för en tankeväckande dialog med 

motstridiga uppfattningar om mediernas påverkningskraft. Vidare så var tids- och 

rumsaspekterna direkt avgörande för mitt val: boken utgår från ett norskt medieklimat under 

00-talet, med fokus på dagspressens påverkan. För att inte verka förvanskande mot källan 

kommer jag hädan efter att använda mig av det något flyktiga begreppet ”medier”, trots att det 

huvudsakligen är dagspress Gripsrud, liksom jag, har behandlat.  

Gripsrud menar att mediernas påverkan är mångdimensionell och därför inte kan 

ses som en ”enkel omedveten påverkan”. Utan ska snarare betraktas som en mångfacetterad 

meny av möjligheter som mottagaren serveras, men fortfarande har rätten att avstå ifrån 

(Gripsrud 2002:24-25). Publiken kan aldrig välja något som den aldrig erbjudits, och varje 

erbjudande som ges är bara ett av flera tänkbara ”svar” på en mer generell efterfrågan 

(Gripsrud 2002:372-397). Vidden av påverkningsbarheten står ständigt i samspel med en rad 

faktorer så som den kontext, miljö etc. mottagaren befinner sig i (Gripsrud 2002:57-58). 

Däremot förmedlar, reproducerar och förstärker medierna ideologiska dispositioner hos 

publiken (Gripsrud 2002:30).  

Gripsrud framhåller begreppet mediedramaturgi då han menar att det finns ett 

s.k. ”kognitivt schema” för hur en nyhet produceras. Däri återfinns ofta en protagonist, vilken 

kan vara en enskild individ eller rentav en större organisation, vars projekt mottagaren får 

följa. Protagonisten ställs allt som oftast i relation till en antagonist och här spelar 

journalisterna en avgörande roll för hur vi som mottagare värderar den omskrivna händelsen 

(Gripsrud 2002:241).  

Pollack 

Vilken roll brottsjournalistiken spelar är omtvistat bland medieforskare, men har 

av Pollack kokats ner i fyra grupperingar; den verkar, genom att glamorisera brottslingar, 

normupplösande; genom att sprida rädsla för konsekvenserna av brott antas den reproducera 

maktens ordning, och således tilldela brottsbekämpning en betydande status; den anses även 
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vara garanten för granskning av ”makten” [förslagsvis inblandade rättsinstanser och 

myndigheter, min tolkning]; slutligen framhävs även ett perspektiv som menar att 

brottsberättandet kan ses som en arena för kulturella konflikter med varierande funktioner 

(Pollack 2001:11).  

Mediernas förmåga till att inverka på lagstiftningen exemplifieras i studien 

genom den opinion som växte fram i 1993-års barnpornografiskandal. Medierna blev en arena 

där dessa krav framfördes och politikerna avkrävdes snabba åtgärder. (Pollack 2001:22-23)  

Mediefantasier förvandlas till verklighet i en process där stereotypa och 

överdrivna skildringar tillåts florera. Genom att ställa gott och respektabelt – polis och andra 

företrädare för den sociala kontrollen – mot ont och degenererande så som drogmissbrukare, 

våldsverkare och bohemer. Kontrollkulturen förstärks, mediebevakningen av fenomenet ökar, 

stereotypiseringen av avvikarna fortsätter och sammantaget uppstår en förstärkning av 

avvikelserna, s.k. deviance amplification, som får verkliga sociala konsekvenser (Pollack 

2001:81).  

Ett avsnitt i avhandlingen behandlar sexhandel, eller i fallet omnämnt som 

prostitution. 1975-års brottsrapportering genomsyrades nämligen av artiklar om prostitution 

och sexsäljare, två begreppet som i artiklarna närmast flätades samman. Sexsäljarna beskrivs 

med varierande uttryck för utsatthet; polisen är stränga mot dem; de är fattiga; deras hallickar 

framställs som särskilt råa (Pollack 2001:212-213). Artiklarna är från 1975, vilket gör 

jämförelser problematiska; Sverige har infört en ny lagstiftning sedan dess, och har rimligtvis 

förändrats väldigt mycket åsiktsmässigt.  

2.2 Kännedom om sexhandel  

I och med att pressens rapportering i hög grad bygger på myndigheters insatser, 

har jag valt att inkludera forskning som studerat sexhandel i allmänhet. Jag har valt att 

inkludera en SOU som är kraftigt omdebatterad: SOU 2010:49. Den har från flera håll 

framhållits som vinklad och ovetenskaplig, främst i sina slutsatser (Artikel på Svenska 

Dagbladets hemsida, 20 maj). Efter noga övervägande valde jag att ändå utgå från den, 

eftersom det är den mest omfattande studien i sitt slag. Dessutom är det resultaten och inte 

slutsatserna jag använt mig av. 

Det går i flera formuleringar i förarbetena till sexköpslagen att utläsa att den har 

formulerats för att skydda kvinnans – sexsäljarens – intressen, och slå ner på mannens – 

sexköparens – beteende (Tiby & Pettersson 2003:213, 217-219; SOU 2010:49:53). Att det här 

förhållandet, män som köper sex av kvinnor, existerar i verkligheten och faktiskt är det 

typiska sexköpet är det få som motsäger sig. Däremot är det långt ifrån en rättvis bild av den 
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differentierade värld sexmarknaden utgör (SOU 2010:49:18). Det har i flera studier 

uppkommit resultat som pekar på att sexhandeln män emellan, eller kvinnor som köper sex av 

män, är långt större än vad vi tidigare anat och utgått ifrån. Vi vet inte i vilken utsträckning de 

här handelsformerna förekommer, men vi vet att de existerar (Socialstyrelsens hemsida, 08 

maj 2011). 

Myndigheters verksamheter är huvudsakligen inriktade mot säljarna, ett mönster 

som återfinns även bland de studier som gjorts inom ämnet (Tiby & Pettersson 2003:220). 

Säljarna är kvinnor, och beskrivs som utnyttjade offer både för själva sexköpet i sig, men även 

andra brott så som våldsbrott (SOU 2010:49:127-128). En annan faktor som betonas i 

utvärderingen är att antalet utländska kvinnor som säljer sex har ökat. Aktiva sexsäljare 

motsätter sig lagens tillkomst, medan de som slutat hyllar den (SOU 2010:49:129-130). 

Att fokus fortfarande ligger på säljarna har kritiserats då det inte går i linje med 

lagens syfte (SOU 2010:49:126). När köparen väl beskrivs så rör det sig som ”helt vanliga 

män”, alternativa sexköpare utelämnas helt. De som har lagförts för brottet är enbart män, och 

beskrivs utifrån ålder respektive påstådd inkomst samt att mer än hälften av dem har lagförts 

för annan – ospecificerad – brottslighet (SOU 2010:49:126, 214-215). De har enligt 

utvärderingen blivit mer försiktiga sedan lagens tillkomst (SOU 2010:49:225-227).  

Tiby & Pettersson har även försökt utreda myndigheters förhållande till manlig 

prostitution, men då fått svar som: ”Vi arbetar inte med de prostituerade männen…”, som en 

anställd inom Socialtjänsten uppger (Tiby & Pettersson 2003:225). Flertalet poliser uppgav att 

de hade dålig kännedom om manlig prostitution, och att det först är vid allvarligare fall som 

kunskaper sprids (Tiby & Pettersson 2003:226).  

En avgörande faktor som noterats vad gäller definierandet av vem som är 

prostituerad eller inte ur ett myndighetsperspektiv är huruvida aktören – säljaren – är 

exponerad eller inte. ”Om det inte syns så finns det inte, och om det finns så skulle det synas.” 

citatet ringas in som betydande för fenomenet prostitution; det är först när det blivit synligt 

som det blir ett myndighetsproblem (Tiby & Pettersson 2003:221). De som tydligt och synligt 

erbjuder sexuella tjänster kommer således av myndighetsutövare att definieras som sexsäljare 

– när detta inte sker försvåras, enligt myndighetsutövare, definierandet av den prostituerade 

och ”gränserna suddas ut” (Tiby & Pettersson 2003:218-219). Det uppstår därför något av en 

ond cirkel: den exponerade formen av prostitution är den som både utsätts för myndigheters 

insatser men även för studier likt föreliggande, och således befästs idén om vad prostitution 

innebär vilket lämnar andra former därhän (Tiby & Pettersson 2003:224, 230).  
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Gatuprostitutionen har minskat sedan lagens införande, medan Internet ökat 

kraftigt som arena för densamma (SOU 2010:49:19). Andra arenor som ringats in i studien är: 

sexklubbar, massageinstitut, solarier, hotell, restaurang och missbrukarkretsar (här fungerar 

droger ofta som ett substitut för den strikt ekonomiska ersättningen) (SOU 2010:49:110-111). 

Sexhandel beskrivs främst som ett storstadsfenomen, men inte enbart (SOU 2010:49:114).  

2.3 Studier av prostitution i press 

Vid litteratursökningar i Stockholms universitetsbiblioteks databas påträffades 

endast ett fåtal forskningsartiklar som direkt berörde ämnet, samtliga baserade på studier som 

genomförts i andra länder än Sverige. Jag fann en studie särskilt relevant, och valde därför 

bort de andra då dessa var alltför geografiskt avlägsna (bl.a. en som var utförd i Indien och 

Malaysia, länder vars statsreligion och lagstiftning är väldigt olik Sveriges). Studien som valts 

ut som underlag har genomförts i Kanada, ett land som i flera sammanhang anses vara nära 

besläktat med Sverige. Vilket delvis illustreras i det faktum att den kanadensiska 

lagstiftningen inte heller kriminaliserar sexsäljaren (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 2000:52).  

Även en C-uppsats skriven av Katarzyna Westerhagen på Kriminologiska 

institutionen har beaktats. Den valdes ut då den behandlar just framställningen av sexköp och 

dess inblandade aktörer i svensk dagspress. Uppgifterna från den har behandlats med 

reservation då examensarbeten inte undergår samma granskning som vid publicering av en 

forskningsartikel eller avhandling. 

Brunschot, Van Gibbs & Sydie 

Den generella framställningen av sexsäljare i tidningsartiklar kan enligt 

Brunschot m.fl. sammanfattas i två klyschor: ”Prostitution är världens äldsta yrke” respektive 

”Horan med ett hjärta av guld”, vilka visserligen står i motsats till varandra men har en sak 

gemensamt: de representerar en bild av den prostituerade som representant för en avvikande 

form av feminitet, vilken historiskt sett har sammanlänkats med negativa attribut. Brunschots 

studie belyser att ”vår”, den kanadensiska, nuvarande pressrapportering fortsätter att 

reproducera bilden av den prostituerade som en kvinna, omgärdad av avvikande beteenden så 

som drogmissbruk, social misär och allehanda urbana problem (Brunschot, Van Gibbs & 

Sydie 2000:47-49).  

För att medierna ska kunna producera nya – och säljande – nyheter tenderar de 

att ständigt förstärka hotbilden från det omskrivna fenomenet. Brunschot m.fl. noterar att 

medierna tenderar att välja ut enskilda teman vid rapportering om prostitution, och sedan 

reproducera dessa. Vilket får till följd att flera aspekter förstärks och i förlängningen även 

befästs – uppfattas som sanna (ibid. 2000:50-51).  
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Resultatet från studien har tematiserats i tidsperioder utifrån de mest 

framträdande ämnen i pressrapporteringen: prostitution som en samhällsplåga (1982-1986), 

sexuellt utnyttjande av barn (1985-2000
1
), våld (1986-2000) och icke-västlig prostitution 

(1991-2000). Ytterligare två underteman ringas in som framträdande; droger/organiserad 

brottslighet samt sjukdomar, men de varierade i förekomst beroende på tidningens ort (ibid. 

2000:53). Endast i ett fåtal av artiklarna som analyserades gavs sexsäljarna utrymme för att 

uttrycka sina åsikter (ibid. 2000:53-54).  

Rapporteringen om sexköp bestod under den första perioden främst i form av 

artiklar som behandlade de problem prostitution medför för vanliga medborgare (Brunschot, 

Van Gibbs & Sydie 2000:54). Kravet på en lagstiftning mot de prostituerade ges även 

utrymme. Få av artiklarna under perioden behandlar andra former av prostitution, så som 

eskort service, än gatuprostitution (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 2000:55).  

I en del av de undersökta regionerna dras det i rapporteringen likhetstecken 

mellan prostitution och organiserad brottslighet, eller annan brottslighet som juridiskt sett 

redan är att betrakta som grovt – exempelvis droger (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 

2000:56). Alkohol och droger omskrivs som att tillhöra den prostituerades vardag, men även 

ett annat ”problem” ringas in – den prostituerades etnicitet, vilken anses spela en avgörande 

roll (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 2000:57).  

Sjukdomar, huvudsakligen AIDS, framställs som vanliga bland de prostituerade, 

vilka dessutom tillskrivs rollen som ”smittospridare”. Ett fåtal artiklar opponerade sig dock 

mot den hållningen och publicerade i stället studier som tydde på att de prostituerade 

[kvinnorna] inte innehar en högre andel sjuka än ”vanliga kvinnor” (Brunschot, Van Gibbs & 

Sydie 2000:57).  

Vidare så ringas ett annat frekvent förekommande tema in, nämligen det om 

barnprostitution. Här har definitionen av vem som ska betecknas vidgats betydligt och uppgår 

i regel till personer under 21år, trots att 18år är den juridiska åldersgränsen (Brunschot, Van 

Gibbs & Sydie 2000:58). Barndom blir ett ämne i sig som tidningarna använder som kuliss, 

och fungerar därmed som en bjärt kontrast mot de levnadsförhållanden de barnprostituerade 

tvingas genomlida (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 2000:58-60).  

En annan aspekt av företeelsen som berörs i ett flertal artiklar är den om de 

prostituerades utsatthet för våld. Utsattheten sammanlänkas konsekvent med brister hos 

berörda myndigheter, då i synnerhet polisen. Kritiker hävdar att de prostituerade inte 

                                                 
1
 Jag vill reservera mig för de perioder som noterats för en sluttid år 2000; Brunschot m.fl. har skrivit ”Present” – 

nutid – vilket vid studiens avslut var just 2000 således bör perioderna inte betraktas som avslutade utan outredda.  
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behandlas som fullvärdiga samhällsmedborgare och anför exempel där prostituerade blivit 

våldtagna men bemöts av poliser med kommentarer och/eller attityder som ”Rape is part of 

your job!” (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 2000:61). Resonemanget bemöts och nyanseras 

genom att i en rad artiklar sättas i ett arbetsrättsligt perspektiv (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 

2000:62). Prostituerade hörs i frågan men framhåller då både för- och nackdelar med yrket. 

Slutligen ringas hallickar in som en betydande rot till våldet: de framställs som hänsynslösa 

affärsmän som cyniskt utnyttjar den prostituerades misär för ekonomisk vinning (Brunschot, 

Van Gibbs & Sydie 2000:62-63).  

Sista flagranta exemplet på hur den kanadensiska rapporteringen i ämnet ser ut 

är den mängd artiklar om icke-västlig prostitution som påträffades i studien. Situationen i 

Asien, då i synnerhet i Thailand, ges visst utrymme och berörs främst med två fokuspunkter: 

torskarna och förekomsten av trafficking. Rapporter om kriminella nätverk som lurar eller 

kidnappar kvinnor och barn ges utrymme (Brunschot, Van Gibbs & Sydie 2000:63-65).  

Westerhagen 

 Examensarbetet behandlar artiklar publicerade under tre olika tidsperioder, 

varav en är särskilt intressant för föreliggande studie: analysen av artiklar som publicerats 

efter lagens tillkomst (Westerhagen 2001:29-33).  

Westerhagen menar att framställningar av sexsäljare kretsar kring deras 

ursprung. Områden som Baltikum, Öststater, övriga Europa och en rad afrikanska länder 

betonas som särskilt förekommande. I en del av artiklarna har journalisterna försökt teckna 

orsaken till sexsäljarnas situation och fört fram spruckna äktenskap som en bakomliggande 

orsak för de utländska kvinnornas situation. Den drogmissbrukande sexsäljaren förekommer 

även här frekvent, främst är det heroinet som förs fram. I nästan samtliga artiklar rör det sig 

om kvinnliga sexsäljare, men i ett fåtal är det män. Dessa beskrivs som ”vanliga killar” som 

inte missbrukar droger men som är ångestladdade. De beskrivs sälja sex både till män och 

kvinnor (Westerhagen 2001:29-30).  

Sexköparna beskrivs väldigt knapphändigt; ålder, kön (nästan uteslutande män) 

och i viss mån tituleras de utifrån lön, sexköpsfrekvens eller faderskap (Westerhagen 

2001:31). I ett senare stycke framgår det även att kvinnor – om än på ett spekulativt plan – i 

viss mån framställs som sexköpare. Där beskrivs de ha krävande yrken med hög status och att 

de köper sex över nätet (Westerhagen 2001:32).  

Bland miljöerna sexhandeln beskrivs bedrivas i återfinns visserligen 

gatuprostitutionen, men det mycket sällan. I stället framhålls alternativa platser och 
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kontaktmetoder; annonser med mobiltelefonnummer på vägskyltar eller restauranger; 

mobiltelefonen i sig; bordellverksamhet.  

Internet får stort utrymme. Bland artiklarna framställs kvinnor som en perfekt 

målgrupp då arenan medför diskretion. Vidare så framhålls män i 40-årsåldern med barn och 

bra lön som typiska användare av Internet för sexköp (Westerhagen 2001:33). Sexsäljarna 

som verkar på nätet framställs som yngre flickor utan [drog-]missbruksproblem.  

3. Teoretisk ram 

3.1 Genus-, makt- och positioneringsteori 

Jag har utgått från en socialkonstruktivistisk teoribildning där teorierna gör 

anspråk på att förklara såväl beteenden som talhandlingar, men det blir det sistnämnda som 

har störst relevans för studien; jag kan inte, och har inte heller, analyserat varför prostitution 

existerar eller vilka som utövar den, utan hur företeelsen och dess utövare beskrivs i svenska 

dagstidningar.  

Jag har i min användning inspirerats av användningen av teorier i Grönnås C-

uppsats. Där används teorier som egentligen syftar till att förklara mellanmänskliga 

situationer analogt i samband med just en textanalys (Grönnå 2010:10-13). Men till skillnad 

från Grönnå har jag valt att inte utgå förutbestämda föreställningar om vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt, då det dels strider mot mitt grundantagande – att genus, liksom 

makt, är föränderligt. Men även för att det riskerar försätta mig i en situation där jag 

omedvetet väljer ut det i materialet som bekräftar de förutbestämda föreställningarna. I stället 

har jag låtit teorierna fungera vägledande i valet av metod, och förhållit mig till teorierna vid 

behandling av resultatet. Innebörden i begreppen, så som hegemonisk maskulinitet, har inte 

behandlats som förutbestämd, utan först fyllts med mening efter materialinsamlingens slut. Med 

hjälp av analysverktygen har jag undersökt positioneringsprocesserna samt vilka attribut som 

tillskrivs aktörerna för att på så vis närma mig könet- och genusets betydelse i 

framställningarna. 

”Allt är språk” 

Ovanstående citat skall tolkas med viss försiktighet – det går inte att ”snacka 

bort” en konkret verklighet, däremot tillgodogör vi oss kunskaper om världen genom 

språkliga verktyg. Det finns inget subjekt utan språket, då föreställningen om vad ett subjekt 

innebär först uppstår när vi i kommunikation med varandra, eller oss själva, försöker uttrycka 

vad vi är och kan vara (Lenz Taguchi 2006:60-65).  

Diskurser, makt och positioneringar 
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En individs, eller agents, genus består i de egenskaper som denne diskursivt 

inskrivs med; utifrån agentens interaktion med sin omvärld, och tillhörande diskurs/er, så 

omförhandlas eller reproduceras alltså egenskaperna (Lenz Taguchi 2006:58-59). Vilket Lenz 

Taguchi framhåller även inträffar för den berörda diskursen, om än i mindre skala. Liksom att 

diskurser är i konstant förändring, så är även makten det. Beroende på vilka föreställningar 

som reproduceras mest, de dominerande föreställningarna, skiftar maktförhållandena mellan 

subjekten allt eftersom de utövar ”de rätta föreställningarna”. Ovan beskrivna scenario 

benämns som subjektifikationsprocessen (Lenz Taguchi 2006:62). En föreställning kan bara 

bli dominerande om tillräckligt många tänker och handlar utifrån den samtidigt (Lenz Taguchi 

2006:63).  

Makt går alltså inte att förstå som någonting som utövas uppifrån och ner. Vi 

förtrycker ständigt oss själva på grund av de dominerande föreställningarna, vilket exempelvis 

kan illustreras i det [o]uttalade hotet mot kvinnor som går att utläsa i exempelvis 

tidningsartiklar om våldsbrott, och framställningar av dem som offer fortsätter att konstituera 

kvinnor diskursivt som både hjälplösa och undergivna, vilket således upprätthåller den 

patriarkala diskursen (Lenz Taguchi 2006:64).  

Maktpositioneringar sker inte bara utifrån genus och kön, utan en rad faktorer 

förs fram av både Lenz Taguchi och Messerschmidt så som sexualitet, etnicitet, ålder, 

geografi etc. (Lenz Taguchi 2006:65; Messerschmidt 2004:40-41). ”Att positioneras” syftar 

till den process som föregår, men samtidigt pågår, när ett subjekt deltar i en diskurs. Den 

dominerande diskursen kan samtidigt tillskriva ett subjekt rättigheter, och då upphöja denne 

till en legitim ”sanningssägare”, som den för ett annat subjekt kan verka begränsande (Lenz 

Taguchi 2006:103). Positioneringsprocessen sker alltså i ett samspel mellan subjektet, 

gruppen och de dominerande föreställningarna – och det allt som oftast helt omedvetet (Lenz 

Taguchi 2006:105).  

Kön och genus 

Lenz Taguchi menar att det essentiella subjektet alltid betraktas och de facto är 

ett könat subjekt. I praktiken innebär det att ”vi” ständigt förhåller oss till våra föreställningar 

när vi uppfattar ett subjekt. Föreställningar om de egenskaper som anses vara inneboende i 

könet före kulturen (Lenz Taguchi 2006:34-35). Det är mot den bakgrunden Lenz Taguchi tar 

avstamp och definierar skillnaden mellan ”kön” och ”genus”. Kön är ”kärlet” hos en individ – 

innehållets förutsättning, medan genus är själva innehållet (Lenz Taguchi 2006:38). Genus är 

någonting föränderligt som vi skapar genom att inkorporera beteendemönster som utifrån 
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situationen anses vara maskulina eller feminina (Lenz Taguchi 2006:61; Messerschmidt 

2004:37). 

3.2 Vetenskapsteori 

Vikten av ett socialkonstruktivistiskt synsätt för studiens kunskapsteoretiska 

perspektiv, bottnar i omöjligheten att dra en gräns mellan vad som är ett biologiskt kön 

respektive genus (Lenz Taguchi 2006:40). Det är inte ställningstagande mot en konkret 

verklighet, utan ett konstaterande: det som ”är” – biologiskt kön – respektive ”det vi uppfattar 

och förstår någonting som” – genus – är i upplösning och fordrar ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv för att kunna analyseras i sin helhet. Vidare är det svårt att tala om lagbundenheter 

när förhållanden, så som de studerade, är i ständig förändring. Målet att kunna generalisera 

resultatet från studien blir således ointressant, när dominerande föreställningar endast förstås i 

termer av förändring (Lenz Taguchi 2006:62). Mitt förhållningssätt har för studien inneburit 

att jag har fokuserat på hur meningar konstrueras och vilka dessa är, istället för eftersöka 

kvantifierbara data (Sohlberg & Sohlberg 2009:255; Bryman 2002:249-250).  

Etik 

Jag har för avsikt att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 

2002). Dessvärre kan min analys innebära sekundär viktimisering för de personer som 

figurerar i de analyserade artiklarna. Jag har därför valt att i möjligaste mån censurera de 

misstänkta sexköparnas namn i materialet. Det har inneburit att jag skrivit om en del citat och 

där ersatt två återkommande aktörers namn med pseudonymer baserade på deras yrken: 

”Ministern” och ”Länspolismästaren”. Att jag har valt att bibehålla deras yrkestitlar är 

klandervärt ur ett etiskt perspektiv. Det blev dessvärre oundvikligt i och med att deras 

omfattande förekomst i materialet påverkade resultatet i hög utsträckning, vilket krävde 

vidare analys.  

4. Metod  

4.1 Urval 

Jag bestämde mig för att använda artiklar publicerade i såväl dags- som 

kvällspress
2
. Tidningarna valdes ut efter högst upplagesiffror per region med ett undantag: 

Aftonbladet, som är att betrakta som rikstäckande och därmed intressant i det avseendet 

(Tidningsstatistik AB:s hemsida, 01 maj 2011). Följande tidsskrifter valdes ut: Aftonbladet, 

Dagens nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan och Västerbotten-kuriren.  

Nyckelord och ställningstaganden vid sökningar 

                                                 
2
 Då jag anser att begreppet ”kvällstidning” spelat ut sin roll – samtliga tidningars utgivning sker på dagen 

numera – kommer tidsskrifterna benämnas som dagstidningar, nyhetstidningar eller rent av: tidningar.  
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Jag använde mig av databasen ”Mediearkivet” för att söka tidningsartiklar. Jag 

har valt ut ”sexköpslagen”, ”lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster”, ”sexköp”, 

”prostitution” och ”brott mot sexköpslagen” som mina nyckelord vid sökningar. Detta för att i 

likhet med tidigare studie undvika att snarlika artiklar dyker upp, så som pornografi eller dyl., 

då det inte är studiens syfte (Westerhagen 2001:4)
3
. Dessutom gjordes flera provsökningar där 

stickprov togs för att undersöka relevansen i resultaten. Detta för att undvika ett högt bortfall i 

den slutgiltiga sökningen. Sökningen genomfördes genom en sammanslagen sökning av 

söktermerna.  

Sökningen gav sammanlagt 69 träffar i Aftonbladet, 78 i DN, 70 i GP, 86 i SSD 

och 11 i V-K. Totalt: 314 artiklar. Efter sökningen lät jag ladda ner samtliga artiklar. På grund 

av tid- och utrymmesskäl begränsades antalet artiklar som skulle ingå i analysen till 34
4
. Jag 

använde en slumpgenerator för att få fram artiklarna som skulle ingå (Slump.nu hemsida, 01 

maj 2011). Efter en översiktlig genomgång gallrade jag ut två stycken som inte hade någon 

anknytning till ämnet (Göteborgs-posten 2010-05-19; Aftonbladet 2010-06-25). 32 artiklar 

analyserades följaktligen.  

Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min studie till att endast behandla perioden 2010-04-01 

till 2010-10-01. Dels då det utan en tidsbegränsning skulle bli ett för oöverskådligt antal 

artiklar, och dels för att datumen är att betrakta som aktuella då de sammanföll med 

publiceringen av utvärderingen av lagen (SOU 2010:49). Några avgränsningar beroende på 

vilken sektion i tidningen artikeln var publicerad i eller liknande gjordes inte. Jag har dock 

valt att exkludera illustrationer, fotografier och tilläggstexter i studien då dessa inte alltid 

bifogas i databaser så som den använda (Mediearkivets hemsida, 20 maj 2011). Dessutom 

skulle en vidare analys av det slaget kräva ett mer omfattande, och klart krångligare 

analysverktyg, förslagsvis en parallell semiotisk analys.  

4.2 Kvalitativ innehållsanalys – lingvistisk textanalys 

Jag har anammat en kvalitativ forskningsstrategi i och med att mina 

frågeställningar samt vetenskapsteoretiska utgångspunkter är av den arten. Jag har därför valt 

att genomföra en lingvistisk textanalys, då denna innebär och möjliggör ett närmande 

avtäckande av bakomliggande idéer och intentioner med texter. Metoden har tidigare använts 

bl.a. i studier för att analysera ”kulturers tankemodeller”, där både förekommande metaforer 

                                                 
3
 Jag valde att inte använda mig av termerna ”sexköpare” respektive ”sexsäljare” (samt ”prostituerad”) då 

sökresultaten på dessa gav en alltför skev fördelning till termen sexköpares fördel.   
4
 Målsättningen var att få med så många som möjligt. Antalet artiklar blev just 34 eftersom jag utgick ifrån att 

hinna analysera två artiklar om dagen under treveckorsperiod.  
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liksom nyckelteman studerades men även hur berättelsernas manliga respektive kvinnliga 

protagonister karakteriserades (Bergström och Boréus 2005:271-272). Inför studien 

övervägde jag andra analysverktyg, så som andra renodlade diskursanalyser. Men jag kom 

fram till att möjligheten att studera någonting handfast och tämligen greppbart så som 

metaforer och syntax är att föredra framför vidare analyser. Metoden utgår teoretiskt från att 

vårt sätt att uppfatta världen är sammanvävt med vår språkanvändning, något som går i linje 

studiens teoretiska utgångspunkter (Bergström och Boréus 2005:264).  

Jag har inspirerats av metoder som beskrivits av Bergström och Boréus, och då 

valt att kombinera två olika analysverktyg, metafor- och syntaxanalys. Dels för att det 

uttryckligen rekommenderas (se bl.a. Bergström och Boréus 2005:276), men även för att en 

kombination av verktyg som ser både till detaljer och till helheten är att föredra av rent 

vetenskapsteoretiska skäl (Bergström och Boréus 2005:24-27). Verktygen kan både 

identifiera subjektifikationsprocesser samtidigt som den kan urskilja de dominerande 

föreställningarna. 

Innan jag genomförde studien gjordes en mindre pilotstudie på tre artiklar för att 

testa och kalibrera analysverktygen. Det ledde till att jag modifierade verktygen en aning 

Förutom att förändra verktygen beslutade jag mig för att behandla citat som en del av artikeln.  

Metaforanalys 

Metaforer är att beskriva ett ting eller händelse med andra termer än de rent 

bokstavliga. Användningen överför således betydelsen från det berörda området till 

metaforens. Att tala om metaforer som en enhetlig grupp är vanskligt då de kan te sig på flera 

olika sätt och språkligt sett har olika funktioner. Parallellt finns det likartade uttryck så som; 

liknelser, vilka skiljer sig genom att tydligt inneha en tankemässig överföring; respektive 

metonymier, vilka innebär att man använder ett nära associerat begrepp i stället för det 

faktiska, exempelvis: ”Utrikesdepartementet menar…”, när det de facto är en talesperson från 

detsamma som ”menar…” (Bergström och Boréus 2005:264). Sedan finns det alltså de 

renodlade metaforerna, som vanligtvis går att samla under en begreppslig metafor, 

exempelvis ”Tid är pengar” (Bergström och Boréus 2005:266).  

Poängerna med att undersöka metaforerna i en text är många, bl.a. är det viktigt 

att försöka slå fast användningens betydelse i sammanhanget, för att på så sätt kunna utröna 

effekten och indirekt även intentionen (Bergström och Boréus 2005:267). För att göra detta så 

inleder man med att analysera vilket typ av metafor det rör sig om; döda metaforer är sådana 

som redan upptagits i språket till den grad att de kommit att ersätta den bokstavliga 

innebörden, och kan således ses som intentionslösa; inaktiva metaforer rekonstruerar den 
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bokstavliga innebörden genom att använda en allmängiltig bildlig omskrivning, vilket förmår 

läsaren att göra en tankeöverföring från den berörda diskursen till en annan och är således 

intressanta vid analysen; aktiva metaforer är, till skillnad från de inaktiva, inte allmängiltiga 

utan fordrar ett nyskapande språkbruk av författaren, men är i övrigt likadana (Bergström och 

Boréus 2005:267-70). Bruket av metaforer kan spegla ett kulturellt mönster - de dominerande 

föreställningarna - i huvudsak är det de inaktiva metaforerna som gör just det, då de aktiva 

metaforerna snarare speglar den enskilde textförfattarens ställningstaganden (Bergström och 

Boréus 2005:270).  

Syntaxanalys 

Analysen syftar till att utreda texters meningsbyggnad och ordval, samt dess 

påverkan på textens innehåll. Man undersöker transitiviteten i texten, och detta genom att se 

till dess tre grundstenar: processer, deltagare och omständigheter (Bergström och Boréus 

2005:281-283). Processerna består av; handlingar, något som utförs avsiktligen mot en annan 

person; händelser, förändringar som beskrivs ha uppstått bortom personernas kontroll. De kan 

te sig i materiella-, verbala- och mentala  uttryck. Deltagarna består av de agenter som utför 

handlingar, mottagare som påverkas av handlingen/ar samt objekt vilka är icke-mänskliga 

mottagare. Omständigheter svarar på frågorna ”var?” och ”hur?” handlingen inträffade. 

Grundidén med syntaxanalysen är följaktligen att jämföra den befintliga textens 

beskrivning av skeendet med andra möjliga sätt – s.k. transformation (Bergström och Boréus 

2005:284). För att göra detta söker man ta fasta på hur de tre grundstenarna framställs samt 

ser till följande; sker nominalisering – formuleras aktörer om till substantiv eller ”trollas de 

rentav bort”, eller står handlingen utan mottagare – vilket kan vara ett sätt att dölja 

orsakssamband och ansvar; hur ser den lexikala stilen ut – vilka ordval används, och vem 

tillskrivs semantiskt högst trovärdighet (Bergström och Boréus 2005:285-287).  

Tillvägagångssätt 

Vid båda momenten har jag utgått ifrån det centrala i studiens teoretiska 

utgångspunkter. Vilket praktiskt har inneburit att jag behandlat de mest förekommande 

framställningarna som dominerande föreställningar. Jag har även sett till trovärdigheten och 

vem som uppgår till att bli en sanningssägare med hjälp av båda analysverktygen. Dessutom 

har jag utgått från de teman frågeställningarna berör. Detta gör att urvalet i analysmomentet 

inte har skett förutsättningslöst. Formuleringar med en direkt eller indirekt anknytning till 

frågeställningarna har analyserats och behandlats utifrån de teoretiska utgångspunkterna med 

analysverktygen.  
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Metaforanalysen genomfördes genom att först markera alla metaforer i texten 

med en orange överstrykningspenna. Till en början sammanställde jag varje enskild metafor i 

en lista (de tre första artiklarna), något som visade sig vara överflödigt då de berörda i regel 

var såpass få per artikel att det blev väldigt lätt att analysera dem med detsamma. Vid 

analysmomentet klassificerade jag metaforen först efter typ och under tillhörande begreppslig 

metafor (Bergström och Boréus 2005:278). Vid fall där metaforerna varit svåra att klassificera 

har jag använt mig av traditionella språkkorpusar men även Google, textsamlingar vari jag 

sökt efter begreppen för att undersöka dess spridning i språket (Bergström och Boréus 

2005:278-279). Först skrev jag ner mina resultat på papper, sedan när samtliga analyser var 

klara så förde jag in dem i ett Word-dokument. När jag gjorde detta kontrollerade jag 

samtidigt rimligheten i slutsatserna. Slutligen gjordes en genomläsning av dokumentet och ett 

urval av de mest prominenta användningarna genomfördes och sammanställdes i 

resultatavsnittet (se nedan).  

Syntaxanalysen genomfördes med hjälp av tre pennor: en blå 

överstrykningspenna för att markera handlingar och händelser (transitiviteten), en blå 

kulspetspenna för att markera aktörer och hålla reda på viktiga transformativa moment samt 

en röd märkpenna för att ringa in särskilt intressanta beskrivningar (lexikala stilen) utifrån 

mina frågeställningar. I alla analysmoment har jag i möjligaste mån fokuserat enbart på de 

bitar i texten som frågeställningarna direkt berör. I närliggande fall, där låt säga handlingen är 

ett resultat av ett sexköp exempelvis, har jag inkluderat den i analysen. Efter att ha markerat 

de olika momenten så noterade jag det så som vid metaforanalysen. Utifrån antalet gånger, 

samt intentionen respektive effekten av formuleringen har jag dragit slutsatser vilka 

sammanställts i resultatredovisningen.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativa studier så som föreliggande är det svårt att uppfylla de definitioner som 

traditionellt sett brukar sättas upp för validitets- och reliabilitetsbegreppet. Jag har därför 

utgått från begreppen, men då vägt in alternativa kriterier som är särskilt anpassade för 

kvalitativa studier (Bryman 2002:257-258).  

Validiteten handlar om giltigheten, sanningen och styrkan i ett yttrande. Utifrån 

begreppet kan följande frågor formuleras: mäts verkligen det som avses att mätas?; kan 

resultatet generaliseras? Reliabilitet rör frågan om en undersökning kan upprepas – replikeras 

– av andra forskare men ändå få samma resultat. Då min kunskapssyn inte eftersträvar att 

uppnå generaliserbarhet och jag de facto inte har uppnått fullständig objektivitet – vilket är en 

omöjlighet i samhällsvetenskaplig forskning – har jag utgått från andra kriterier (Bryman 
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2002:261). Kriterierna som jag har ställt upp är: trovärdighet och äkthet. Vari tillförlitlighet, 

överförbarhet samt pålitlighet spelar centrala roller (Bryman 2002:260-261).  

Sett till överförbarheten har jag i möjligaste mån fokuserat på det som varit 

unikt och redogjort för det med så pass täta beskrivningar som möjligt. En svårighet har varit 

att balansera den målsättningen mot min teoretiska ram och mina frågeställningar, då dessa 

eftersträvar de dominerande föreställningarna. Dilemmat har i sig lett till att jag återgett flera 

teman som påträffats i materialet, och på så sätt förhållit mig på ett önskvärt sätt till 

tillförlitlighetskriteriet. Samtidigt har problem med den interna reliabiliteten i form av skilda 

tolkningar vid analys undvikits då jag varit ensam om att göra dem, och därför hållit en 

konsekvent linje i hur uttryck ska tolkas (Bryman 2006:257-258, 260-261).  

Då jag har varit ensam om att göra analysen och inte haft möjlighet att 

tillgodose det intersubjektiva kriteriet. Jag har därför valt att redogöra så detaljerat som 

möjligt för hela forskningsprocessen. Genom transparens möjliggörs en hög pålitlighet då det 

underlättar eventuella replikeringar av min studie (Bryman 2002:260-261; Höijer 1990:15-

18). För att utesluta ett godtyckligt, subjektivt förfarande och säkerställa systematik, vilket 

pålitligheten kräver, har jag även dubbelkodat tre artiklar (Höijer 1990:16). 

5. Resultat och analys 

5.1 Resultatredovisning 

Jag har tematiserat svaren först utifrån frågeställningarna och sedan utifrån 

särskilt framträdande punkter. Sedan har jag valt att analysera resultaten löpande i avsnittet.  

5.2 Framställningar av köparen 

Män, män och åter igen män 

I alla förutom en av artiklarna diskuterades sexköpare som män. I undantaget 

diskuteras sexköpare som män men möjligheten att kvinnor köper sex gjordes gällande i form 

av flera reciteringar av en manlig sexsäljare (Dagens Nyheter:2010-09-03). I flera av de 

undersökta artiklarna återfanns formuleringar som närmast utgick ifrån att sexköpare är män. 

Exempelvis lyder rubriken i en artikel ”Över 600 män har dömts sedan lagen infördes 1999” 

(Dagens Nyheter 2010-07-03) eller ”Den 19 april utfärdade chefsåklagaren Krister Peterson 

vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm sex strafförelägganden om sexköp för de 

män i sexhärvan som erkänt.” (Västerbottens-Kuriren 2010-04-30). Det tycks vara så 

självklart att det rör sig om män som köper sex av kvinnor, att man i vissa fall snarare glömt 

bort att nämna det än undvikit. Framställningen skulle kunna ses som en mediefantasi, men är 
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mer sannolikt ett resultat av att myndigheternas insatser riktas mot det man redan känner till 

så som Tiby & Pettersson beskrivit (2003). 

Metaforanvändningen är väldigt sparsam, vilket främst beror på formatet; 

nyhetstexter är kortfattade och skrivna med ett lättfattligt språk. Knappt några aktiva eller 

inaktiva återfinns. Däremot återkommer bland de döda metaforerna begreppet ”torsk”. Att 

vara torsk kan förknippas med två saker; den rent bokstavliga innebörden att vara fisksorten 

torsk och med allt vad dess beteende innebär; eller den inom missbrukarkretsar mer 

förankrade betydelsen ”att vara torsk på”, alltså: att vara beroende av. I bägge fallen ersätter 

begreppet bilden av en rationellt handlande person med djurets. I en artikel används den 

inaktiva metaforen ”… män som döms för sexbrott behandlas med silkesvantar” (Dagens 

Nyheter 2010-05-18). Där är användningen retorisk: med påståendet som fond uppstår en 

bjärt kontrast till artikelförfattarens tes, varefter ursprungspåståendet förefaller löjeväckande, 

någon direkt bild av sexköparen ges alltså inte. I en artikel används en aktiv metafor; en ö-

metafor används i syfte att framställa de poliser med positiv inställning till sexköp som 

isolerade, avlägsna och i minoritet (en ö är per definition alltid mindre än fastlandet). 

Attityden att sexköp inte bör vara någonting brottsligt framställs som förkastligt och avigt 

(Göteborgs-Posten 2010-04-12).  

Sexköparna nominaliseras i hög utsträckning. När de nämns så är det antingen 

som mottagare för upprättade anmälningar, misstankar och i viss mån även sexköpet i sig eller 

som handlande agenter i rättegången (Göteborgs-Posten 2010-06-30). Det är endast i ett fåtal 

av artiklarna som de beskrivs som agenter vid själva sexköpet (Göteborgs-Posten 2010-04-26; 

Västerbottens-Kuriren 2010-04-30). I stället återfinns formuleringar som denna: ”En stor 

andel av de flickor som placeras på ungdomshem har sålt sex i utbyte mot pengar, alkohol 

eller drog. I flera fall har sexhandeln övergått i våldtäkt.” (Dagens Nyheter 2010-09-21). I 

första frasen borde köparen adresseras, i den andra är självklart att köparen – tillika 

våldtäktsmannen – ska adresseras. Även förekommande i materialet är formuleringar som 

utelämnar handlingen och därmed köparen; ”…för att genom prostitution arbeta ihop en skuld 

på 60000 euro…” (Dagens Nyheter 2010-09-02); ”Vems mor, syster, dotter eller son är det 

som ska arbeta på dessa bordeller?” (Aftonbladet 2010-05-15). 

Det är bara i ett fall som det redogörs för sexköparens känslomässiga inställning 

till handlingen, då genom en recitering ur ett polisförhör. Annars är det andra som talar i 

sexköparnas ställe så som terapeuter eller myndighetsutövare (Dagens Nyheter 2010-09-03). 

Trovärdigheten tillskrivs i regel inte sexköparen, med ett undantag: den 

misstänkte ministern som får gehör för sitt nekande (Göteborgs-Posten 2010-07-13; 
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Göteborgs-Posten 2010-07-15). Merparten av artiklarna skulle kunna vara betydligt mer 

fokuserade på sexköparen och då framställa dem som handlande agenter med fler egenskaper 

än som nu är fallet.  

Att sexköpare närmast uteslutande beskrivs som män som köper sex av kvinnor 

går i linje med resultaten i SOU 2010:49 och Westerhagens studie (2001). Liksom i 

Westerhagens studie har de här framställts väldigt knapphändigt, med ett undantag: de 

sexköpare som tillhör eliten. Uppenbarligen har tidningarnas sökarljus inte riktats bortom den 

konventionella sexhandeln. Vilket kan tyckas stå i ett motsatsförhållande till deviance 

amplification-förhållandet – att avvikelser förstärks vid brottsrapportering – Pollack (2001:81) 

framhållit som vanligt förekommande vid brottsrapportering. Det effektsökande pressen 

beskrivs iscensätta har alltså inte fått fäste i den här diskursen. Vilket delvis har sin förklaring 

i att artiklarna baseras på utfallet av myndighetsåtgärder; journalisterna har endast tillgång till 

det myndigheter observerat, och reproducerar därför en stereotyp bild av sexköpare. Tiby & 

Pettersson (2003) pekade på att myndigheter främst arbetar aktivt mot den prostitution som 

syns. Vilket medför att en rundgång av dominerande föreställningar uppstår.  

Eliten köper sex, eller är sexköpare eliten? 

En återkommande beskrivning av sexköparna i materialet är att de tillhör 

”eliten” (i 20 artiklar av de analyserade 32). Yrkestitlar som återfinns är: länspolismästare, 

arbetsmarknadsminister, HD-domare, världsstjärnor i fotboll samt direktörer av olika slag. De 

nämns även vid namn. Faktum är att det är att det främst var utifrån attributen yrke eller titel 

som sexköpare beskrevs. I ett fall titulerades en sexköpare som ”företagare”, men i resterande 

fall – där det för övrigt framgick om man läste mellan raderna att sexköparen inte hade ett 

högstatusyrke – så valde journalisten att inte titulera sexköparna utifrån deras yrken, eller 

undvek det in i det sista. I de fallen framhölls åldern på förövaren, vilket sedan fick fungera 

som alias likt detta: ”35-åring åtalas för koppleri” (Göteborgs-Posten 2010-05-27). Medan 

beskrivningarna för de misstänkta högstatusyrkesutövarna närmast slog knut på sig själva i 

jakt på att poängtera förövarens yrkesbakgrund. I en och samma artikel kallas sexköparen för: 

”Umedirektören”, ”vd”, ”styrelseledamot” och ”Umeåföretagaren” (Västerbottens-Kuriren 

2010-04-30).  

Metaforanvändningen är som ovan konstaterat sparsam; några aktiva eller 

inaktiva på temat återfinns inte.  

Transformativt sett är det intressant att länspolismästaren aldrig framställs i 

termer som ”hallick”, trots att han står åtalad för just sådan verksamhet (Sydsvenskan 1 2010-

07-31). Det skulle vara ännu en avvikelse i sammanhanget och ge ytterligare belägg för 
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deviance-amplification-förhållandet som uppstått med elit-temat i sig. Men, elitstatusen 

befästs genom att man exkluderar alternativa skildringar. Vad som också är talande i 

materialet är faktumet att såvida sexköparna inte tillhör eliten så skildras de utifrån ytterst få 

attribut. Ingen av sexköparna, förutom de franska fotbollsspelarna, har beskrivits utifrån 

nationalitet.  

I ett fåtal artiklar ges sexköpare utrymme att uttala sig om att köpa sex 

(Göteborgs-Posten 2010-04-11). Även länspolismästaren, ges i en artikel utrymme att 

kommentera motivet till hans sexköp: ”Jag visste om att det är olagligt. Det var ett medvetet 

val och gav mig lite i spänning i tillvaron” (Sydsvenskan 1 2010-07-31). Men det är inte att 

betrakta som ett uttryck för gruppen sexköpares motiv till handlingen, utan står för honom i 

egenskap av dömd våldtäktsman. Sexköpares motiv som grupp står oförklarat och onyanserat. 

Bilden av att det är en manlig elit som köper sex är problematisk. Tolkat utifrån 

Lenz Taguchi (2004) och Gripsrud (2002) så rör det sig om en reproduktion och förstärkandet 

av en redan förankrad föreställning. I analysmaterialet har denna stärkts i sådan utsträckning 

att andra sorters köpare knappt uppmärksammas. De blir till siffror och nämns i notiser utan 

tillräckliga attribut för att man ska kunna bilda sig någon uppfattning om dem. Som publik 

kan man enligt Gripsrud (2002), inte välja någonting som man inte får ”serverat” vilket här 

skapar problem; bilden av den typiske sexköparen är antingen en person med ett yrke med 

hög status, ofta med titel, eller så är den ”ansiktslös”. Framställningen som ges är av allt att 

döma resultatet av deviance amplification. Att sexköpare tillhör eliten är en mediefantasi som 

genom att ständigt reproduceras och nyanseras uppgår till att uppfattas som en idealtypisk 

sexköpare och är alltså en del av den dominerande föreställningen om sexköpare.  

Sexköparna maktpositioneras till den absoluta toppen i och med att det endast är 

de som tillhör eliten som skildras nyanserat. Deras handling, sexköp, blir därför än mer 

problematisk att tolka utifrån Messerschmidt (2004) och Lenz Taguchi; (2004) huruvida 

beteendet är att betrakta som ett uttryck för underordnad eller oppositionell maskulinitet när 

det visserligen underordnas inom en samhällelig diskurs, men inom en medial diskurs kommit 

att förknippas med samhällets maskulina elit förefaller vara en öppen fråga.   

5.3 Framställningar av säljaren 

Kvinnor, och bara kvinnor 

 Sexsäljarna beskrivs generellt sett utifrån tre aspekter: kön, ålder och 

nationalitet. Några andra egenskaper får inte utrymme. Metaforanvändningen i beskrivningen 

sexsäljare är ytterst sparsam. Endast ett fåtal inaktiva, på gränsen till döda, återfinns. I en 

artikel beskrivs anledningarna till att män köper sex utifrån två framställningar av sexsäljaren; 
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”Den smutsiga horan” respektive ”Den godhjärtade trösterskan”. I samband med 

tankeöverföringen uppstår två innebörder för ordet ”smuts”: den orena, bokstavliga 

betydelsen samt den mer bildligt orienterade som syftar till idén om den besudlade, syndiga 

kvinnan. Tankeöverföringen har visserligen en tydlig anknytning till den påstådda avsändaren 

– sexköparen – men det går inte att förringa dess effekt: en välkänd myt om sexsäljare 

reproduceras och förankras. Samma sak inträffar i den andra användningen, där ett mer 

terapeutiskt ansikte av sexsäljaren målas upp (Göteborgs-Posten 2010-04-11). Liknande 

myter ringades in som framträdande av Brunschot, Van Gibbs & Sydie (2000:47-49).   

I de artiklar där en sexsäljare förekommer framställs de explicit eller indirekt 

som kvinnor eller flickor (samtliga förutom tre, där möjligheten till manliga sexsäljare ges). I 

ett av fallen där sexsäljarna framställs som män gjordes en djupare genomgång (Dagens 

Nyheter 2010-09-03), medan man endast nämner det i farten i de andra två (Dagens Nyheter 

2010-09-21; Aftonbladet 2010-05-15). Det blir tydligt i valet av rubrik att journalisten inte är 

bekväm med möjligheten att män säljer sex. Rubriken är ”Flickor på ungdomshem säljer sex”, 

trots att det i artikeln framgår att även pojkar på ungdomshem säljer sex, om än i mindre 

utsträckning. Transformativt sett skulle den minst lika dramatiska, men mer adekvata, 

rubriken fungera: ”Barn på ungdomshem säljer sex”. I ett fall döljs faktumet att sexsäljarna 

var man helt och hållet genom användningen av det könsneutrala ”gymnasist” (Göteborgs-

Posten 2010-04-26).  

I likhet med Tiby och Pettersson (2003) vill jag notera att manlig prostitution 

nästan helt kommit i skymundan – visserligen så uppmärksammas företeelsen, men den 

beskrivs närmast exotiskt i det fallet där den belystes ordentligt. Det lilla som skrivits om 

fenomenet går inte ihop med den traditionella dikotomiseringen av maskulint och feminint 

beteende.  Beteendet, eller den för diskursen till synes nya genuspraktiken, går heller inte att 

infoga helt lätt i någon av typerna oppositionell, underordna eller hegemonisk maskulinitet 

eller feminitet. Företeelsen är främmande och förvirrande för dagspressdiskursen, och följer 

inte det kognitiva schema Gripsrud (2002) beskrivit. Resultatet blir att man reproducerar 

redan dominerande föreställningar så som i exemplen där en manlig sexsäljare 

könsneutraliserades genom att i en artikel kallas för ”gymnasist”, eller där pojkar och flickor 

sålt sex på ungdomshem men bara rubriceras som ”flickor”.  

Unga, eller utan ålder 

En framträdande aspekt som påträffades var att man tenderade att framhålla 

åldern när det rörde sig om unga sexsäljare, men i merparten av artiklarna nämndes inte ålder 

alls. Exempelvis nämns bara åldern på två av de flickor [kvinnor] Länspolismästaren dömdes 
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för att ha köpt sex av – den ena 14 och den andra 17 år. Sett till brottsrubriceringarna så var 

dessa förmodligen de yngsta offren (Sydsvenskan 1 2010-07-31). Sexsäljarna förblir i artikeln 

ansiktslösa så till den grad att vi endast får reda på åldern på dem. Åldern på ”Anna”, 

sexsäljaren som pekar ut Ministern som tidigare kund, nämns inte trots att hon antingen direkt 

eller indirekt figurerar i tolv av artiklarna.   

I ett fall där sexsäljaren är över 25 så har journalisten formulerat om meningen 

så att hon ska låta så ung som möjligt: ”Den 41-årige mannen lovade att betala. Men när han 

träffade den femton år yngre kvinnan gick han längre än överenskommet.” (Sydsvenskan 3 

2010-04-16). I ett annat fall är det ett av tre attribut som framhålls för sexsäljaren: ”En 16-årig 

flicka, Honeybell, har enligt åklagaren förts från Nigeria till Sverige för att genom prostitution 

arbeta ihop en skuld på 60000 euro” (Dagens Nyheter 2010-09-02). Vidare återfinns 

formuleringar som: ”35-åringen påstås denna gång ha förmått två unga kvinnor att prostituera 

sig” eller ”Slutligen beskylls mannen för att ha köpt samlag med en ung tjej i Skåne. 

”(Göteborgs-Posten 2010-05-27). Där det enda attributet som tillskrivs sexsäljarna är deras 

kön och just påstått låga ålder. 

Brunschot, van Gibbs och Sydie (2000) ringade i sin studie in barnprostitution 

som ett frekvent förekommande tema. Där kallades sexsäljare som var under 21 för barn, här 

har journalisterna sträckt sig till att kalla dem för unga alternativt för flickor om de inte varit 

myndiga. Det tycks vara en konvention att nämna åldern på sexsäljaren så länge den är låg, 

men då jag inte vet åldern på sexsäljarna i de resterande fallen står det obekräftat. Om det är 

resultatet av deviance amplification eller inte är svårt att svara på, men det tycks ha uppgått 

till att utgöra en dominerande föreställning av vad en sexsäljare är.  

Nationalitet som ett attribut 

Ett annat återkommande inslag i beskrivningarna av sexsäljarna är att de beskrivs utifrån sin 

nationalitet; ”Också polisen hade läst annonsen där tjeckiska Nikol erbjöd sina tjänster…” 

(Göteborgs-Posten 2010-04-26); ”När Aftonbladet i går kontaktade den estniska kvinnan tog 

hon tillbaka sin historia” (Aftonbladet 2010-08-31); ”Han är en av de sexköpare som polisen 

grep i samband med spaning på nigerianska människohandlare…” (Västerbottens-Kuriren 

2010-04-30). Däremot nämns aldrig nationaliteten om det rör sig om en svensk sexsäljare, 

möjligtvis kan det vara en konvention att uttala nationaliteten om det är annan än svensk men 

det framgår inte. Att man betonar härkomsten på de utländska sexsäljarna skapar 

oundvikligen associationer till [ofrivillig-] trafficking och offerskap, något som bekräftas i ett 

av fallen men som står oklart i resterande. Sexsäljarna skulle kunna beskrivas utifrån andra 

attribut än härkomst, familjesituation eller ålder skulle exempelvis fylla samma funktion.  
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 Både Westerhagen (2001) och Brunschot, van Gibbs och Sydie (2000) ringade 

in utländska sexsäljare som vanligt förekommande i nyhetstexter. Brunschot, van Gibbs och 

Sydie pekade ut icke-västerländska prostituerade som en särkilt förekommande grupp, medan 

Westerhagen betonade Baltikum, Afrika, Europa och öststater. Länderna som dykt upp i det 

här materialet går mer i linje med Westerhagens resultat. Som konstaterat så medför 

betoningen av härkomsten på sexsäljaren associationer till trafficking, även om så inte skett.  

Sexsäljaren nominaliseras 

 I en betydande mängd av artiklarna trollas sexsäljarna bort helt. I vissa fall 

omskrivs själva handlingen till substantiv så som ”sexköp” (med olika prefix och ändelser) 

varpå sexsäljarna inte behöver nämnas (Göteborgs-Posten 2010-07-18; Göteborgs-Posten 

2010-07-17; Sydsvenskan 1 2010-07-16). I ett fall omnämns de i egenskap av våldtäktsoffer, 

men aldrig som sexsäljare (Göteborgs-Posten 2010-06-30).  

 Sexsäljarna ges inte utrymme att uttrycka kommentarer eller känslor över 

händelserna som omskrivs. I regel så står artiklarna fria från citat från sexsäljarna, i de fall där 

det förekommer citat så rör det sig om andrahandsuppgifter, främst polisförhör, rättegångar 

eller andra former av reciteringar, som framställs som citat. Endast en sexsäljare citeras direkt 

(Aftonbladet 2010-08-31) I stället för att med egna ord få beskriva sin situation så tillåts andra 

göra det åt sexsäljarna. I några fall uttalar ombud sig om sexsäljarnas känslor, men då är det i 

samband med en våldtäkt (Göteborgs-Posten 2010-06-30). I några fall är det en expert, som 

lexikalt tillskrivs hög trovärdighet, som uttalar sig i sexsäljarnas ställe; ”-[…] Den man som 

köper en sexuell tjänst går över gränsen när det gäller att kränka en annan människas 

integritet.” (Göteborgs-Posten 2010-04-12); ”Avdelningsföreståndare Ingalill Hedqvist säger 

att en mycket stor andel av flickorna har sålt sex. För flickorna har det ofta handlat om att få 

tag på pengar eller droger, men också för att få någonstans att bo” (Dagens Nyheter 2010-09-

21). 

Faktum är att det i artiklarna ges betydligt mer utrymme för sexköparna att ge 

uttryck för sina känslor än för sexsäljarna. Trots en tydlig dom mot Länspolismästaren, 

våldtäktsman, kopplare och sexköpare, hamnar hans lidande i förgrunden och nästan i fokus, 

både ur ett transitivitets- och lexikalt perspektiv: ”- Det är tungt att mot sitt nekande bli dömd 

för allvarliga brott” är en av hans kommentarer i artikeln (Sydsvenskan 1 2010-07-31); 

Umeådirektören som dömts ges utrymme att kommentera så här: ”Jag är naturligtvis djupt 

ångerfull och har haft självmordstankar” (Västerbottens-Kuriren 2010-04-30). Knappt 

någonstans i materialet ges möjligheten att uttrycka sina känslor och åsikter kring gärningen 

till sexsäljarna. När de väl citeras tillåts de kommentera detaljer i sakförhållandena, men inte 
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mer: ”När Aftonbladet i går kontaktade den estniska kvinnan tog hon tillbaka sin historia. – 

Han var där i fem minuter och sedan gick han. Det är inte mycket som kan hända på fem 

minuter, säger hon. Betalade han dig för sex? – Det hände inte mycket.” (Aftonbladet 2010-

08-31).  

Förutom att sexsäljarna i flera fall nominaliseras helt, så återfinns ett antal 

artiklar med formuleringar som omvandlar sexsäljarna till mottagare: ”Aftonbladet publicerar 

en intervju med en anonym kvinna som berättar att Ministern ska ha köpt sex av henne.” 

(Sydsvenskan 1 2010-07-15). Det kvinnan sade var i själva verket:  ”Jag sålde sex till 

Ministern” (Aftonbladets hemsida, 01 maj 2011).  

I en artikel är det en kopplare som framställs som agent, och sexsäljarna som 

hjälplösa mottagare; ”Under ett års tid hade mannen fem kvinnor…; ”…har mannen sålt sex 

genom sina kvinnor.”; ”…ska han ha tagit 500 kronor per genomfört sexköp.”. De återfinns 

endast som agenter i en passage där det står att: ”…de skickade pengar till sina hemländer” 

(Västerbottens-Kuriren 2010-07-16).   

Undantagen som dök upp var när sexsäljaren i samband med mötet blivit utsatt 

för andra brott. I en artikel beskrivs både sexsäljaren och köparen som handlande agenter när 

de kommer överens om sexköpet, men det förändras när den anmälda våldtäkten inträffar. Då 

formuleras sexsäljaren om till mottagare medan 41-åringen fortsätter som agent. Beslutet om 

sexköpet beskrivs alltså som initierat av bägge två. (Sydsvenskan 3 2010-04-16). Samma 

framställning återfinns i en av artiklarna om Länspolismästaren (Aftonbladet 2010-06-29). 

Brunschot m.fl. (2000) påträffade även utsatthet för våld som ett framträdande tema i 

samband med rapporteringen om sexsäljare, men då kantades rapporterna av debatter om 

sexsäljarnas utsatthet och myndigheters ovilja att lösa problemen. Något som inte påträffats i 

det här materialet. Även när olika prostitutionsformer jämfördes, formulerades sexsäljarna 

som agenter: ”[…]runt 400 personer som erbjöd sexuella tjänster på Internet” (Göteborgs-

Posten 2010-04-11 ”Därför köper män sex fakta”).  

Att sexsäljare nominaliseras, faller bort, i artiklarna trots att de varit delaktiga i 

den omskrivna handlingen samt att de passiviseras i hög utsträckning är en del av den 

underordning som sker mot dem. En förstärkning av utsattheten uppstår när artikelförfattarna 

valt att ange åldrar när sexsäljarna varit unga, men aldrig när de varit gamla. Samtidigt som de 

i flera fall valt att ange utländsk härkomst. De olika attributen som anges och betonas för 

sexsäljarna är alltså sådana som maktpositionerar dem till underordning och förstärker deras 

offerskap. I ett par fall tillskrevs sexsäljarna agentskap vid själva försäljningen, för att sedan 
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formuleras om till mottagare för en än värre händelse: våldtäkt. Offerskapet upprepas alltså, 

och förstärks.  

Det är ofta någon annan, främst en expert som tillskrivs hög trovärdighet, som 

berättar om sexsäljarna och därigenom fråntar de möjligheten att ge kommentarer (Dagens 

Nyheter 2010-09-21; Dagens Nyheter 2010-09-03). Det är ytterst sällan sexsäljarna själva får 

komma till tals, vilket går i linje med resultaten från studien Brunschot m.fl. (2000) utförde. 

Att sexköparna ges utrymme att tala om sitt lidande, vittnar om den pågående 

subjektifikationsprocessen där en ännu kvarvarande ambivalens inför sexsäljarnas offerskap 

kan urskiljas. I stället för att sexsäljarna får göra detsamma uttalar politiker, forskare och 

yrkesverksamma med anknytning till sexsäljande personer i deras ställe; dessa har inom och 

av diskursen tillskrivits mer makt än sexsäljarna själva. De är sanningssägarna inom 

diskursen.  

5.4 Framställningar av sexköpet 

Män som köper kvinnor  

De sexköp som beskrivits i artiklarna är av heterosexuell art; man köper sex av 

kvinna, eller kvinna säljer sex till man. Andra konstellationer nämns knappt, och i de fall de 

faktiskt har förekommit undviker journalisten att beskriva det (se ovan).  

Sexköp och politik?  

Att sexköpslagen, och sexköp på strukturell nivå, har med politik att göra står 

tydligt då både eu-ministern och justitieminister uttalar sig i frågan (Sydsvenskan 1 2010-06-

08; Göteborgs-Posten 2010-04-12). Men huruvida sexköpsmisstankar riktade mot politiker är 

det, är inte fullt glasklart. I flera av artiklarna, främst opinions- och ledarartiklarna, diskuteras 

Ministeraffären och dess vara eller icke-vara i just de delarna i tidningen. ”Det är helt enkelt 

inte värdigt en demokrati.” tycker exempelvis en skribent om att misstankarna som riktats mot 

Ministern om sexköp diskuteras på ledarsidorna (Göteborgs-Posten 2010-07-17). Hållningen 

mot sexköp som föremål för politisk debatt förstärks när man ser till metaforanvändningen i 

artiklarna. Här återfinns ett, i jämförelse med de andra delarna, stort antal inaktiva och ett par 

aktiva metaforer. Flertalet skribenter väljer att kalla sexköpsanklagelserna för 

”Ministeraffären” och använder olika metaforer i sina beskrivningar av det inträffade. 

Rapporteringen kallas av en skribent för ”Se & hör-politik”. Syftet är tydligt: sexköp är en typ 

av skandal som ska förpassas till tidningar utan anseende i politiska sammanhang, då det nu 

står i vägen för betydligt viktigare diskussioner. Frågan om den sexköpande ministern 

benämns därefter som ”Skandalleken”, även det en aktiv metafor, om än utan reell 

tankeöverföring då skandal är ett flyktigt begrepp och ingen egentlig situation (Göteborgs-
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Posten 2010-07-17). Dock med samma syfte: att trivialisera diskussionerna om sexköpande 

ministrar. Liknande användningar går att finna i ett antal andra artiklar (Aftonbladet 2010-07-

11; Sydsvenskan 1 2010-07-16; Sydsvenskan 1 2010-07-13).  

I ett par fall kopplar skribenten sexköpsanklagelserna till en partipolitisk nivå. 

”Blotta misstankarna [om sexköp] kastar ändå en skugga över Moderaternas förnyelse, där 

partiet velat komma bort från bilden av ett gubbigt maktparti” Skuggmetaforen hjälper läsaren 

att förstå hur dåligt det är för Moderaterna, då mörker betraktas som någonting negativt. Mot 

den bakgrunden blir gubbmetaforen tydlig: sexköp är ett gubbigt beteende och är i 

sammanhanget alltså dåligt i dubbel bemärkelse för Moderaterna; inte nog med att beteendet 

är brottsligt i sig, det associeras precis med det Moderaterna har lämnat – gubbighet. 

(Sydsvenskan 1 2010-07-11) I ett annat är det en inaktiv metafor som används: 

”Littorinaffären har nått andra halvlek och social demokraterna har bollen”, vilken åsyftar 

tävlingssporten fotboll. Syftet är främst att vara käck men samtidigt pedagogisk. Metaforen 

används för att illustrera den pågående partipolitiska kamp om tolkningsföreträdet kring 

händelsen. Effekten är dock en annan: som läsare riktar man blicken mot en politisk arena och 

ursprungshändelsen förringas radikalt (Göteborgs-Posten 2010-07-13).   

Den politiska diskurs som uppstått i samband med framställningar av sexköp 

återkommer i flera artiklar där alla rör samma fall – Ministern som misstänks för sexköp. 

Temat har inte ringats in bland den tidigare forskning som har beaktats. Brunschot  m.fl. 

(2000) liksom Pollack (2001) framhåller att brottsjournalistik tenderar att framhäva enskilda 

teman och reproducera dessa. Det kan därför röra sig om en dominerande föreställning, 

samtidigt som slutsatsen att det rör sig om slumpen att det uppstått ett sådant här förhållande 

ligger nära tillhands.  

Det tycks närmast råda konsensus bland ledarskribenterna om att sexköpsfall 

inte är ledarsidestoff. Paradoxalt nog väljer de alltså att behandla det på just ledarsidorna. Jag 

tolkar det som att ämnet är nytt inom diskursen och att den uttalade motviljan att behandla det 

visserligen underordnar beteendet, samtidigt som det ges utrymme att fortsättningsvis – vid 

liknande skandaler – behandlas just på ledarsidor.  

En ekonomisk transaktion 

Intressant för analysen är den aktiva metaforen ”stå till tjänst med en vara…” 

som används om sexsäljandet i syfte att förmå läsaren att göra en tankeöverföring till ett 

handelsyrke, som sedan kontrasteras med påståendet att varan som utbjuds ”hör samman med 

vårt mest intima känsloliv”. Syftet med användningen står klart: läsaren ska förstå att ingen 

människa är förmögen att sälja sex då vi är alldeles för känsliga varelser för det, och inte kan 
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behandlas som varor (Aftonbladet 2010-05-15). Analogin är inte helt glasklar; sex är i första 

hand att betrakta som en tjänst, inte en vara. Transformativt sett skulle en massagereferens 

ligga närmare tillhands. Den ekonomiska diskursen metaforen hör hemma i, får sällskap av en 

liknande användning i en annan artikel: ”Kroppen har blivit det betalsystem som ger det enda 

värde man har som människa.” (Dagens Nyheter 2010-09-03). En annan liknelse som 

återfinns är en som påstås vara ett citat från en sexköpare: ”Det [att köpa sex] är som att gå till 

McDonalds, man vet vad man får”. Liknelsen liknar sexköpet vid ett McDonalds-besök, vilket 

vanligtvis förknippas med lågt pris och snabbhet. Att citatet står utan avsändare och att det 

över huvudtaget används tolkar jag som ett genomtänkt val från artikelförfattarens sida; 

tankeöverföringen som sker är så kontrasterande mot gemene mans bild av sexköpets 

innebörd, vilket medför att sexköparna uppfattas som avtrubbade och empatilösa (Göteborgs-

Posten 2010-04-11). 

Som ovan nämnt är det ofta handlingen framställs som en händelse, inte sällan 

helt utan inblandade aktörer. I ett par fall specificeras vad sexköpet inneburit, exempelvis: 

”[…] han betalade 1 500 kronor för oralsex och samlag.” (Aftonbladet 2010-08-31). Det är 

endast i en artikel sexköpet nyanseras mer utförligt. Men då är det i första hand för att 

beskriva upprinnelsen till en våldtäkt Länspolismästaren dömts för och inte själva sexköpet 

(Sydsvenskan 1 2010-07-31). Återkommande formuleringar är; ”Den största delen av 

prostitutionen har skett i mannens lägenhet […] (Västerbottens-Kuriren 2010-07-16); ”En 

företagare i Bohuslän som fälldes för sexköp i Göteborg fick böta 18 000 kronor” (Göteborgs-

Posten 2010-04-26).  

 Till skillnad från Westerhagens (2001) och Brunschots m.fl. (2000) studier har 

droger knappt förekommit i samband med framställningar av sexköp. Istället har pengar haft 

en framträdande roll, med syfte att reproducera den beroendeställning den sexsäljande är i. 

Transaktionen är tydlig: män köper kvinnor. Föreställningen om mäns överordning 

reproduceras, om än utifrån två inte helt tydliga uttryck för maskulinitet respektive feminitet. 

Sexsäljares subjektifikationsprocess inom diskursen får ytterligare en inlaga med 

föreställningen att sexköpare är ekonomiskt överordnade sexsäljare, vilket förstärker 

offerskapet för sexsäljare.  

Sexköp, ett brott bland andra?  

I flera av fallen så har den misstänkte sexköpare även gjort sig skyldig till andra 

brott, eller så nämns brottet i samband med andra så som människohandel, våldtäkt, 

utnyttjande av barn i poseringssyfte (Sydsvenskan 1 2010-07-31; Västerbottens-Kuriren 2010-

07-16 bl.a.).  
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Bland artiklarna betonas brottets gravhet diametralt olika. Exempelvis rubriceras 

en notis med temarubriken ”Sexköpare”, när det skulle ha kunnat stå ”Våldtäktsman”. 

Rubriceringen överskuggar nämligen våldtäkten mannen misstänks för, vilket – 

påföljdsmässigt sett – är ett betydligt grövre brott (Sydsvenskan 3 2010-04-16). Vilket 

kontrasteras av användningen i en annan artikel: ”Länspolismästaren förnekar allt [här åsyftas 

just våldtäkt, min anmärkning], utom några fall av sexköp”, artikeln rubriceras ”Han nekar till 

brott” (Göteborgs-Posten 2010-06-30).  Likaså förefaller det märkligt att Asks uttalande om 

polisens prioriteringar är okritiskt återgivet: ”Det är ett problem att polisen prioriterar sitt 

arbete utifrån påföljdsnivåer.” Det skulle givetvis bli ramaskri om samma citat gällde snatteri 

och inte sexköp (Göteborgs-Posten 2010-04-12). Justitieministerns inlägg och avsaknaden av 

diskussion från journalistens håll talar om den tyngd brottet uppfattas ha här.  

Trots att sexköpslagen varit i kraft i drygt tio år, har en dominerande 

föreställning om brottets gravhet ännu inte uppstått. Därför är det möjligt att två vitt skilda 

förhållningssätt till samma företeelse ännu kan förekomma. Det lutar klart åt att den senare 

uppfattningen som görs gällande – att brottet är av grövre art. Något transformationen av 

Beatrice Asks uttalande tydliggör.  

6. Slutsatser & diskussion 

Sexköparen framställdes uteslutande som en man som köper sex av kvinnor. Om 

köparen inte tillhörde eliten beskrevs denne utifrån få attribut, annars betonades hans makt 

genom att nämna yrkestitlar och viss utsträckning pengar. Han beskrevs då med större 

detaljrikedom, och fick visst utrymme att uttala sig. Framställningen är ett resultat av 

deviance amplification – en mekanism beskriven av Pollack ovan – och har delvis uppgått till 

att vara en dominerande föreställning om den typiske sexköparen.  

Sexsäljaren framställdes som en kvinna eller flicka, ibland med nationalitet eller 

ålder – förutsatt att hon var ung. Sällan framställdes de som handlande agenter, utan mer 

vanligt var att de framställdes som hjälplösa mottagare. De framställdes som handlande 

agenter i samband med att de utsattes för än värre brott än sexköpet i sig, vilket underordnar 

de än mer. Inte heller fick de utrymme att uttala sig någon större utsträckning – i stället 

uttalade ombud, politiker och andra experter sig i deras ställe. Framställningen är den 

dominerande föreställningen av vad en sexsäljare är.  

De två framställningarna av aktörerna går i linje med det kognitiva schema 

Gripsrud anser medierna upprättar vid framställningen av nyheter samt den ordning mellan 
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gott och ont som Pollack belyser; protagonisten är den onda, överordnade, sexköparen som 

utnyttjar den underordnade sexsäljaren.  

Framställningarna av handlingen sexköp innehöll ytterst lite variation eller 

nyansering. Uteslutande rörde det sig om en man som betalar en kvinna för heterosexuellt sex. 

I ett par fall var det i själva verket män som sålde sex, men där tonades det ner eller skrevs 

rent av om så att den dominerande föreställningen om det heterosexuella sexköpet, där en man 

köper en kvinna, kunde upprätthållas. Själva sexköpet beskrevs som någonting som händer 

sexsäljaren medan köparen beskrivs utföra en aktiv handling. 

Brottet sexköp undergår utifrån artiklarna att döma en subjektifikationsprocess, 

och kan komma att definieras som antingen ett grövre brott eller rent av ett lindrigare 

mängdbrott. Olika föreställningar om brottets gravhet florerar i studien, varför en 

dominerande föreställning inte går att bestämma.  

Framtida studier 

Till en framtida replikering av föreliggande studie vill jag föreslå att både 

metafor- och syntaxanalyserna redovisas i sin helhet – vilket skulle öka överförbarheten i 

studien då svaren kan nyanseras ytterligare. Alternativt slopa metaforanalysen då den gav 

väldigt lite samtidigt som den var tidsödande. 

Att eliten köper sex är ett frekvent förekommande tema i min studie, men inte i 

tidigare forskning. Å ena sidan kan det ha sin förklaring i mitt avgränsade urval, å andra sidan 

tycks temat vara återkommande vid sökningar. Lika gäller för det politikertema som ringats 

in. Det skulle vara fruktbart att isolera en eller flera fall och studera dem enskilt. Det skulle 

dessutom öppna för en mer djuplodande genusteoretisk studie, då det i föreliggande studie 

saknas en detaljrikedom i de enskilda fallen som man troligtvis kan nå genom att inhämta mer 

material.  

Ämnet är relativt outforskat, då lagen är ny och hela fältet står i förändring. Ett 

uppslag som jag ser är receptionsstudier – vilken effekt har de här artiklarna? Dessutom vill 

jag föra fram variabeln ålder som intressant att undersöka när det kommer till attityder 

gentemot sexköp.  

Avslutningsvis vill jag understryka att jag, liksom Tiby och Pettersson, anser att 

det är sexköparen som bör stå i fokus för framtida studier.  
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Ask vill ändra lagen om sexköp  Göteborgs-Posten 2010-04-12 
 

 

Sexköpare Man greps för våldtäkt på prostituerad  Sydsvenskan 3 2010-04-16 
 
 

Frankrike skakas av sexhärva  Aftonbladet 2010-04-19 
 

 

Sexköpare fick för låga böter  Göteborgs-Posten 2010-04-26 
 
 

Umedirektören: «Det var första gången jag köpte se  Västerbottens-Kuriren 2010-04-30 
 

 

Varför gör de rödgröna skillnad på snickare och städerskor?  Aftonbladet 2010-05-15 
 
 

Sexköpsbrott döms korrekt  Dagens Nyheter 2010-05-18 
 

Förundran över ett annat Kuba  Göteborgs-Posten 2010-05-19 
 

35-åring åtalas för koppleri  Göteborgs-Posten 2010-05-27 
 

 

Människohandel Rätt tänkt, Malmström  Sydsvenskan 1 2010-06-08 
 

Klassiker man får kämpa med  Aftonbladet 2010-06-25 
 
 

Lögnen – sanningen  Aftonbladet 2010-06-29 
 

 

Han nekar till brott  Göteborgs-Posten 2010-06-30 
 
 

Över 600 män har dömts sedan lagen infördes 1999  Dagens Nyheter 2010-07-03 
 

 

aftonbladets avslöjande  Aftonbladet 2010-07-10 
  
 

Ingen rubrik tillgänglig  Aftonbladet 2010-07-11 
 

 

Fredrik Reinfeldt ingen statsman  Aftonbladet 2010-07-11 
 
 

analys En skugga över Moderaternas förnyelse  Sydsvenskan 1 2010-07-11 
 

 

Littorin får rådet att tala ut Tystnaden kan sänka förtroendet för  Sydsvenskan 1 2010-07-13 
 
 

Krishanteringen avgör  Göteborgs-Posten 2010-07-13 
 

 

Osanningar kan vara tillåtna  Sydsvenskan 1 2010-07-15 
 
 

Littorin träder fram  Göteborgs-Posten 2010-07-15 
 

Littorinaffären dag för dag  Sydsvenskan 1 2010-07-15 
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Littorinaffären klingar av? Se bortom skandalen  Sydsvenskan 1 2010-07-16 
 
 

Hallick får ett års fängelse för koppleri  Västerbottens-Kuriren 2010-07-16 
 

Jag deltar inte i skandalleken sommar gästen  Göteborgs-Posten 2010-07-17 
 

 

Trivs bäst i svenska landskap  Göteborgs-Posten 2010-07-18 
 
 

Fängelse i sex och ett halvt år för förre polischefen polischefsdomen  Sydsvenskan 1 2010-07-31 
 

 

Vd:n sparkas - för sexköp  Aftonbladet 2010-08-31 
 
 

Satsning mot sexbrott kan stoppas  Dagens Nyheter 2010-09-02 
 

Mäns sexualitet är skör  Dagens Nyheter 2010-09-03 
 

 

Flickor på ungdomshem säljer sex  Dagens Nyheter 2010-09-21 
 
 

Ingen rubrik  Dagens Nyheter 2010-09-23 

 

 

 


