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Titel: Konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning i massmedia 
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Sammanfattning 

Denna studie använder sig av ett socialkonstruktionistisk perspektiv i en innehållsanalys av 

konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning i ett urval av nyhetsartiklar från den svenska 

tidningen Aftonbladet och den nyzeeländska tidningen New Zealand Herald. De identifierade 

konstruktionerna analyserades med hjälp av stigma och andrefiering för att jämföra stigmat som 

produceras av konstruktionerna som fanns i tidningarna. Resultatet visade att anledningen till att 

sexsäljare börjar arbeta inom sexindustrin konstruerades i båda tidningarna som resultatet av 

ekonomisk, finansiell eller materiella problem. Medan Aftonbladet tenderade att konstruera dessa 

problem som något som tvingat sexsäljare att sälja sex, så tenderade New Zealand Herald att 

konstruera dem antingen som entreprenörer eller problemlösare.  

Stigmatiserande konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning fanns i båda tidningarna, men 

konstruktionerna producerade stigma på olika sätt. I New Zealand Herald var de mest 

framträdande stigmat mot migranter som säljer sex, som framställdes som kriminella som stal 

pengar från legala sexsäljare. I Aftonbladet kretsade det tydligaste stigmat runt sexsäljares bristande 

kontroll och makt. Oftast framställdes sexsäljare i Aftonbladet som att de hade en oförmåga att 

lämna sexförsäljningen, och de sågs ofta som fast i händerna av en tredje part som pressade eller 

tvingade dem att sälja sex. Implikationer för det sociala arbetets praktik gällande mötet med 

sexsäljare diskuteras. Denna studie kan ge mer kunskap och vidare en medvetenhet om de 

stigmatiserande konstruktionerna som finns i det sociala arbetet kring sexförsäljning vilket kan leda 

till ett mer konstruktivt arbete och bemötande. Slutligen bjuder studien in till mer ingående 

forskning kring stigmatisering av sexsäljare samt hur socialarbetare kan motverka reproduktionen 

av stigmatiseringen av sexsäljare. 
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1. INLEDNING 

Sexförsäljning har historiskt ansetts vara problematiskt på grund av moraliska, spirituella eller etiska 

grunder, men det är relativt nytt att se det som ett socialt problem som staten ansvarar för. Idén 

om sexförsäljning som ett socialt problem tas överlag för givet i kriminologisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, och det finns två paradigm som försöker komma med lösningar 

på detta problem. Ett paradigm ser sexförsäljning som ett uttryck för patriarkala relationer, och ett 

paradigm ser en väg där sexförsäljning kan kvalificeras som ett arbete som innefattar mänsklig 

agens. De två paradigmen leder i sin tur till olika förslag på hur sexförsäljning ska adresseras och 

regleras (Scott, 2011, s. 53-54).  

Stigmatisering av sexsäljare och sexförsäljning menar Benoit et al. (2017, s. 458) är en viktig 

anledning till sexsäljares diskriminering och sociala utanförskap i samhället. Detta visas i Sverige 

till exempel genom att sexsäljare upplever misstro, stigmatisering och diskriminering i kontakten 

med myndigheter på grund av rädsla för att exempelvis bli maktlösa och förlora vårdnaden om sina 

barn (Levy & Jakobsson, 2014, s. 604). Vissa sexsäljare har även upplevt att myndigheterna gör 

sexsäljarna till offer och om de inte går med på det så stämplas de istället som kriminella 

(Holmström & Skilbrei, 2017, s. 98). Institutioner tilldelade uppgiften att hantera samhälleliga 

spänningar kan därmed bevisligen avsiktligt eller oavsiktligt generera och vidmakthålla stereotyper 

om marginaliserade grupper. 

Massmedia har en stor roll i produktionen och förmedlingen av stigmatiserande konstruktioner till 

befolkningen i samhällen, vilket kan påverka myndigheters agerande och hantering av sociala 

problem. Exempelvis när indisk media kritiserade polisens passivitet mot sexsäljare resulterade 

detta i ökad uppmärksamhet hos polisen. Detta gjorde att sexsäljare tycktes synd om ibland men 

förblev alltid stigmatiserade genom att de blev ignorerade, utnyttjade och arresterade av polisen 

(Benoit et al., 2017, s. 461). Frånvaron av personliga upplevelser gör att massmedia blir den främsta 

kulturella platsen där stigman av sexarbete produceras och konsumeras av majoritetsbefolkningen. 

Allmänheten får därmed mycket av sin förståelse av sexförsäljning genom massmedia 

(Hallgrimsdottir et al. 2006, s. 265-267: Easterbrook-Smith 2021, s. 411). Det finns dock en lucka 

i forskningen som undersöker vilka dessa konstruktioner är i massmedia och sexsäljare och 

sexförsäljning och hur konstruktionerna producerar stigma. Det finns också en brist i jämförelser 

mellan dessa konstruktioner i länder som avkriminaliserat sexförsäljning eller anammat den svenska 

modellen där det endast är lagligt att sälja sex men olagligt att köpa. Därför anses det passande att 

jämföra konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning i en tidning i Nya Zeeland där 

sexförsäljning och sexköp är avkriminaliserat- och en tidning i Sverige där sexköp samt koppleri är 

olagligt men där sälja sex är lagligt. En större förståelse för hur stigmatiseringen ser ut och 

konstrueras skulle kunna hjälpa socialarbetare att motverka att reproducera stigmatiseringen i sin 

praktik. Detta kan göra det lättare för sexsäljare att lita på verksamheter som utför socialt arbete 

och ger möjligheten för socialarbetare att erbjuda det stöd och hjälp sexsäljare kan behöva. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur massmedia konstruerar sexförsäljning och 

sexsäljare i den nyzeeländska nyhetstidningen New Zealand Herald och den svenska 

nyhetstidningen Aftonbladet samt hur dessa konstruktioner producerar stigma. För att svara på 

syftet kommer vi i denna studie besvara följande frågeställningar: 

• Hur konstrueras sexsäljare och sexförsäljning i Aftonbladet och i New Zealand Herald 
mellan åren 2017 och 2022? 

• Vilka skillnader och likheter finns det i konstruktionen av sexsäljare och sexförsäljning 
mellan de båda tidningarna? 

• Hur producerar konstruktionerna stigmatisering av sexsäljare? 

Avgränsningar 
I studien har vi valt att endast lägga fokus på vuxna sexsäljare och exkludera barnprostitution då 

vi anser att detta är ett annat problem än det vi vill undersöka. Vuxna som säljer sex kan 

argumenteras för att de väljer det själva och kan ge ett legitimt samtycke, dock kan inte samma 

argument appliceras för barn som gör det då de är för unga för att ge ett legitimt samtycke till att 

ha sex och därmed inkluderar detta att sälja sex. Vi kommer vidare endast behandla massmedia 

om personer som säljer sex och yrken så som porrskådespelare, dansare på strippklubbar, och 

andra sexsäljare som inte fysiskt säljer sex kommer exkluderas för att vi främst vill fokusera på 

den sexförsäljning som anses i majoritetssamhället vara ett socialt problem, de vill säga 

gatusexförsäljning, inomhussexförsäljning samt inom den förvaltade sektorn som bordeller eller 

liknande. 

Begreppsdefinitioner 

Massmedia - Tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller 

underhållning till en stor publik (Nationalencyklopedin 2022) 

Sexsäljare - Person som säljer sexuella tjänster  

Sexköpare - Person som köper sexuella tjänster. 

Inomhussexförsäljning - Försäljning av sex på bordeller eller andra privata utrymmen som lägenheter 

samt via escortsajter. 

Gatusexförsäljning - Försäljning av sex som sker i offentliga utrymmen, på gatorna. 

Maori - Det inhemska polynesiska folket av Nya Zeeland. 

Kiwi - En term för det nyzeeländska folket.  

Koppleri/Kopplare - Verksamheten att främja eller förmedla prostitution. Kopplare benämns även 

som hallickar. 



Jonsson & Ternborg 

7 (48) 

Prostitution reform act (PRA) - Nya Zeelands prostitutionslag som började gälla 2003 som 

avkriminaliserade sexförsäljning 

2. TIDIGARE FORSKNING 

För att tydliggöra vad forskningen visar inom området har vi delat upp forskningsfältet i fyra teman 

vilka är rubricerade efter innehåll under sökprocessen. Dessa teman är: “Sexsäljares utsatthet och 

erfarenheter”, “Svenska modellen och avkriminalisering”, “Efter lagreformerna” och “Sexsäljare i 

media”. 

2.1 Sökprocess av tidigare forskning 

För att ge en bakgrund till syftet och frågeställningarna har vi i vårt sökande av tidigare forskning 

försökt hitta forskning om stigmatiseringen av sexförsäljning och dess konsekvenser, olika 

politiska resonemang som finns bakom lagarna i de två länderna, hur samhällets attityder ser ut 

och hur sexsäljares arbets- och livsförhållanden ser ut efter reformerna samt forskning kring 

sexsäljare och stigmatisering i media. Vi har främst använt oss av Uppsala bibliotekets hemsida 

men också Google. Sökord som användes var: ‘’New Zealand’’, Sverige, ‘’Prostitution law’’. 

Prostitution, stigma, diskurs, ‘’sex worker’’/sexsäljare, ‘’sex worker voices’’, agens/agency, 

empowerment, attityder/attitudes och olika kombinationer av dessa. Vi har även använt 

referenser som vi hittat i artiklar där titeln eller beskrivningen av referensen i artikeln ansågs vara 

relevant till syftet med uppsatsen. För samtliga artiklar har vi tillförsäkrat oss om att de är 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift och därmed är de refereegranskade. Vi har dock även valt 

att ha med rapporter och en masteruppsats. 

Efter sammanställningen fanns en brist i vårt urval gällande effekter av den nyzeeländska 

avkriminaliseringen, vilket ledde till ännu en sökning. Sökord som användes var: “New Zealand”, 

“Attitudes”, “prostitution”, “decriminalisation”, “effects”, “impact” och olika kombinationer av 

dessa. Denna sökning fyllde till viss del bristen i vårt urval, men vi saknade fortfarande forskning 

kring allmänhetens uppfattningar i landet.  

Vi har också sökt efter forskning om stigmatisering i massmedia. Sökord som användes var 

“Stigma”, “media”, “prostitution”, “sex work” och olika kombinationer av dessa. Denna sökning 

gav oss tre relevanta artiklar som var applicerbara på vår uppsats.  

2.2 Sexsäljares utsatthet och erfarenheter 

I Nya Zeeland visar forskningen att sexsäljare utsätts för trakasserier och diskriminering både i 

och utanför yrket. Förbipasserande privatpersoner utgör majoriteten av dem som trakasserar, 

hotar och skadar sexsäljare (Armstrong, 2014, s. 43). Forskningen visar också att det finns en 

intersektionell aspekt eftersom transpersoner och medlemmar av Maori-minoriteten utsätts för 

ytterligare diskriminering både inom branschen och utanför i det omgivande samhället. Detta för 

att de inte passar in i “arbetsmodellen” som många bordeller förhåller sig till, där specifika 

utseenden favoriseras. Då kön, sexualitet och etnicitet är något som sexköpare beaktar när de 

köper sexuella tjänster så känner bordellägare att de måste förhålla sig till detta för att få deras 
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företag att gå runt. Det faktum att denna diskriminering fortsätter leder till att Maori-sexsäljare 

drivs till gatubaserad sexförsäljning eller privat sexförsäljning. Nya Zeelands Prostitution Reform 

Act (PRA) verkar alltså inte ha lyckats adressera problemet med diskriminering (Escaravage, 

2016, s. 45-47, 53). 

I Sverige har rapporter visat att sexsäljare anser att de känner sig mer säkra efter sexköpslagens 

införande då de kan hota med att ringa polisen i nödfall. Dock upplever vissa även en misstro, 

stigmatisering och diskriminering i kontakten med myndigheter på grund av att de är rädda för att 

bli maktlösa och tappa vårdnaden om sina barn (Levy & Jakobsson, 2014, s. 604). Andra studier 

har visat att det finns de som upplever att myndigheterna gör sexsäljaren till offer, men om de 

inte går med på det så stämplas de som kriminella (Holmström & Skilbrei, 2017, s. 98). Vidare 

finns det evidens för att lagen har resulterat i ökade faror då detta minskar sexsäljares 

handlingsutrymme när det kommer till att förhandla och uppskatta risker då förhandlingar måste 

ske snabbt på grund av sexköparnas rädsla för att åka fast. Detta gör sexsäljare mer sårbara, 

speciellt för de med störst behov av pengar då deras möjligheter att välja kunder minskar (Levy & 

Jakobsson, 2014, s. 604). 

2.3 Den svenska modellen och avkriminalisering 

För att typologisera olika länders prostitutionspolitik föreslår Östergren (2017, s. 9-10) 

kategorierna hindrande (repressive), restriktiv (restrictive) och integrerande (integrative). De två 

första begreppen förstår prostitution som något negativt i sig självt, antingen på grund moraliska, 

hälsomässiga eller feministiska skäl. De drar dock olika slutsatser om hur sexförsäljning bör 

hanteras utifrån denna förståelse. Förespråkare för en repressiv politik anser att det bästa är att 

försöka undanröja industrin helt, medan de som förespråkar en restriktiv politik menar att det 

bästa är att försöka begränsa sexförsäljningen genom lagar. De som förespråkar en integrativ 

politik förstår sexförsäljning som något mångfacetterat som innehåller faror som sexsäljare 

behöver skyddas från vilket görs bäst genom att integrera sexförsäljning i samhället. Sveriges 

politik kring sexförsäljning brukar kallas för “den svenska modellen” och innebär att den som 

köper sex kriminaliseras men inte den som säljer. I Östergrens mening förstås den som ett 

exempel på repressiv politik då målet är att undanröja sexförsäljning men utan att straffa de som 

anses vara offer, det vill säga; sexsäljarna. 

 I en diskursstudie (Carson & Edwards, 2011, s. 84-86) av svenska lagtexter fann de att den 

dominerande diskursen betonar skapandet av jämställdhet inom ramen för en välfärdsstat som är 

beredd att begränsa marknaden inom sexförsäljning. Diskursen ramar in sexköp som ett slags 

våld mot kvinnor, vilket ses som destruktivt för jämställdheten. Detta bygger på uppfattningen att 

marknaden som tillåter handel med sexuella tjänster är kontraintuitivt mot jämställdheten, vilket 

leder till den logiska slutsatsen att sexköp strider mot ett jämställt samhälle. Staten blir därmed en 

beskyddare av kvinnor, som står mellan dem och de män som vill utnyttja dem. Detta 

konstruerar kvinnor som i behov av "skydd" från mäns begär och våld. Av det skälet 

kriminaliseras inte kvinnliga sexsäljare eftersom det anses att de i allmänhet är "offer" för mäns 

begär av sexuella tjänster. Att kvinnor säljer sex förstås normalt sett som ett resultat av 

människohandel, och för att minska det ligger lösningen i att förstå frågan om ‘’utbud och 

efterfrågan’’. Kriminaliseringen av köparna syftar således till att minska efterfrågan av sexuella 
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tjänster vilket bör i sin tur leda till att utbudet kommer minska. Diskursen adresserar även den 

manliga efterfrågan genom att konstruera ett behov av att förändra könsroller och manliga 

beteenden. 

Det finns dock tankar om att sexförsäljning i sig inte är ett socialt problem, utan att den 

repressiva och restriktiva politiken skapat problem kring sexförsäljning (Abel, 2019, s. 1928). Det 

finns också motargument mot detta där det argumenteras att acceptansen av kvinnors rätt att 

sälja sex anses likvärdigt med att acceptera att kvinnor blir sexuellt ofredade (Bacik, 2021, s. 2). 

Forskningen visar på att den repressiva politiken inte nödvändigtvis skyddar sexsäljare, utan att 

en integrerande politik skulle kunna vara behjälplig med det (Benoit et al., 2017, s. 467). Det finns 

också tolkningar om att konstruktionen av lagarna följer den feministiska binären, det vill säga 

idén om män och kvinnor som partners, vilket inte omfattar det mångfacetterade området av 

sexförsäljning. Detta exkluderar queera personer och relationer i kombination med sexförsäljning 

(Rigotti, 2021, s. 6). Effekterna av politik som syftar till kontroll är för det mesta negativa genom 

att de underminerar sexsäljares mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter (Wagenaar, 2017, s. 1).  

Nya Zeelands politik kring sexförsäljning beskrivs inte som en modell så som den görs i Sverige. 

Istället brukar det sägas att Nya Zeeland har avkriminaliserat sexförsäljning. Detta betyder att de 

flesta aspekter som har med sexförsäljning att göra inte är kriminaliserat och är alltså lagligt. Det 

som är olagligt är sexuella tjänster som tillhandahålls av personer som är under 18 år samt de som 

inte är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i landet. Resterande delar inom 

sexförsäljningen regleras istället inom en juridisk ram för arbete och hälsa. Målet är att integrera 

sexförsäljning i samhället till skydd för sexsäljare och i Östergens mening har Nya Zeeland 

därmed en integrerande politik kring sexförsäljning. Likt Sverige menar lagstiftarna i Nya Zeeland 

att en kriminalisering av sexförsäljning inte löser eller förbättrar sexsäljares utsatthet (Prostitution 

Reform Bill, s. 1-2). Kritik finns dock mot Nya Zeelands politik. Som tidigare nämnts finns det 

diskriminering inom sexförsäljning i Nya Zeeland för bland annat Maori-sexsäljare, trots lagar 

som motarbetar diskriminering på grund av kön, etnicitet och sexuell läggning. Då det 

fortfarande finns diskriminering på basis av dessa aspekter kan det dock tänkas att det är ett 

problem med implementering (Escaravage, 2016, s. 45-47, 53). En annan kritik som finns mot 

avkriminalisering är att det inte adresserar problemet med att tillåta köp av sex också kan medföra 

en ökad efterfrågan av människohandel (Carson & Edward, 2011, s. 85). 

2.4 Efter lagreformerna 
Nedan kommer forskning kring lagreformerna presenteras, först för Sverige och sedan för Nya 

Zeeland. 

2.4.1 Sveriges lag  

I Sverige har det gjorts undersökningar angående befolkningens attityder kring sexförsäljning, 

prevalensen av sexförsäljning och sexköp, sexsäljares liv och former av sexförsäljning, statliga 

tjänsteleverantörers attityder samt arbete runt sexförsäljning. Holmström och Skilbrei (2017, s. 

89-90) och Levy och Jakobsson (2014, s. 604) menar att det inte finns några övertygande bevis på 

att antalet personer som säljer sex har minskat sedan sexköpslagens implementering trots att 

gatusexförsäljningen minskade med cirka 50 procent efter att lagen infördes. Denna utveckling är 
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inte bara på grund av tillgängligheten av internet och mobiltelefoner, som är av stor vikt för 

kommersiellt sex idag, utan också hur sexförsäljning regleras inom lagen (Holmström & Skilbrei, 

2017, s. 95; Mujaj & Netscher, 2015, s. 10). Trots stor ökning av eskortannonser på internet 

visade en utvärdering av svenska regeringen inga bevis för att inomhussexförsäljning har ökat. 

Denna slutsats har dock kritiserats på grund av bristen på tydlighet angående utvärderingens 

perspektiv och definitioner samt det begränsade empiriska materialet. Uppgifterna som användes 

ansågs vara opålitliga och att det fanns grupper som exkluderades i uppskattningarna. 

Socialstyrelsen ifrågasatte även om det går att urskilja någon trend alls inom mindre synliga 

arenor. Även om utvärderingen av lagen också noterade att kunskap om omfattningen av 

sexförsäljning är begränsad drog de slutsatsen att förbudet har haft en effekt på omfattningen av 

sexförsäljning i Sverige (Holmström & Skilbrei, 2017, s. 90). En befolkningsundersökning från 

2014 (Mujaj & Netscher, 2015, s. 9) visar att försäljningen av sex och andelen svenska män som 

köpt sex har varit relativt konstant över tid. De som uppger att de köpt sexuella tjänster är 

uteslutande män. Författarna i studien klargör dock att viss statistik kan vara missvisande. Med 

dagens metoder går det nämligen inte att uppskatta den exakta omfattningen av sexförsäljning 

och sexköp, eftersom det exempelvis finns betydande svårigheter med att representera grupper av 

personer som endast vistas i Sverige under en kort tid.  

Även fast det framförallt är sociala insatser som är den ledande nationella 

antiprostitutionsstrategin i Sverige så har sjukvård och socialtjänst varken kunskapen eller lagliga 

medel att stoppa personer från att sälja sex. Det finns dock laglig grund för att respektera att 

vuxna säljer sex samt att stödja dem så att det utförs så säkert som möjligt. Socialarbetare kan 

känna sig maktlösa i förhållande till sexsäljare, inte minst i ärenden som rör deras barn. Sexsäljare 

som inte är beroende av socialtjänsten kan vara särskilt svåra att motivera till en förändring menar 

vissa socialarbetare (Florin, 2012, s. 276). 

Det finns evidens för att invånarna i länder där sexförsäljning är lagligt är mer accepterande i sina 

attityder till sexköp till skillnad från invånare i länder där sexköp är kriminaliserat (Holmström & 

Skilbrei, 2017, s. 91). En svensk studie som utfördes 2008 (Kuosmanen, 2011, s. 1) visade att en 

stor majoritet av svenskarna ville behålla lagen, även om de inte har särskilt stark tilltro till att 

lagen minskar utbudet eller efterfrågan. Studien visade också att lagen i första hand påverkade 

dem som redan hade en negativ inställning till sexförsäljning till att ha en ännu mer negativ 

inställning. Dessutom skulle svenskarna och främst svenska kvinnor vilja kriminalisera försäljning 

av sex. Liknande resultat visades i en senare studie som utfördes 2014 (Mujaj & Netscher, 2015, s. 

9). Den visade att 72 procent var positiva till lagen och att fler kvinnor än män var positiva till 

den. Detsamma gäller stödet för att kriminalisera försäljning av sexuella tjänster, där 59% av 

kvinnorna och 38% av männen uttryckte ett stöd för kriminalisering.  

2.4.2 Nya Zeelands lag  

En uppföljning av PRA som utfördes 2009 visade att det uppstått många positiva förändringar 

för sexsäljare efter avkriminaliseringen i Nya Zeeland, men i många fall var det för tidigt för att se 

någon skillnad. Det fanns lite till inga bevis på negativa konsekvenser för sexsäljares hälsa och 

säkerhet efter avkriminaliseringen. Antalet sexsäljare hade inte ökat, men en del sexsäljare hade 

förflyttat sig från förvaltade företag till den privata sektorn (Abel et al., 2009, s. 524). 
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Bordelloperatörer anser att stigmatiseringen av sexförsäljning fortfarande är hög, och upplever 

diskriminering i det vanliga samhället, bland annat i relation till banker och försäkringsbolag 

(Abel & Ludeke, 2021, s. 7).  

Det finns forskning som tyder på att kriminaliseringen av sexförsäljning eller sektorer av 

sexindustrin har djupgående negativa effekter på sexsäljares liv och hälsa. Abel et al (2009, s. 529) 

menar att avkriminalisering är ett viktigt första steg för att skapa stödjande miljöer för att 

förbättra hälsan och säkerheten för sexsäljare. Det finns fortfarande samhällsdiskurser i Nya 

Zeeland som framställer gatusexsäljare som avvikande, omoraliska och offentligt besvärande och 

det finns försök av vissa att ändra lagen så att gatusexsäljare kan exkluderas från vissa offentliga 

platser. Efter implementeringen av PRA har det inte riktats mycket uppmärksamhet mot 

inomhussexförsäljning då den sortens arbete är relativt osynlig och lätt flyger under radarn. 

Detsamma gäller inte gatusexförsäljning, där flera argument framställs som en “lösning” till den 

offentligt besvärande effekten av gatusexförsäljning för boende och affärsägare. Sexsäljare 

framförs ofta som avvikande och andrefieras, och deras närvaro i samhället utmanar de 

samhälleliga normerna kring kön, sexualitet och sexuella förhållanden (Abel, 2014, s. 589). 

2.5 Sexsäljare i media 
En studie av Hallgrimsdottir et al. (2006, s. 265-267) anser att signifikansen av media som en 

förmedlare av sociala erfarenheter är väl igenkänd. Media informerar och underhåller samtidigt 

som den reflekterar och modifierar bilderna och förståelsen för vår sociala värld med varierande 

exakthet och sanning. Objekten för negativa och underordnade medianarrativ kan, oavsett om 

narrativen är sanningsenliga eller inte, uppleva en negativ påverkan av deras psykiska och 

känslomässiga välmående. Media skapar en social förståelse mellan rumsligt separerade eller 

segregerade grupper, och eftersom sexindustrins arbetskraft är en speciellt hemlig och gömd 

befolkning så blir media den enda platsen där majoriteten av invånarna kan interagera med 

sexförsäljning som ämne. På grund av detta ifrågasätts inte medias narrativ av åskådare då de 

saknar personliga upplevelser för att ifrågasätta narrativen. Detta innebär att frånvaron av egna 

upplevelser av eller med sexindustrin gör att media blir den främsta kulturella platsen där stigman 

av sexarbete produceras och konsumeras av majoritetsbefolkningen. Mainstream-medias praxis är 

strukturellt inbäddad i den dominerande ekonomiska och politiska moralen som berättas från 

specifika sociala platser vilket korresponderar med positioner av moralisk, ekonomisk och politisk 

makt. 

 

I Likhet med denna studie menar Easterbrook-Smith (2021, s. 411) att medias skildringar av 

sexförsäljning och säljare är viktigt, då det är där uppfattningar av sexindustrin etableras och 

ifrågasätts, speciellt för publiken som har lite eller ingen direkt interaktion med sexförsäljning 

annars. Nyhets-media är platsen där allmänheten får mycket av sin förståelse för industrin, i 

frånvaron av levd erfarenhet. Sättet media framställer sexförsäljning kan också skapa idéer om 

“finare” sexsäljare och mer acceptabla bordeller till ett högre pris, vilket antyder existensen av 

mindre åtråvärda sexsäljare som stör den sociala ordningen. 

 

Benoit et al (2017, s. 461) menar att forskare hävdar att media har en inflytelserik roll i att forma 

stigmatisering av sexförsäljning. Medias narrativ liknar de som ligger till grund för många av 
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dagens repressiva svar på sexförsäljning vilka vanligtvis är moraliskt snarare än empiriskt drivna. 

Inom denna rapportering tenderar sexsäljares varierande erfarenheter att komprimeras för att 

passa med stela och stereotypa ramar. Sexsäljares egna erfarenheter av sexhandeln i media 

försummas ofta vilket blir tydligt då deras perspektiv utelämnas i förmån för andras intressen 

såsom polisen och politikers. Vidare identifieras sexsäljare som klandervärda för de skador de 

upplever på grund av deras valda "högrisklivsstil". Benoit et al (2017, s. 461) fortsätter att förklara 

att forskning visar att medan sexsäljare rapporterade att de utsätts av våld från sexköpare så 

rapporterar polisen till media för det mesta att våldet kommer från "hallickar". Detta är ett 

exempel på det som ibland kallas som medias "negativitetsbias". Det innebär att sexförsäljning 

tenderar att blandas ihop med människohandel och utnyttjande, medan sexsäljares verkliga 

situation – positiva och negativa – i stort sett saknas i rapporteringen. 

 

En studie av Goepfert et al. (2019, s. 1, 10) undersöker stigmatisering av psykisk ohälsa, främst 

depression, men fynden bör kunna appliceras även på andra stigmatiserade grupper. Författarna 

definierar stigmatiserade grupper som “bärarna av det stigmatiserande attributet” vilket även kan 

appliceras på sexsäljare. Studien visar att nyhetsrapportering av stigmatiserande uttalanden formar 

attityder av den målgruppen. Den visar på åtminstone kortsiktig ökning av konsensus kring 

stereotyper. Studien visar att tid spenderad att läsa tabloider är associerat med större stöd till 

självmords-myter, lägre kunskap kring självmord samt högre nivåer av stigmatiserande attityder. 

Detta resultat skulle kunna tänkas även gälla sexförsäljning. 

 

2.6 Sammanfattning av forskningsfältet 

Forskningsfältet visar att det finns två olika läger när det kommer till uppfattningen av sexsäljare 

och sexförsäljning. Det ena anser att sexförsäljning är skadligt både för samhället och kvinnor, att 

sexsäljare är offer utan agens och att avskaffandet av sexförsäljning är ett mål att jobba mot. Det 

andra anser att sexförsäljning är ett legitimt arbete, och argumenterar för att det är 

samhällsdiskursen, normsamhället och lagstiftare som bidrar till den fara som sexsäljare ofta 

utsätts för. Både svensk och nyzeeländsk forskning visar att sexsäljare råkar illa ut, men det finns 

olika uppfattningar till varför det är så. Forskningen visar också att avkriminalisering skapar 

miljöer för sexsäljare där deras hälsa, rättigheter och säkerhet främjas. Stigmatiseringen av 

sexförsäljning och sexsäljare är dock framträdande oberoende av den legala skillnaden mellan 

Sverige och Nya Zeeland, och detta anses ofta vara en av anledningarna till att riskerna med 

arbetet är så höga. Forskningen visar också att omfattningen av sexförsäljning inte förändrats 

efter lagändringar i något av länderna, men att förflyttning mellan olika former för att utföra 

arbetet har skett istället. Forskningen visar också att media spelar en stor roll för att reproducera 

och konstruera av stigma, då det är den enda platsen majoritetsbefolkningen får information om 

vissa ämnen om sexförsäljning som annars är dold i samhället. 

I vårt sökande har vi upptäckt att forskningen om den nyzeeländska populationens attityder och 

skildringar kring sexförsäljning är relativt bristfällig jämfört med den svenska forskningen vilket 

kan visa en skev bild till fördel för att den nyzeeländska populationen endast är positiva och 

accepterande av sexsäljare. Detta trots att vi också kan se i viss forskning att så inte är fallet, då 

sexsäljare även i Nya Zeeland utsätts för trakasserier, våld och fara. I svensk forskning å andra 
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sidan finns det inte så mycket om sexsäljares upplevelser där informanterna är sexsäljare. 

Forskningen från de två länderna skiljer sig väsentligt, vilket kan tyda på att samhällets 

uppfattning om sexförsäljning skiljer sig kraftigt och att detta påverkat författarna. Exempel på 

detta är att svensk forskning främst ser sexförsäljning som ett socialt problem och sexsäljare som 

offer, och nyzeeländsk forskning ser samhällets behandling av sexförsäljning som ett socialt 

problem. 

Vi finner att det finns en forskningslucka i hur stigmatiserande påverkar socialt arbete med 

sexsäljare, samt att det finns en brist på forskning angående hur media framställer sexsäljare. Vi 

har inte hittat någon studie som jämför medias skildringar av sexsäljare i de två länderna som vi 

baserar vår uppsats på.  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Uppsatsen utgår från socialkonstruktionismen, vilket förklaras ytterligare nedan. Efter detta 

presenteras de teorier som kommer användas under analysen av resultatet.  

3.1 Socialkonstruktionism 

Uppsatsen kommer ha en socialkonstruktionistisk utgångspunkt vilket innebär att vi människor i 

interaktion med andra människor konstruerar meningar, positioner och regler av världen vilket 

sker på både individ- och gruppnivå. (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 317). Inom 

socialkonstruktionismen så menar man att människor “typifierar” andra på olika sätt, exempelvis 

som kvinna, vuxen, sjuksköterska eller liknande och tillskriver dessa meningar och betydelser. 

Typifiering kan variera mellan olika kulturer och samhällen (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 43). 

Vår uppgift blir att dekonstruera och bryta ner dessa konstruktioner om sexförsäljning som 

produceras av massmedia (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 311).  Genom att ha en 

socialkonstruktionistisk ansats och bryta ner dessa konstruktioner kan ge oss förutsättningar till 

att förhålla oss kritiska till hur vi typifierar sexsäljare och sexförsäljning och hur dessa 

typifieringar skapar problem för sexsäljare i form av stigmatisering (Cf Burr, 2003, s. 3). Att ha en 

socialkonstruktionistisk ansats anses även passande eftersom språket, i media i detta fall, är en 

central del i människors konstruering av världen och därmed förståelsen av verkligheten. Den 

förståelse av verkligheten som konstruktionerna skapar leder även till verkliga konsekvenser (Cf 

Burr,  2003, s. 46). Då vi vill undersöka de konstruktioner som produceras i media om sexsäljare 

och sexförsäljning och hur dessa konstruktioner kan ge verkliga konsekvenser för sexsäljare och 

sexförsäljning i form av stigma så anses därför denna ansats passande. Vi är därmed inte ute efter 

att undersöka sexsäljares faktiskt situation och om någon konstruktion har mer rätt än någon 

annan. Vi är endast ute efter att undersöka hur sexsäljare och sexförsäljning konstrueras i 

tidningarna. 

3.2 Stigma och andrefiering 
I den teoretiska utgångspunkten för analysen av tidningsartiklarna kommer vi utgå från 

stigmateorin. Vi använder stigmateorin då forskning visar att sexsäljare är stigmatiserade och att 

detta är en fundamental anledning till deras sociala ojämlikhet samt att det produceras och 

upprätthålls i media (Benoit et al., 2017, s. 458). För att förstå stigmatiseringsprocessen kommer 
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vi utgå från avvikelser som socialt konstruerade. Detta betyder att sociala grupper i samhället 

skapar avvikelser genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen, dessa regler 

tillämpas sedan på specifika personer (Petersson & Davidsson, 2016, s. 42). Goffman (2011) 

intresserade sig särskilt för hur avvikelse skapas och reproduceras i samspelet mellan människor. 

Han använde begreppet stigma för att beteckna den stämpel som “normala’’ människor sätter på 

den som i ett visst samhälle eller en viss social grupp anses vara fysiskt, psykiskt eller socialt 

avvikande. Att vara stigmatiserad innebär att normalsamhället inte anser att en individ eller grupp 

lever upp till den identitetsstandard som anses vara önskvärd, vilket medför konsekvenser för den 

stigmatiserade individens självbild, sociala deltagande och möjligheten att göra sin röst hörd. Hur 

stigmatisering upprätthålls kan förklaras av att de normer som styr hur människor beter sig 

förkroppsligas. När dessa normer bryts av en individ  så väcks känslor av obehag och upplevs 

som personligt stötande eftersom de internaliserade samhälleliga normsystemen hotas och kränks 

(Petersson & Davidsson, 2016, s. 43).  

 

Goffman (2011, s. 26) betecknar tre olika typer av stigman. Fysiska stigman tilldelas dem som har 

fysiska defekter såsom missbildningar, karaktärsstigman handlar om de fläckar vi har på vår 

personliga karaktär, exempelvis lathet eller viljesvaghet, och sist finns det gruppstigman som ges till 

de som exempelvis tillhör en viss etnisk, religiös eller nationell grupp. Gemensamt för dessa 

stigman är att de visar en egenskap hos en individ som är svår för andra att undgå 

uppmärksamhet och misskrediterar dem som människor. De som inte uppvisar dessa oönskade 

egenskaper kallar Goffman för de normala. Begreppet andrefiering betyder att man får en person 

eller grupp människor att verka annorlunda, eller att betrakta dem som olika. Begreppet kan 

synliggöra hur de som inte lever upp till samhällets eller den tillhörande gruppens normer 

utesluts, görs främmande och måste förtigas för att en viss världsbild eller teori ska framstå som 

enhetlig och universell (Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). Skulden som sätts på individerna 

för stigmat varierar beroende på hur mycket kontroll andra uppfattar att de har över egenskapen 

som stigmatiserar dem (Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1934). En person med ett medfött 

handikapp kan uppfattas som mindre ansvarig över sitt stigma än någon som är exempelvis fattig. 

Att de tillskrivs mindre skuld över sin stigmatiserande egenskap kan göra att de inte tillskrivs ett 

lika starkt stigma och vise versa om de anses ha skulden. 

 

Begreppet andrefiering betyder att man får en person eller grupp människor att verka annorlunda, 

eller att betrakta dem som olika. En förutsättning för andrefiering menar Boreus (2006, s. 420) är 

att människor förstår individer som att de tillhör vissa grupper och att vi sätter “vi” och “dem” i 

olika kategorier. Andrefiering skapas genom att skillnaderna mellan "vi" och "dem" påpekas eller 

ges ett signifikant värde. Detta skapar en psykologisk distans till de som ses som "de andra", alltså 

de som inte tillhör “vi” gruppen. Begreppet kan synliggöra hur de som inte lever upp till 

samhällets eller den tillhörande gruppens normer utesluts, görs främmande och måste förtigas för 

att en viss världsbild eller teori ska framstå som enhetlig och universell (Petersson & Davidsson, 

2016, s. 40). Andrefiering kan därmed synliggöra hur sexsäljare och sexförsäljning förhåller sig till 

andra grupper i samhället i konstruktionen i media. Om de tillhör de som är önskvärda och 

normala eller inte och huruvida de görs främmande eller familjära.  
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4. FORSKNINGSMETOD 

I vår uppsats kommer nyhetsartiklar att analyseras i en kvalitativ innehållsanalys. Med en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt kommer vi analysera materialet med hjälp av stigmateori och 

andrefiering Nedan kommer vi först utveckla metodval och urval, för att sedan presentera 

sökresultatet av artiklar. Efter detta förklaras den analysmetod vi valt att använda oss av, följt av 

metoddiskussion och etiska överväganden. 

4.1 Metodval och urval 

Vi vill jämföra konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning i en nyzeeländsk och en svensk 

nyhetstidning. En komparativ ansats kommer därmed användas. Vad som kännetecknar 

komparativa studier är ett antagande om att det finns likheter eller skillnader som kan lyftas fram 

för att skapa fördjupad förståelse för studieobjektet (Denk 2002). Komparativa studier kan vara 

inriktade på att göra jämförelser av kvalitativa eller kvantitativa data inom ett land och inom ett 

specifikt problemområde exempelvis. Vi har valt att jämföra en svenska och en nyzeeländsk 

tidning på grund av denstora skillnaden som finns mellan ländernas sexförsäljningspolitik och 

lagar. Vi vill kunna undersöka om det finns likheter och skillnader i hur ländernas respektive 

nyhetstidningar konstruerar sexsäljare och sexförsäljning utifrån förförståelsen att det finns 

stigma kring sexförsäljning. Den komparativa ansatsen kan i denna studie skapa en större 

förståelse för hur massmedia i länder som anammat den svenska modellen eller avkriminaliserat 

sexförsäljning och sexköp skapar konstruktioner kring sexsäljare och sexförsäljning samt vilka 

likheter och skillnader det kan finnas för hur stigma produceras. Det finns flera länder i världen 

som har gjort sexförsäljning och köp av sex lagligt, dock var Nya Zeeland av extra intresse då 

landet har väldigt få restriktioner kring sexförsäljning. Samtidigt underlättas analysen och 

insamlingen av det empiriska materialet av att landet är ett engelsktalande land och vi behöver 

därmed inte försöka översätta ett språk som vi själva inte förstår/talar.  

Vi avser att hämta texter i form av bland annat artiklar, reportage, insändare och liknande från en 

tidning i Nya Zeeland och en i Sverige. Eftersom vi vill undersöka exempel på de två samhällenas 

konstruktioner av sexförsäljning och sexsäljare i en kulturell och samhällelig kontext för att 

identifiera underliggande mönster så passar analys av texter i nyhetstidningar. Peterson och 

Davidsson (2016, s. 39) menar att ämnen som skildras i media definierar vad som kan sägas och 

uttryckas i samhället om ett givet ämne. Därmed ger massmedias skildringar av sexförsäljning 

konsekvenser för hur samhället formas, på både individ- och organisationsnivå. Inom 

socialkonstruktionismen finns det ett antagande att individer skapar sin verklighet, alltså 

institutioner och deras legitimeringar, men också att den skapade verkligheten formar individerna. 

Detta sker genom socialisering, det vill säga den samhälleliga påverkan där individerna 

internaliserar sociala normer och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 46). Med andra ord 

påverkar individerna i samhället tidningarnas texter, samtidigt som tidningarnas texter påverkar 

individerna.  

Som tidigare nämnts visar forskning att media spelar en stor roll för att reproducera och 

konstruera stigma. Media är vidare den enda platsen där majoriteten av invånarna kan interagera 

med sexförsäljning som ämne, vilket gör att media har stor påverkan på hur majoriteten av 
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individerna skapar sin förståelse av sexförsäljning (Hallgrimsdottir et al., 2006, s. 267). På grund 

av detta anser vi att stigmateorin är applicerbar, då massmedia gör att bland annat stigmatiserande 

framställningar och uppfattningar av sexförsäljning och sexsäljare sprids i samhället. 

Vi sökte på de mest lästa tidningarna i respektive land och fann att Aftonbladet i Sverige och 

New Zealand Herald i Nya Zeeland var de mest lästa (4international media & newspapers, 2019; 

Expendtalk, 2021). Vi valde att begränsa oss till dessa tidningar då det fanns en stor mängd 

material i dem och vi ansåg att det räckte för att besvara våra frågeställningar. Båda dessa 

tidningar rapporterar både på nationella och internationella händelser och liknar varandra i 

upplägg, detta samt det faktum att de är de mest lästa tidningarna i respektive land gör att vi anser 

att de är likvärdiga. I sökningen av texter i nyhetstidningar använde vi oss av sökorden: 

prostitution, prostitute/prostituerad, sex work/sexarbete, sexförsäljning/sex selling, 

brothel/bordell samt sex escort/sex eskort. Vi höll oss till skrivna texter som publicerats mellan 

år 2017 till 2022 och exkluderade radioprogram och videoinslag då vi ansåg att det var mer 

passande att applicera vår kodning på skrivet material. Vi valde en tidsperiod på de senaste fem 

åren (2017-2022) då vi ville analysera material som är nutida. Vi har även valt bort artiklar som 

handlar om legalitet/brott i andra länder än det landet som tidningen är ifrån. Nyheter kring 

smittspridning av Covid-19 samt om sexförsäljning av minderåriga valdes bort då de inte 

sammanfaller med vårt syfte. Nyhetsnotiser valdes bort då de ofta är korta och skrivna precis 

efter en nyhet har hänt, därmed är de inte färdiga artiklar men blir oftast det senare. Vi valde även 

bort artiklar som var låsta bakom en betalvägg då dessa inte är tillgängliga för 

majoritetsbefolkningen. Vi sorterade efter mest relevant och valde de första alternativen när 

artiklarna som inte fyllde kriterierna sållats bort. I vår sökning valde vi högst 10 artiklar för varje 

sökord för att få en bredd på materialet utan att ha för mycket material för att vi ska kunna hinna 

utföra studien.  

4.2 Sökresultat 

Tabell 1. Sökträffar för respektive sökord i respektive tidning. 

New Zealand Herald  Aftonbladet 

Sex work=1845 Sexarbete=180 

Sex seller= 19 (ingen var relevant för syftet) Sexsäljare=40 

Brothel=1223 Bordell=1001 

Prostitution=2285 Prostitution=2088 

Prostitute= 1831 Prostituerad=3457 

Sex escort=105 Sex eskort=114 

 
Sexförsäljning=19 

Datum för sökningen: 2022-04-05  
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Dubbletter/väldigt lika artiklar har inte tagits bort i sökresultatet då vi inte hade tid att gå igenom 

alla resultat och det inte fanns något verktyg för att snabbt och automatiskt rensa bort 

dubbletter.  

Tabell 2. Typer av artiklar valda i respektive tidning. 

 

New Zealand Herald Aftonbladet 

Nyheter=31 Nyheter=39 

Nöje=4 Nöje=6 

Lifestyle=12 Kultur=2 

Sport=2 Sport=2 

Reportage=1 Reportage=2 

Totalt: 50 debatt=3 

 
Kolumn=2 

 
Ledare=3 

 
Totalt: 59 

 

4.3 Analysmetod  

Den analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys kan användas både 

deduktivt och induktivt men ofta alterneras det mellan dem (Padgett, 2008, s. 153). I uppsatsen 

kommer en abduktiv ansats användas då vi utgår från att stigmatisering av sexförsäljning och 

sexsäljare är teoretiskt vederlagt, men vi kommer även vara öppna för att materialet skildrar andra 

aspekter av sexförsäljning (Boréus & Bergström, 2017, s.28). I en innehållsanalys används 

kodning för att systematiskt bryta ner, kategorisera och beskriva innehållet av texter. Metoden 

används ofta inom mediestudier och är passande för att hitta mönster i större material samt är 

användbart under jämförelser av olika samlingar av texter. Med denna metod kan man även 

analysera hur ett ämne framställs, exempelvis om någonting är värderat positivt eller negativt i 

texter, samt om det finns skillnader i hur det framställs mellan olika källor (Boréus & Bergström, 

2017, s. 24–26). 

För att genomföra vår analys konstruerade vi en kodningsram som verktyg för hur vi 

kategoriserade materialet. Innan vi skapade kodningsramen gick vi igenom delar av materialet för 

att bli bekanta med det. Vi gick även igenom forskning och lagtexter för att bekanta oss med den 

sociala kontexten bakom materialet. Vi testade vår kodningsram på en mindre del av materialet 

innan vi applicerade den på hela materialet för att se om modifieringar behövde ske beroende på 

vad materialet innehåller, men inga modifieringar var nödvändiga. Det var viktigt att vi var 

konsekventa i vår användning av kodningsramen då målet var att jämföra en uppsättning av 

texter med en annan, då dessa texter behöver analyseras på exakt samma sätt. Då vi var två 
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personer som kodade så var det också viktigt för oss att vi båda gjorde liknande bedömningar, 

alltså att intersubjektiviteten var godtagbar. Annars kan skillnaderna bero på vår bedömning eller 

inkonsekvent användning av kodningsramen istället för verkliga skillnader i materialet (Boréus & 

Bergström, 2017, s. 28-29). Vi utgick från en kodningsram som fokuserade på att analysera 

ideologisk hållning utifrån aspekter av materialet, med anpassningar utifrån vår forskningsfråga 

och vårt material. Denna kodningsram utgår från att man skapar kodningsfrågor som man sedan 

svarar på med hjälp av materialet och för att sedan infoga detta i ramen (Boréus & Bergström, 

2017, s. 42-44). Vi applicerade sedan den valda teorin för att tolka resultaten av kodningen. 

De kodningsfrågor som användes var: 

• Vilka aspekter av sexförsäljning konstrueras som önskvärda? 

• Vilka aspekter av sexförsäljning konstrueras som icke-önskvärda? 

• Vilka ämnen behandlar artiklarna?; Hur framställs dessa? 

• Vilka konstrueras som aktörer? 

• Vilka konstrueras som offer?  

• Vilka konstrueras som förövare? 

• Vilka ord används för att beskriva sexsäljare? 

• Hur konstrueras sexförsäljning? 

4.4 Metoddiskussion 

Vi har valt massmediala texter för att visa på exempel på hur samhället konstruerar sexsäljare i de 

två länderna, detta innebär dock att vi kan missa hur skildringarna av sexförsäljning och sexsäljare 

ser ut i andra delar i samhället. Exempelvis skulle man också kunna undersöka hur de skildras 

inom myndigheter för att få en djupare förståelse för dessa verksamheter. Det skulle svara på hur 

de som aktivt arbetar med sexsäljare konstruerar dem och deras problem vilket vi inte kan få tag 

på i en analys av massmedia. Massmedia har dock också en del i hur myndigheter skildrar 

sexsäljare och sexförsäljning eftersom massmedias skildringar påverkar samhället i stort, vilket 

inkluderar de enskilda samhälleliga delarna såsom myndigheter. För att få en djupare förståelse 

för hur massmedia påverkar och påverkas av delarna i samhället skulle det kunna vara fördelaktigt 

att undersöka även de enskilda delarna i samhället, dock hade vi för lite tid för att haft 

möjligheten att utföra en sådan ingående studie.  

Vi behövde också ha i åtanke att det är författare och tidningar som har ansvarat för texterna 

vilket betyder att de kan vara vinklade och en enskild text behöver inte representera tidningen i 

stort. Vi behövde därmed tillräckligt många texter för att få ett resultat som representerar 

respektive tidning. Detta brukar man kalla att man uppnått mättnad vilket betyder att ny data inte 

längre visar ny information. Målet med detta är att informationen ska vara tillräckligt djup och 

ingående för studiens analytiska ambition för att kunna bevisa något (Padgett, 2008, s. 134). 

Exakt hur många texter vi behövde för att uppnå detta kunde vi därmed först veta när vi väl 

uppnådde mättnad. Vi upplevde inte att vi hittade ny information efter ungefär 40 lästa artiklar i 

båda tidningarna men vi fortsatte koda fler artiklar efter det då vi ville vara säkra på att vi inte 

missade viktig information. 
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Vidare finns det nackdelar med innehållsanalys som verktyg, exempelvis att vi endast kunde 

analysera det som stod i texterna. Texter kan utesluta saker för att det är oviktigt, men också för 

att det räknas som uppenbart och inte behöver skrivas, och detta kan inte särskiljas av 

innehållsanalys (Boréus & Bergström, 2017, s. 45). Tolkningen av texterna kan i sig också vara 

subjektiva, då vi som författare kan tillskriva vissa ord som uttryck för vissa idéer (Boréus & 

Bergström, 2017, s. 47-48). Vi kommer därför vara transparenta med våra kodningar och 

tolkningar. 

För att en kvalitativ studie ska kunna anses vara trovärdig använder Padgett (2008, s. 210) 

begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet handlar i detta 

fall om att kodningen, kategoriseringar och teman stämmer överens med texternas innehåll. Detta 

kriterium uppnås genom att de teman som hittats har utgått från texterna och bör därmed 

stämma överens med innehållet. Överförbarhet handlar om att man ska kunna generalisera 

studiens fynd. Eftersom denna studie är en kvalitativ innehållsanalys så kan den inte generaliseras 

på andra tidningar eller liknande, men den skulle kunna generaliseras på tidningarna som studien 

använde, det vill säga Aftonbladet och New Zealand Herald. Studien ger en generell bild av hur 

sexsäljare och sexförsäljning konstrueras i dessa tidningar. Pålitlighet uppnås genom att vara 

noggrann i beskrivningen av analysen och arbetet kring denna så att läsaren kan följa och förstå 

hur studien har gjorts vilket vi försökt uppnå genom att skriva ner arbetet strax efter varje 

arbetsmoment blivit genomfört. Trovärdighet uppnås genom att demonstrera att studiens fynd är 

länkad till den data som är insamlad och inte bara är inbillade av författarna. Detta har vi dels 

gjort genom att ha en bilaga till kodning schemat samt då vi gett exempel på citat från artiklarna 

som demonstrerar studiens fynd. 

4.5 Etiska överväganden 
Forskning som produceras kan antingen reproducera eller dekonstruera normativa föreställningar 

om individer, grupper, problem och praktiker. Forskning inom socialt arbete informerar 

socialpolitiken och påverkar därför i det långa loppet hanteringen av liv (Hulusjö, 2013, s. 26). Vi 

vill därmed vara försiktiga i hur vi framställer sexsäljare och sexförsäljning i uppsatsen för att inte 

bidra till stigmatisering. Vi ställer oss kritiska till att vår forskning kan reproducera 

stigmatiserande stereotyper av sexsäljare men vi valde att ändå genomföra den för att på sikt 

bidra till förståelsen hur media producerar stigmatisering av sexsäljare och sexförsäljning. För att 

hålla oss så neutrala som möjligt kommer vi använda oss av termerna “sexsäljare” och 

“sexförsäljning” istället för “prostitution” och “prostituerade” eller “sexarbete” och 

“sexarbetare” då vi anser att de två förstnämnda är mindre laddade termer. 

 

I kvalitativa studier är det viktigt att låta materialet styra tolkningarna snarare än att försöka få 

materialet att stämma överens med förutfattade meningar och övertygelser (Brennen, 2013, s. 

207). Vi har försökt beakta detta genom en delvis induktiv ansats då detta skapar en öppenhet för 

att texterna kan visa något annat än vad teorin och tidigare forskning säger. Slutligen har vi följt 

riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2017 s. 8) redogör för i rapporten “god forskningsed”. De nämner 

8 generella regler som bör följas, de viktigaste och mest relevanta regler för denna studie är att vi 

förmedlat en sanningsenlig bild på vilken metod och teori vi använt samt vilket resultat vi funnit. 

Vi har öppet redogjort för våra metoder och resultat, vilket vi gjort i metod och resultatavsnittet. 

Vi har hållit vår forskning organiserad genom att spara alla artiklar vi tänkt använda i ett digitalt 
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dokument där vi lätt kunnat öppna och läsa dem. Vi har även använt ett kodningschema i 

insamlingen av citaten av texterna för att lätt kunna få en överblick över de relevanta citaten för 

syftet med studien. 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Följande del kommer de teman som hittats i New Zealand Herald och Aftonbladets artiklar 

redovisas och analyseras med hjälp av Goffmans stigmateori och begrepp samt begreppet 

andrefiering. Vi kommer efter redovisningen av respektive tidnings konstruktioner av sexsäljare 

och sexförsäljning att redovisa den jämförelse vi kunnat göra av tidningarnas konstruktioner. 

5.1 New Zealand Herald 
Nedan kommer vi presentera och analysera resultatet som vi fann i den nyzeeländska tidningen 

New Zealand Herald.  

5.1.1 Sexsäljare i utsatta situationer 
Sexsäljare beskrivs oftast som kvinnor eller i neutrala termer i New Zealand Herald men ibland 

även som män. I tidningen konstrueras yttre omständigheter som anledningen som gör att 

sexsäljare börjar sälja sex. Dessa omständigheter beskrivs vara ekonomiska, karriärmässiga, 

hälsomässiga skäl och något som bara sker. 

 

“A lot of sex workers I know, as well as cam providers, are doing it because of physical health 

issues, chronic fatigue, chronic pain. It works really well when you're able to stay in the comfort 

of your own home and function in a society that otherwise other jobs couldn't have you 

functioning in.” (Harris, 35 augusti 2021)  

 

Utifrån detta citat kan det förstås som att sexsäljare porträtteras som personer som försöker lösa 

finansiella och materiella problem som uppstår som konsekvenser av problem som drabbar dem i 

livet som de inte kan styra över. Att sexsäljare konstrueras som att de har fysiska problem skulle 

därmed kunna tillskriva de ett fysiskt stigma eftersom dessa problem inte är önskvärt och kan 

därmed misskreditera dem som människor (cf. Goffman, 2011, s. 26). Att det konstrueras som att 

de själva inte har orsakat dessa hälsoproblem kan det tänkas att stigmat inte blir lika starkt då de 

blir mer ursäktade (cf. Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1935). Sexförsäljning beskrivs även 

som att det löser deras situation genom att det ramas in som något positivt som möjliggör att de 

ändå kan arbeta och få en inkomst trots deras fysiska problem. På detta sätt kan sexförsäljning 

förstås som något önskvärt då det löser problem, denna förståelse kan i sin tur minska stigmat.  

 

“financial stress might cause some former sex workers to return to the sector.” (New Zealand 

Herald, 23 augusti 2021), "It wasn't because I did something bad. It wasn't because something 

was wrong with me, and it wasn't because my parents didn't love me - because they did very 

much. But a series of unfortunate circumstances lead me to be in that position, and it can happen 

to absolutely anyone." (Bang Media International, 7 april 2019),  
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Sexförsäljning kan genom dessa citat förstås som något människor gör för att de är desperata 

efter ekonomisk säkerhet och något de gör på grund av yttre omständigheter som drabbar dem. 

Det faktum att det beskrivs som något som bara händer kan ge intrycket att “hamna” i 

sexförsäljning inte är något de väljer att göra och inget de kan kontrollera om de gör det eller inte. 

Återigen sätts ingen skuld på sexsäljaren då det är andra omständigheter som gör att det hamnar i 

sexförsäljning. Att det är yttre omständigheter som konstrueras som anledningen till att sexsäljare 

börjar sälja sex kan skapa förståelsen av att de inte har kontroll över vad de väljer att göra för att 

få en inkomst. Att de inte har kontroll kan ses som ett karaktärsstigma, det faktum att de inte har 

kontroll sätter en fläck på deras personliga karaktär (Goffman, 2011, s. 26). Men återigen tillskrivs 

de ingen skuld över den stigmatiserande egenskapen vilket kan minska stigmat. När det även 

uttrycks som att det kan hända vem som helst kan det också förstås som ett inkluderande språk 

vilket kan leda till att läsaren börjar reflektera över att sexsäljare kanske inte är ”de andra” utan är 

några av ”oss”. Detta är alltså motsatsen mot andrefiering då de inte ramas in som annorlunda från 

oss andra (Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). Därför kan det bli lättare för läsaren att inte sätta 

sexsäljare i en oönskad stereotyp och homogen grupp utan en sexsäljare kan vara vilken människa 

som helst som dock drabbats av olyckliga omständigheter. 

 

5.1.2 Sexsäljare med andra stigmatiserande attribut 
Sexsäljare konstrueras ibland i artiklarna som offer för misshandel, våldtäkt och rån där män 

oftast är deras förövare. Det konstrueras även att de tar droger, begår självmord och behandlas 

illa. 

 

“Perhaps the most confronting part of the book is a letter she wrote to a client after a ‘terrifying’ 

sexual encounter. ‘You put your full weight on my body, looked me dead in the eyes without any 

words,’ she wrote. He refused to put on a condom, rubbing against her despite her protestations, 

until she simply went limp. ‘I hope you'll consider the way you make other escorts feel in the 

future and take their wellbeing into consideration when paying them for sex,’ she said.” 

(Reynolds, 11 mars 2018), “her prostitution had led her to make an attempt on her life” (New 

Zealand Herald, 17 februari 2018), “They put me in a household where I was groomed by a 

family friend, who gave me cannabis and alcohol when I was 12 and got me hooked on cocaine 

when I was 14. He raped me two years later and then pimped me out to his friends. ‘I was too 

frightened to tell anyone because he threatened to bury me in the garden if I did. He said he'd 

done it before and I believed him.’ Her childhood experiences left her feeling unworthy of a 

proper relationship and she broke off an engagement and turned to prostitution to earn a living ” 

(New Zealand Herald, 6 juni 2017)  

 

I sin tur skapar detta konstruktionen av sexförsäljning som något som innebär problematiska 

upplevelser och dåligt psykiskt mående, då sexsäljare blir utsatta för olika oönskade handlingar 

som våldtäkt, hot och utnyttjande samt att sexförsäljning associeras med depression och 

missbruk. Återigen sätts ingen skuld på sexsäljarna när de utsätts för dessa saker utan det är andra 

som utsätter dem. Dock kan det ses som att de får ett karaktärsstigma som fläckar deras personliga 

karaktär (Goffman, 2011, s. 26) då de ramas in som offer, svaga, traumatiserade och personer 

som inte själva kan försvara sig själva mot saker som drabbar dem. Vidare konstrueras  sexsäljare 

även som förövare.  



Jonsson & Ternborg 

22 (48) 

 

“A prostitute who used kinky sex to distract a client on a cocaine bender so two men could rob 

him” (New Zealand Herald, 26 september 2017).  

 

Genom att associera sexsäljare med människor som är kriminella, fattiga och är psykiskt sjuka kan 

de även tillskriva dem som Goffman (2011, s. 26) kallar för ett gruppstigma eftersom de ingår även 

i dessa grupper. Detta stigma kan både överföras från generation till generation samt drabba alla 

individerna som ingår i den stigmatiserade gruppen (Goffman, 2011, s. 25). Dock verkar skulden 

på sexsäljaren inte tas bort när denne är den kriminella till skillnad från när de beskrivs som 

fattiga, drogmissbrukare och utsatta för hot och våld vilket kan tänkas att stigmat är starkare för 

de som är kriminella till skillnad från de som är fattiga, psykiskt sjuka eller drogmissbrukare (cf. 

Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1934). 

5.1.3 Problematisk sexförsäljning 
Det som beskrivs vara oönskad sexförsäljning är sexförsäljningen som migranter utför. 

 

 "The letter claimed migrants coming on temporary visas to work as prostitutes were ‘taking 

money off legal sex workers, not paying tax and going home with the money’.” (Tan, 11 Juni 

2018), “ ‘Many of the girls no longer meet the same quota as they did a few years ago,’ she said. 

These foreign girls were also offering services such as ‘natural’ acts or unprotected sex, Lewis 

said, which is unlawful under prostitution laws here. ‘These not only put their health and safety at 

risk, but also clients' health and safety at risk,’ she said” (Tan, 22 april 2018), “ ‘We can't compete 

with the type of services they offer, and besides it is illegal for us to do so,’ she said. ‘But the fact 

is, every dollar that these migrant prostitutes make is a dollar taken from the back pockets of 

New Zealand working girls.’ ” (Tan, 22 april 2018).  

 

I dessa citat kan vi se att migrant sexsäljare ramas in som illegala, bidrar inte till landet genom att 

betala skatt, riskera sin egen och sexköpares hälsa samt att de gör att kiwi sexsäljare förlorar jobb 

och pengar. De skiljs även åt från “legala sexarbetare” vilket förmedlar betydelsen av migrant 

sexsäljare som inte legala och är därmed inte en del av gruppen legala (och därmed önskvärda) 

sexsäljare. Det skulle kunna tolkas som att migranter som säljer sex andrefieras inom området av 

sexförsäljning, då de överträder de regler som gruppen upprättat (Petersson & Davidsson, 2016, 

s. 42). Att de konstrueras som människor som inte följer lagen, är själviska och orsakar andra 

skada kan tillskriva dem ett karaktärsstigma som fläckar deras personliga karaktär och 

misskrediterar dem (cf. Goffman, 2011, s. 26). Att de även ramas in som att det är dem som 

orsakar andra lidande och får skulden för detta kan även förstärka detta stigma (cf. 

Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1934). 

 

“The bank has since dropped the ban on the sex industry, although it still regards it as a sensitive 

sector with high potential for harm. The Prostitutes' Collective says that retraction doesn't go far 

enough, and brothels should not be grouped with industries deemed harmful. The collective's 

coordinator, Dame Catherine Healey, said 60 per cent of sex work is in managed brothels. ‘It's 

not good to have a policy that draws a line across a class of people who have received certificates 

from the Ministry of Justice to say that they're fit and proper to operate a brothel.’ ” (Radio New 

Zealand, 22 juli 2020)   
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I detta citat framstår det som icke önskvärt att den åsyftade banken anser att sex industrin har en 

hög risk för potentiell skada. The Prostitutes’ Collevtive som nämns är en organisation av och för 

sexsäljare, som arbetar för sexsäljares rättigheter, hälsa och trygghet (NZPC, 2022). Argumentet 

är att 60 procent av sexförsäljning sker genom förvaltade bordeller som fått certifikat från 

justitiedepartementet vilket är ett bevis på att bordellägare bedriver verksamheterna på ett säkert 

sätt och bör därmed inte diskrimineras av banken. Detta kan skapa förståelsen för att 

sexförsäljning som sker i bordeller är säkert bedrivet men den sexförsäljning som sker utanför 

bordeller, exempelvis på gatan eller privat, inte är lika säkert då staten inte har samma insyn och 

kontroll över den typen av verksamhet. Det kan tänkas att detta skapar förståelsen av 

sexförsäljning som behov av kontroll och insyn då det annars kan bli osäkert med hög risk för 

skada. Detta kan tänkas tillskriva sexförsäljning som inte sker i bordeller som icke önskvärt och 

ge detta ett karaktärsstigma som fläckar dess karaktär som farlig och skadar de personer som ingår 

i sexförsäljningen (cf. Goffman, 2011, s. 26). Återigen kan detta skapa förståelsen för att 

sexsäljare inte kan se efter sig själva utan behöver andras skydd vilket tillskriver även dem ett 

karaktärsstigma. 

 

5.1.4 Sexsäljare som alla andra 
Människohandel och sexförsäljning skiljs åt i artiklarna. En artikel handlade om de negativa 

konsekvenserna sexsäljare fick efter only fans förbjudit sexuella innehåll på deras sida. 

 

“much of this was down to the misalignment between online consensual sex work and sex 

trafficking. There's a huge, huge difference. But that's what these platforms have been acting off, 

that's where this pressure has come from. But they've been able to profit off it first before they 

remove it”. (Harris, 25 augusti 2021) 

 

I detta citat sätter de sexförsäljning över nätet i kontrast till människohandel och menar att det 

inte är samma sak då sexsäljarna samtycker till att sälja sexuella tjänster. Man skulle också kunna 

tänka sig att ordet “consensual” ramar in sexsäljning över nätet på ett positivt sätt då det är 

önskvärt att sex inte ska vara påtvingat, de involverade ska båda samtycka till det. I kontrast till 

detta är människohandel som därmed framstås som något icke önskvärt för att det är påtvingat. I 

enlighet med detta förklaras i nästa citat att sexförsäljning inte är som folk tidigare har trott, att 

det inte är påtvingat av andra och som orsakar lidande för sexsäljare utan snarare något som 

sexäljare tycker om att göra.  

 

“Gone is the outdated perception that we're all in Kings Cross with needle marks. There's 

educated women, professional women, making an educated and informed decision to do this, like 

myself, and to really enjoy it and to find it empowering.” (The Daily Telegraph, 26 augusti 2017), 

“When Brennan tells people what she does for a living she says they often remark that she's not 

what they expected. ‘It's like what did you expect - someone a lot harder, a lot colder? If you 

judge sex workers, just don't, they're just people, just human beings.’” (Harris, 2 oktober 2021).  

 

I det första citatet kan man se att de ramar in nutidens sexförsäljning i jämförelse med hur den 

ansågs vara förut vilket var att de befann sig ute på gatan (Kings Cross är ett grannskap i Sydney, 
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Australien) och hade drogmissbruk. Nu tillskrivs de istället positiva attribut som att de är 

utbildade, gör ett informerat beslut och tycker väldigt mycket om att sälja sex. De har alltså 

kontroll och medvetenheten i valet samt att sexförsäljningen ger dem glädje och makt vilket kan 

tänkas vara det som de normala anser vara den identitetsstandard som är önskvärd vilket gör att de 

får ett mindre stigma (cf. Goffman, 2011, s. 26). Å andra sidan kan det faktum att detta sätts i 

kontrast till de som befinner sig på gatan och har drogmissbruk andrefieras då de inte upfyller 

kraven för att ingå i den “önskvärda” gruppen av sexsäljare som är utbildade och tycker om 

jobbet. Dessa Sexsäljare kan tänkas ramas in på ett sätt som gör att de tillskrivs ett gruppstigma då 

de anses som mindre önskvärda än den andra gruppen sexsäljare (cf. Goffman, 2011, s. 26). 

Andra citatet kan dock tänkas vara motsatsen till andrefiering då de ramar in sexsäljare som “bara 

människor” vilket kan få läsaren att tänka att de är en av oss och inte något som är annorlunda 

(cf. Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). Vidare ramas det in som önskvärt att allmänheten 

skiftar attityderna till sexförsäljning till något mer accepterat. 

 

“The public's attitude to sex workers is shifting, because in the past 10 years I think more sex 

workers have been given a voice” (The Daily Telegraph, 26 augusti 2017), “Former escort Andrea 

Werhun, 28, says she was determined to destigmatise sex work, and show that it is a job like any 

other.” (Reynolds, 11 mars 2018) 

 

Att beskriva att sexsäljare fått en röst ramar in det faktum att allmänheten har ändrat sina 

attityder som något positivt då detta ger sexsäljare möjlighet att göra sin röst hörd och bli tagen 

på allvar. Att det beskrivs som att det är sexsäljarnas förtjänst att attityderna till sexförsäljning har 

ändrats konstruerar sexsäljare med makt över hur andras åsikter har förändrats gentemot 

dem.  Genom att jämföra sexförsäljning med “vanliga” jobb i andra citatet görs det även tydligt 

att det inte vanligtvis anses som normalt i majoritetssamhället. Att beskriva det som “vilket jobb 

som helst” kan dock göra det mindre andrefierande och mer normaliserande och accepterat då det 

är det som anses vara normalt som är önskvärt i ett samhälle (Petersson & Davidsson, 2016, s. 

43). I enlighet med detta beskrivs det inte vara önskvärt när sexsäljare och sexförsäljning 

stigmatiseras och att de inte behandlas eller inte ses som alla andra. 

 

“She worried the bank's stance would fuel the stigma around sex work, which was decriminalised 

in 2003. After discussions with the Prostitutes' Collective, Kiwibank decided it would take on 

businesses which can show good practice. In a statement, the bank said it would recategorise the 

adult entertainment industry as a sensitive sector” (Radio New Zealand 22 juli 2020).  

 

Artikeln nedan talar om problematiken med att folk som blivit dömda för sexbrott innan 

avkriminaliseringen fortfarande påverkas av detta, trots att det inte längre är olagligt att sälja sex.  

 

“‘This is really no different to when Parliament expunged the convictions for homosexual 

offences. We supported that and we would support this, too.’ Green Party justice spokesperson 

Golriz Ghahraman told the Herald it was deeply unfair and harmful these convictions were still 

affecting people. ‘It's similar to homosexual law reform, where we go, well there's been a moral 

judgment that's then impacting people's life in a really terrible way and actually creating 

prejudice.’” (Harris, 14 juli 2021) 
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Detta kan tolkas som motsatsen till andrefiering då det uttrycks vara önskvärt att sexsäljare 

inkluderas i normalsamhället som medborgare med rättigheter som bör respekteras och där 

sexsäljare inte tolkas som avvikande och bör behandlas lika som alla andra (Petersson & 

Davidsson, 2016, s. 43). 

 

5.1.5 Sexförsäljning som ett arbete 

Sexförsäljning beskrivs som ett arbete som dock inte bara innehåller sex utan även andra tjänster, 

att det handlar om att ge sexköpare intimitet och gemenskap, att acceptera de för dem de är och 

att sexköpare betalar för att inte bli avvisade.  

“As it turns out, no two escorts here offer the exact same service menu. While some perform 

what's referred to as a ‘PSA’ (Porn Star Experience), there are other escorts who don't even offer 

sex. ‘Plenty of people that come here are just lonely and want companionship or cuddling,’ 

Mistress Lauren explains. ‘Or they come and see me to have their kinks fulfilled and be tied up or 

whipped. There's no actual sex involved with any of my clients.” (Bokody, 22 februari 2020). 

“Werhun sees her former role as being to ‘accept people for who they are’ and suggests her 

clients were ‘paying to not be rejected’“ (Reynolds, 11 mars 2018), “it was clear to me his 

confidence had taken a huge hit, his self-esteem was low. He didn't feel loved and he didn't feel 

like a man. The woman he adored no longer desired him, leaving him in a situation he felt he had 

to reluctantly accept.” (Samantha X, 31 augusti 2019). 

 

Dessa citat konstruerar sexförsäljning som tjänster som inte bara innefattar samlag utan även 

annan kontakt, det beskrivs även som att det är sexsäljarna som bestämmer vad de vill erbjuda 

och har alltså kontroll inom “yrket”. Det kan tolkas som att sexsäljare här konstrueras som att de 

hjälper sexköpare att bli accepterade och få bättre självkänsla. En möjlig tolkning av detta narrativ 

kan vara att sexköpare konstrueras som offer då de har dålig självkänsla för att romantiska 

intressen avvisar dem. Sexsäljare hjälper dem genom att ge dem stödet att finna acceptans och 

skapa social kontakt eftersom de har svårt att nå detta utan hjälp från någon annan. Detta gör att 

sexsäljare tillskrivs kompetens att kunna hjälpa andra med deras privata problem, att sexsäljare 

gör nytta för andra. Det kan därmed tänkas att sexförsäljning konstrueras som något bra och 

önskvärt som därmed blir mindre stigmatiserat (cf. Goffman, 2011, s. 26). Sexförsäljning 

konstrueras dessutom som ett yrke som är givande för sexsäljarna också. 

 

“And then I made a decision. A bloody brilliant decision. If a man wanted to waste my time, he 

could pay for it” (New Zealand Herald, 3 september 2021), “I began to believe in myself much 

more. To do that kind of job you can't be a shrinking violet. It has helped me a lot" (New 

Zealand Herald, 17 februari 2018), “I love my job. It keeps me young. I'll be doing this 'til I'm in 

my seventies if I can” (Bokody, 22 februari 2020) 

 

I första citatet beskrivs det som att det är män som slösar kvinnors tid som gör att kvinnor 

känner frustration och använder sexförsäljning som en slags motmakt mot männen. Att de begär 

pengar för att “spendera tid” med sexsäljare kan ses som ett sätt för dem att få någonting utav av 

att spendera tid med män som annars bara skulle slösa deras tid. Detta kan ge läsaren förståelsen 
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av att sexförsäljning är något som ger makt och övertaget över män. Denna konstruktion ramar 

in kvinnor som säljer sex som självständiga och söker sig till sexförsäljning för att skaffa sig makt 

över en annars sårbar situation som att känna sig utnyttjad av män. I de två andra citaten beskrivs 

det även som att sexförsäljningen har varit bra för deras självkänsla och livsglädje. Att tillskriva 

sexsäljare som personer som är självständiga med makt och som ger dem glädje skulle kunna ses 

som önskvärda attribut av de som Goffman (2011, s. 26) kallar de normala, alltså de som inte har 

ett stigma och är de som upprättar vilka regler och överträdelser av de reglerna som tillskriver 

personer stigma vilket kan minska sexsäljares stigma. En ytterligare del som gör att sexförsäljning 

konstrueras som ett respektabelt yrke är hur bordellägare beskrivs i artiklarna. Dessa kallas oftast 

pimp, men även manager. Bordellägare beskrivs som de som tar en del av pengarna från 

sexsäljare men oftast inte för att utnyttja hjälplösa kvinnor och det beskrivs som att de har många 

positiva attribut. 

 

“Sue and Geoff are about as far removed from the Hollywood archetype of brothel managers as 

you can imagine. They look like they'd be more at home playing a pair of doting grandparents 

than exploiting hapless women down on their luck for fast cash” (Bokody, 22 februari 2020), 

“She's so warm and welcoming; I feel instantly at peace in the presence of her motherly energy. I 

can see why all the women here relate to her more like a close friend than a manager.” (Bokody, 

22 februari 2020), “a ‘big teddy bear’ pimp whose testimony helped convict a prostitute killer 15 

years ago” (Bayer, 22 januari 2021) 

Detta konstruerar bordellägare som personer som står sexsäljarna nära och vill deras bästa. De 

har en förtrolig och vänskaplig relation till dem. Som tidigare har nämnt kan detta förstärka 

förståelsen av att sexförsäljning som sker genom bordeller är det som är säkert och därmed 

önskvärt. I jämförelse med det som sker på gatan eller privat då sexsäljare inte har tillsyn eller 

skydd av någon. 

 

5.1.6 Sexförsäljning som något onormalt och icke önskvärt 
Ibland skriver New Zeeland Herald ut könet på sexsäljaren om denne är en man. Det konstrueras 

som att det är av vikt om någon är prostituerad, detta genom att skriva ut det i artikeln även om 

ingen annans yrke nämns eller genom att benämna någon som sexsäljare istället för namn. 

 

“a male prostitute and another man” (Bayer, 5 juni 2018), ett mordoffer benämndes som “the sex 

worker” (Bayer, 25 juli 2018), även om det inte är säkert att personen arbetar inom yrket så kan 

det benämnas “the woman, believed to be an escort” (Bayer, 31 juli 2017) 

 

Detta sätt att stämpla personer som sexsäljare tydliggör att de inte är en del av den accepterade 

normen, att de är något annat som är viktigt att förtydliga och göra synligt vilket andrefierar  dem 

så att de inte anses vara en av oss (Boreus 2006, s. 420). Detta kan även förstås som att de har ett 

gruppstigma eftersom det är individerna som ingår i gruppen sexsäljare som förtydligas att de ingår 

i denna grupp för att det är svårt att undgå deras egenskap av att de är sexsäljare (cf. Goffman, 

2011, s. 26). Vidare finns ett narrativ av att det är nedvärderande att utsätta kvinnor för bilder av 

sexförsäljning, ett exempel är att det uttrycks som stötande för kvinnor att se en väggmålning av 

en välkänd hallick och en prostituerad.  
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“In this modern age of the Me Too movement, it's demeaning to women and we don't want our 

women, particularly young women exposed to that, it's bad taste. ‘He was a pimp and I don't feel 

comfortable with his profile sitting on a wall,’ the resident said.” (Russel, 20 mars 2021).  

 

I kontrast till tidigare beskrivningar där det ses som icke önskvärt att se sexförsäljning som något 

annat än ett vanligt arbete samt att stigmatisera sexsäljare och behandla dem annorlunda så finns 

det även beskrivningar i artiklarna som ser sexförsäljning som något negativt. 

 

“It makes me so angry that the sex trade's become normalised and pimped to women as though it 

is a harmless and respectable way to earn a living” (Carey, 1 oktober 2018), “I would never sell 

my body in such a matter. I couldn't combine it with my morals really” (New Zealand Herald, 30 

augusti 2017), “nothing more than a modern form of slavery that reduces women to the level 

status of objects” (Hedge, 10 juni 2021), “But happily for Josephine, there will be no dramatic 

resurrection of Sophie O'Brien the prostitute and porn star, who is now finished for good” (New 

Zealand Herald, 6 juni 2017) 

 

En möjlig tolkning av dessa citat är att de skapar en konstruktion av att sexförsäljning inte är ett 

respektabelt sätt att tjäna pengar för att det orsakar skada, att det är omoraliskt, att det är en 

modern form av slaveri som objektifierar kvinnor samt att det är önskvärt att ta sig ur 

prostitution. Detta kan tänkas tillskriva sexsäljare med ett karaktärsstigma då deras handlingar är 

omoraliska och att de orsakar sig själva skada (cf. Goffman, 2011, s. 26). I det andra citatet skulle 

det kunna tolkas som att de som säljer sex får skulden över sitt stigma då det beskrivs som att de 

som säljer sina kroppar är omoraliska och det beskrivs som att det inte är någon eller något annat 

som har skulden till att de säljer sex. Denna skuld skulle därmed kunna förstärka sexsäljares 

stigma (cf. Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1934). I det tredje citatet ramas sexförsäljning in 

som slaveri och det skulle därmed kunna tolkas som att det är “slavhandlarna” som får skulden 

för att objektifiera kvinnorna vilket kan reducera sexsäljares stigma. Dessa citat kan även tolkas 

som en andrefiering av sexsäljare då de konstrueras inte som normalt eller önskvärt och något som 

är annorlunda (cf. Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). 

 

En titel på en artikel var “Troubled tale of Japanese snowboarding prodigy turned prostitute 

Melo Imai” (New Zealand Herald, 17 februari 2018) för att rama in en snowboardåkares ingång 

till sexförsäljning, där hennes misslyckade OS ledde henne till att hon blev en sexsäljare. “From 

prodigy turned prostitute” sätter i kontrast det faktum att hon var en framgångsrik 

snowboardåkare till att hon senare började sälja sex. Genom att sätta “prostitute” i kontrast med 

“prodigy”, som kan översättas till svenska som “underverk”, framställs det som att det första inte 

är det senare och andrefierar på detta sätt sexsäljare (cf. Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). På 

grund av att “prodigy” är ett positivt laddat ord och att detta sätts i kontrast till “prostitute” så 

kan det tänkas därmed förmedla att vara en sexsäljare som icke önskvärt till skillnad från att vara 

en framgångsrik snowboardåkare vilket kan tolkas som att detta sätter ett karaktärsstigma på 

sexsäljare som inkompetenta och inte framgångsrika (cf. Goffman, 2011, s. 26). 
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5.1.8 Sammanfattning av New Zealand Herald 

 

Sammanfattningsvis konstrueras sexsäljare i New Zealand Herald oftast som kvinnor, i neutrala 

termer men ibland även som män som befunnit sig i en utsatt situation. Vare sig det gäller 

ekonomisk eller hälsomässig utsatthet så använder de sig av sexförsäljning för att lösa dessa 

problem de befinner sig i. Ibland beskrivs det som att de inte hade någon kontroll över att de 

“hamnade” i sexförsäljning dock skiljs människohandel och icke påtvingad sexsförsäljning åt och 

beskrivs som något sexsäljare samtycker till. Ibland beskrivs det dock som att de gjort ett 

informerat och aktivt val. Sexförsäljning konstrueras vidare som något som innebär 

problematiska upplevelser och dåligt psykiskt mående samt kriminalitet ibland. Det beskrivs som 

att de även ingår i andra grupper som traumatiserade, drogmissbrukare, kriminella och fattiga. 

Dock finns det även uttryck som motsätter att sexsäljare befinner sig i utsatthet då de även 

beskrivs vara välutbildade och professionella kvinnor och att sexförsäljningen ger dem makt, 

självförtroende och att det är ett arbete som de tycker om. I flera artiklar påpekas att sexsäljare är 

som alla andra och att sexsförsäljning är som vilket jobb som helst och att de bör behandlas 

därefter. Att deras rättigheter bör respekteras och att det är icke önskvärt att stigmatisera och 

behandla sexsäljare illa och orättvist. I kontrast till detta finns uttryck om att sexförsäljning inte är 

önskvärt att normalisera, att det skapar känslor som ilska och obehag, att vissa anser det som 

omoraliskt, att det är en modern form av slaveri samt att det är önskvärt att människor tar sig ur 

sexförsäljning. Sexförsäljning kontrasteras även till framgång vilket kan skapa förståelsen av 

sexsäljare som icke framgångsrika vilket andrafierar dem från de mer önskvärda vilket kan 

tillskriva dem som inkompetenta genom karaktärsstigma. 

 

Sexförsäljning beskrivs som nämnts tidigare som ett arbete. Arbetet beskrivs innefatta både 

samlag men även andra tjänster som ger intimitet, gemenskap och acceptans till sexköparna. Det 

beskrivs även som att sexsäljarna väljer själva vad de kan erbjuda vilket tillskriver dem kontroll 

och kompetens till att bidra till att sexköparna får sina sociala och intima behov uppfyllda vilket 

de har svårt att själva uppfylla. Detta kan vidare tillskriva sexsäljare ett mindre stigma då det 

beskrivs som mer önskvärt. Sexköpare konstrueras som män och förutom att de beskrivs som 

män med lågt självförtroende beskrivs de även vara våldsutövare och skadar sexsäljarna genom 

våldtäkt eller att de inte respekterar sexsäljarnas gränser. Vidare konstrueras bordellägare oftast 

som snälla och som vill sexsäljare väl samt att de har en förtrolig och nära relation till varandra 

vilket kan tänkas minska förståelsen av att sexsäljare är utsatta på grund av sexförsäljningen vilket 

i sig kan minska stigmat. 

 

Vidare beskrivs migrantsexsäljare som illegala och som skapar problem för legala sexsäljare, det 

vill säga de sexsäljare som inte är migranter i landet. Detta kan tänkas både stigmatisera och 

andrefiera migrantsexsäljare från de mer önskvärda “legala” sexsäljarna men även lyfta upp 

kiwisexsäljare som en grupp som bör respekteras och värdesättas. Sexförsäljning beskrivs även 

vara i behov av kontroll och insyn från staten då det annars anses finnas risk för skada vilket 

konstruerar sexförsäljning som sker inom bordeller som önskvärt då det finns mer möjlighet för 

insyn än det som sker privat och på gatan. På detta sätt kan det tänkas att den sexförsäljning som 

sker privat och på gatan andrefieras från sexförsäljning som sker inom bordeller och tillskrivas ett 

stigma eftersom det ses som icke önskvärt och farligt. Vidare kan det även tänkas att sexsäljare 
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som “hamnat” i sexförsäljningen på grund av utsatthet andrefieras från de mer önskvärda 

välutbildade och välinformerade sexsäljarna och stigmatiseras mer på grund av sin beskrivna 

utsatthet. 

5.2 Aftonbladet 

Nedan kommer vi presentera och analysera resultatet som vi fann i den svenska tidningen 

Aftonbladet. 

5.2.1 Sexförsäljning som ofrivilligt 

I Aftonbladet konstrueras sexsäljare alltid som kvinnor samt att de inte frivilligt väljer att sälja 

sex.  

 

“Själv drömmer Klara om ett annat liv. – Det är klart att jag känner att jag skulle vilja ha en annan 

situation där jag inte behövde göra det här. Där jag hade en annan trygg inkomst. Att jag hade 

orken att ha ett vanligt jobb och klara av det och få en känsla av syfte i livet, något som kändes 

viktigt. – Det här är inte något jag gör för att det är kul liksom.” (Tidningarnas Telegrambyrå AB, 

14 februari 2021) 

Man kan tolka citatet som att personen, Klara, inte har möjligheten att ha ett “vanligt jobb” och 

därför vänt sig till sexförsäljning. Detta gör hon dock inte för att hon vill då hon hellre skulle vilja 

göra något annat vilket ramar in sexförsäljning som en konsekvens av Klaras utsatthet och något 

som hon känner sig tvingad till. Här beskrivs sexförsäljning i kontrast till “vanliga jobb” vilket 

kan skapa förståelsen av sexförsäljning som något ovanligt och oönskat vilket andrefierar 

sexförsäljning från andra mer accepterade jobb. Detta kan tänkas skapa ett gruppstigma mot 

sexsäljare, där det inte anses som att de har ett vanligt jobb och blir misskrediterade för detta 

(Goffman, 2011, s. 26). Citatet visar även på en viss brist på kontroll och makt, då Klara önskar 

men inte har möjligheten att komma ur sexförsäljning. Detta skulle kunna tänkas minska stigmat 

då Klara inte konstrueras ha skuld över sin situation, utan har fastnat i den på grund av 

omständigheter som hon inte kan påverka (Ramasubramanian & Yadlin 2017 s. 1934). Vidare 

beskrivs det som att även när sexsäljare säger att de är frivilliga så talar de inte sanning. 

 

“En del tänker att jag har ingenting utom min kropp, jag är tvungen till det här. Andra säger att 

de valt det själva, men har såklart människohandlare och hallickar bakom sig ändå” (Tidningarnas 

Telegrambyrå AB, 14 februari 2021).  

Detta citat kan tolkas som att sexsäljare inte talar sanning om de faktiskt säger att de valt det 

själva, det finns i så fall ett tvång som leder till att de säger att de är frivilliga. Det förefaller här 

som att sexsäljare konstrueras som ofrivilliga som fråntagits sin egen kontroll. Därmed blir heller 

inte sexsäljares egna beskrivningar av frivillighet sanningsenliga. Detta kan skapa förståelsen av 

att sexsäljare förlorat sin rätt att säga sin mening om de försöker rama in sexförsäljningen i 

positiva narrativ. Detta kan vara ett exempel på vad Benoit et al. (2017, s. 461) kallar för medias 

“negativitetsbias” där sexförsäljningens positiva sidor saknas i rapporteringen medan de negativa 

sidorna är de som får ta störst plats. De sexsäljare som förklarar att de valt de själva kan tolkas 

som att de andrefieras genom att detta narrativ inte tas på allvar och förklaras istället genom att de 

är hallickar som får sexsäljarna att säga detta (cf. Petersson & Davidsson, 2016, s. 43). Detta 
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upprätthåller bilden om att sexsäljare aldrig säljer sex frivilligt. Det kan vidare tillskriva sexsäljare 

ett karaktärsstigma, där sexsäljares personliga karaktär fläckas av att de inte frivilligt gått med på att 

sälja sex och förstås som att de är maktlösa utan kontroll (Goffman, 2011, s. 26). Eftersom 

sexsäljare konstrueras som att de befinner sig i sin situation utom deras kontroll så beskrivs de 

även vara i behov av hjälp från andra för att komma ur sexförsäljningen. 

 

 “Det är långtifrån alla som kan välja bort eller pausa sexsäljandet, betonar Lotten Sunna. – De 

som är utan skyddsnät är ofta i drogberoende, hemlöshet och stark ekonomisk utsatthet. Det 

ligger som drivkrafter och de kan inte välja bort det som huvudregel. Utan de är fortfarande 

därute, i en dubbel utsatthet, eftersom de inte ser några andra alternativ för att överleva, säger 

hon. Den bilden delas av Anna Runesson. – Skulle nån säga att "du får ett annat jobb och vi kan 

skydda dig från din hallick" – då skulle alla välja det. Det finns ingen jag har träffat som har sagt 

att de gör det här för att de gillar sex så mycket, utan det är bara överlevnad, helt och hållet.” 

(Tidningarnas Telegrambyrå AB, 14 februari 2021) 

Detta citat kan kan tolkas som en konstruering av sexsäljare som innefattar andra utsatta grupper 

som drogmissbrukare, hemlösa och fattiga och att detta är drivkraften till att de tvingas att 

befinna sig och stanna kvar i sexförsäljningen. Dessa beskrivna egenskaper kan tillskriva 

sexsäljare gruppstigma då de ingår i dessa andra utsatta och icke önskvärda grupper vilket tillskriver 

sexsäljare flera avvikelser från “det normala” som kan misskreditera dem ytterligare (cf. Goffman, 

2011, s. 26; Petersson & Davidsson, 2016, s. 42). Det kan skapa ytterligare en konstruering av 

sexsäljare som personer utan kontroll över sin situation då andra behöver kliva in för att 

sexsäljarna ska kunna ta sig ur. Detta citat konstruerar fortsatt sexsäljare som maktlösa där andra 

behöver ta beslut åt dem och personer i behov av andras hjälp. Citatet nedan kan tänkas 

konstruera sexsäljare som utsatta för en tredje part, och att denna utsatthet ytterligare skapar 

ekonomiska problem för sexsäljarna. 

 

“I nästan samtliga fall rör det sig om personer som befinner sig i mycket utsatta situationer. De är 

så gott som alltid offer för människohandel och de får bara behålla en liten del av pengarna som 

de tjänar. Det mesta tar hallickarna hand om, säger Paulina Brandberg.” (Tronarp, 29 december 

2021). 

 

Konstruktionen av sexsäljare som utsatta av en tredje part kan tänkas ytterligare cementera deras 

maktlöshet kring sin livssituation. Detta kan tolkas som att sexsäljarna inte äger skulden för deras 

stigma, att de inte har kontroll över sin livssituation vilket i sin tur kan leda till att skulden för 

stigmat minskar (cf. Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1934). Denna skuld kan tänkas sättas 

på sexköpare, kriminella män som är de som säljer kvinnorna samt samhället. 

 

”Sexköparna är nästan alltid män, som kommer från alla åldrar och alla samhällsklasser. ‘Den 

allvarligaste konsekvensen av sexhandeln är att mäns sexuella övergrepp på kvinnor och barn är 

en stor industri där kriminella utnyttjar och tjänar stora pengar på en utsatt grupp’ ” 

(Tidningarnas Telegrambyrå AB, 16 september 2021).  

 

På detta sätt konstrueras kvinnliga sexsäljare som en del av något större än de själva, som att de är 

utsatta för krafter större än deras egen vilja till den grad att deras egen agens kraftigt urholkats. 
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Inga särskilda kvinnor pekas ut som typiska sexsäljare, utan det förefaller som att vilken kvinna 

som helst som drabbas av fattigdom kan så att säga ”drabbas” av sexförsäljning. I Aftonbladet 

konstrueras fattigdom som en slags kraft större än deras egna vilja, vilket gör att deras 

sexförsäljning tolkas som en utsatthet för kriminella män och män som köper sex. Det 

konstrueras som önskvärt att personer tar sig ur sexförsäljning, samt att detta är det som ger dem 

agens. 

 

“Mitt liv måste ha mer mening än så här. Det räcker nu, det är dags att åka hem till Sverige och ta 

tag i mig själv” (Tidningarnas Telegrambyrå AB, 19 januari 2021). 

 

Det är först här, när sexsäljaren tar sig ur sexförsäljning, som personen tillskrivs agens. Här 

beskrivs sexsäljaren göra medvetna val och agera på egen hand. Detta kan tänkas motsäga tidigare 

konstruktioner där sexsäljare konstrueras som i behov av hjälp för att ta sig ur sexförsäljning. 

Detta kan också tolkas som en konstruktion där sexsäljaren personligen behöver förändra sitt liv, 

“ta tag i mig själv” kan tänkas förmedla att en stor förändring av personens livssituation behöver 

ske. Ökningen i agens kan också tänkas öka stigmatiseringen, då sexsäljaren nu kan tolkas som i 

kontroll över sin situation igen (cf. Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 1934). Detta kan öka 

stigmatiseringen för tidigare sexsäljare som lämnat sexförsäljning men inte personligen kunnat 

göra de livsförändringar som anses nödvändiga för att bli “normala” (cf. Goffman, 2011, s. 26). 

5.2.2 Sexsäljare med andra stigmatiserande attribut 

Ofta benämns sexsäljare som utsatta i olika former och associeras även med andra utsatta och 

stigmatiserade grupper som missbrukare, hemlösa, kriminella och fattiga, att de utsätts för rån, 

våldtäkt och misshandel, att de sprider sjukdomar, skapar otrygghet på allmänna platser och har 

psykiska problem. 

 

“man har sålt en psykiskt sjuk kvinna” (Donevan et al., 24 maj 2020), “Svenska kyrkan i Malmö 

har fått stora problem med kriminalitet och prostitution på kyrkogårdarna i staden. Nu kallar man 

till möte med polis och politiker för att få bukt med problemen. – Det är droghandel och 

prostitution och det kan förekomma psykiskt sjuka människor vid gravsättningar. Det är ingen 

trygg arbetsplats på så sätt, säger Anna Jeppsson, kyrkogårdsmästare” (Tidningarnas 

Telegrambyrå AB, 6 januari 2020), “när vi kommer i kontakt med kvinnorna är de nedbrutna och 

i väldigt dåligt skick” (Öhagen, 19 maj 2020), “inte förvånad över att sexköparna inte tar större 

ansvar för sig själva och sina närstående när det kommer till risken för smittspridning. Det finns 

ju många andra sjukdomar som är förknippade med den verksamheten som man har negligerat 

under många år” (Tidningarnas Telegrambyrå AB, 8 juli 2020) 

 

Sexsäljare får genom denna konstruktion egenskaper som hemlösa, ekonomiskt utsatta och 

missbrukare vilket konstruerar dem som ännu mer utlämnade och görs till offer på grund av 

andra omständigheter än att de säljer sex. Detta bidrar även till ytterligare stigmatisering då 

sexsäljare tillskrivs karaktärsstigma som fläckar deras personliga karaktär som svaga, utan kontroll 

(cf. Goffman, 2011, s. 26). De associeras även med andra fenomen som inte anses önskvärda i 

samhället som att sexförsäljning även innebär kriminalitet, otrygghet och spridning av sjukdomar 

vilket kan tillskriva dem som farliga eller åtminstone att sexförsäljning innebär fara. I sista citatet 
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konstrueras det dock som att det är sexköparna som får skulden för smittspridning vilket kan 

tänkas ta ifrån skulden från sexsäljarna vilket kan minska deras stigma (Ramasubramanian & 

Yadlin, 2017, s. 1934). Det beskrivs även som att sexsäljare blir utsatta för våldtäkt och rån samt 

att traumatiska upplevelser är anledningen till att de börjar sälja sex.  

 

“En prostituerad kvinna misshandlades av en sexköpare under ett rån i lägenheten” 

(Tidningarnas Telegrambyrå, 25 november 2020), “Det är extremt få som pang bom från en dag 

till en annan börjar sälja sex, de flesta kommer in via en våldtäkt eller via grooming på nätet. Att 

de successivt trappar upp. För min kompis Gabriella (medgrundare av nätverket ”Inte din hora”, 

reds anm) började det när hon var 12 år med att hon skickade en bild på sin mage till en man via 

sociala medier. Och då började tjatet: ‘Åh, vilken fin mage, kan du inte visa lite mer, kan jag få se 

benen?’ Och så blev det gradvis mer och mer, säger Shelley och öppnar fönstret, tänder en 

cigarett. – Flera har börjat sälja sex efter våldtäkter, som skett inom familjen eller inom 

förhållanden. Efter en våldtäkt kan tankarna komma att ‘det var väl allt min kropp var värd’. 

Vissa har ju till och med blivit våldtagna och fått pengar kastade på sig därefter. De tvingades in i 

det och sedan blev det en fortsättning.” (Eriksson & Wennman, 5 april 2021).  

 

Detta kan tolkas som en stämpling av sexsäljare som offer utan kontroll redan innan de börjar 

sälja sex, vilket stigmatiserar gruppen genom att de tillskrivs ett karaktärsstigma då de dels blir 

“fläckade” av deras trauma samtidigt som de beskrivs varit oförmögna att skydda sig själva redan 

innan sexförsäljningen och kan därmed tillskrivas som svaga och psykiskt sjuka (Goffman, 2011, 

s. 26). Utöver detta ser vi också en konstruktion av sexsäljare som utländska.  

“Bakom den lyckliga, sexlängtande eskortens fasad – uppmålad av hallickar – finns utsatta 

kvinnor från länder som Rumänien, Litauen, Polen, Nigeria, Dominikanska republiken och 

Venezuela” (Ericsson, 18 maj 2020) 

Som diskuterat ovan kan det tänkas att sexsäljare blir del av ytterligare stigmatiserade grupper 

vilket kan tillskriva dem fler avvikelser, och detsamma kan vara relevant även här, där sexsäljare 

konstrueras som utländska från fattiga utvecklingsländer (cf. Goffman, 2011, s. 26). 

5.2.3 Sexförsäljning som uttryck av ojämlikhet mellan män och kvinnor 

I Aftonbladet finns det ett narrativ om sexförsäljning som tecken på ojämlikhet och att det visar 

på mäns makt över kvinnor.  

 

“Idén om att sexköpare och människor i prostitution skulle vara fria jämlikar på en marknad 

vilken som helst vittnar om en avsaknad av såväl maktperspektiv som kvinnoperspektiv samt 

insikter om sexhandelns mekanismer” (Groth et al, 25 oktober 2019).  

 

Detta konstruerar sexförsäljning som ett uttryck för ojämlikhet mellan könen där män har större 

makt än kvinnor. I citatet beskriver de även att sexsäljarna inte är fria och inte har samma makt 

som alla andra vilket även andrefierar dem och tillskriva dem karaktärsstigma då de inte lever upp till 

det normala och önskvärda, det vill säga att ha makt över sitt liv (Goffman, 2011, s. 26; Petersson 

& Davidsson, 2016, s. 40). Att beskriva dem som maktlösa sätter ett stigma på dem då detta gör 
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att de anses som svaga och inte kan hjälpa sig själva. I enlighet med detta kan vi se i följande citat 

att utbudet av sexförsäljning anses vara beroende av vart efterfrågan av sexuella tjänster finns. 

 

“verksamheterna dyker upp överallt där efterfrågan är tillräckligt stor […] Många sexköpare 

känner sig tryggast i kvarteren som de brukar röra sig i. Då blir det lockande för prostituerade 

och deras hallickar att etablera sig där.” (Tronarp, 29 december 2021), “personer är beredda att 

betala för sexuella tjänster. Det är därför det går att ha den här typen av utnyttjande” (Horn, 20 

februari 2022). 

 

Detta citat visar konstruktionen om att sexköparna har makten över sexförsäljningen som 

industri och hur stort “utbud” som finns. Sexförsäljning hindrar därmed Sveriges strävan efter 

jämlikhet mellan könen vilket gör sexförsäljning icke önskvärt. De skapar även idén om att 

kvinnor som säljer sex inte agerar, de trycks istället in i sexförsäljning genom det patriarkala 

förtrycket vilket konstruerar mäns köp av sex som oönskat snarare än själva sexförsäljningen. Det 

är mäns beteende som konstrueras som problemet vilket kan skapa ett starkare Karaktärsstigma för 

sexköparna snarare än sexsäljarna (Goffman, 2011, s. 26). Denna konstruktion om sexförsäljning 

som uttryck av en strukturell ojämlikhet mellan könen gör män som köper sex till förövarna och 

får skulden för både sexsäljares och deras eget stigma (cf. Ramasubramanian & Yadlin, 2017, s. 

1934). Det konstrueras som riskabelt och farligt, att det är mäns våld mot kvinnor och barn, att 

det visar på kvinnohat och att männen som köper sex utsätter kvinnorna för våldtäkt eller 

sexuella övergrepp.  

 

“Just nu är debatten om mäns våld mot kvinnor väldigt aktuell. Det som tyvärr missas är att 

prostitution utgör en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Prostitution är en av de yttersta 

konsekvenserna av mäns maktövertag och visar på en kvinnohatande syn där kvinnor och flickor 

kan kontrolleras, straffas och ägas som en produkt eller vara - vars värde sitter i prislappen, inte i 

människan.” (Donevan et al, 24 maj 2021) 

 

Detta kan tolkas som ytterligare ett sätt att visa hur även vuxna sexsäljare har bristande agens när 

de sammanblandas med barn som enligt svensk lag saknar förmågan att samtycka till sexuella 

handlingar. Vidare riktar detta uppmärksamheten på män som förövare. På detta sätt kan man 

säga att män som kön stigmatiseras men i detta fall framförallt de som köper sex av kvinnor då de 

faller under samma kategori som våldsutövare och våldtäktsmän. Sexköpare tillskrivs många 

oönskade attribut, exempelvis som aggressiva och våldsamma, de beskrivs ha otrevlig attityd och 

försöker pressa sexsäljare att gå över sina gränser och konstruerar sexsäljare som produkter. 

Detta kan tolkas som att män som köper sex tillskrivs ett karaktärsstigma, där attributen de 

tillskrivs fläckar deras personliga karaktär (Goffman, 2011, s. 26). 

 

“Trots Robertos försök att tycka synd om sig själv handlade efterföljande debatt framförallt om 

kvinnan, de prostituerades utsatta situation och om männen som tänder på att utnyttja dem.” 

(Häyrynen, 25 maj 2020), “När nu så många män lyckas reducera kvinnor till varor som kan 

köpas och säljas, så måste rättsväsendet markera hårt. Polisens insats förtjänar därför alla 

hyllningar, och de bör få gott om resurser att fortsätta det arbetet.” (Ericsson, 18 maj 2020). 
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Citaten ovan kan tänkas visa på en konstruktion av sexförsäljning som mäns våld mot kvinnor, 

samt att män njuter av denna maktskillnad. Detta kan tolkas som att männen stigmatiserar 

sexsäljare genom att ta bort deras mänsklighet och reducerar dem till en misskrediterad person 

utan något större värde än en vara (Petersson & Davidsson, 2016, s. 43). Män blir på detta sätt 

skuldbelagda till att de är dem som får sexsäljarna att känna sig misskrediterade. Att det är män i 

största allmänhet som får skulden visas även i följande citat då det uttrycks att sexköpare är män 

från alla samhällsklasser och att de är dem som behöver ändra på sig för att lösa problemet med 

sexförsäljning samt att det är på grund av dem som kvinnliga sexsäljare lider. 

 

“Sexköparna är nästan alltid män, som kommer från alla åldrar och alla samhällsklasser” 

(Tidningarna Telegrambyrå AB, 16 september 2021), “Personer som döms för sexköp ska som 

en del av sitt straff tvingas genomgå en utbildning om prostitutionens konsekvenser. Det föreslår 

Vänsterpartiet, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Jag hoppas att de skäms. Jag hoppas att de inser 

allvaret i vad de har gjort, säger Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson, till radion.” 

(Tidningarna Telegrambyrå AB, 29 april 2021) 

Dessa citat konstruerar sexköpare som förövare som borde skämmas och ändra sina attityder 

samt att kvinnorna som säljer sex är offer som behöver räddas. Detta vidare cementerar 

konstruktionen av sexförsäljning som mäns våld mot kvinnor. Då det kan tolkas som att män 

anses ha makten och kontrollen inom sexförsäljningen skulle man kunna tänka att de kan ses som 

ansvariga för sitt eget stigma, och därför också får bära skulden för detta (cf. Ramasubramanian 

& Yadlin, 2017, s. 1934). Utöver detta får vi också en fortsatt konstruktion av sexsäljare som 

lidande kvinnor, vilket kan utläsas ur citatet nedan. 

 “Kvinnorna möter kåta män enligt löpande band-principen, ofta i hyrda lägenheter. Det krävs 

ingen större emotionell intelligens för att föreställa sig det lidandet” (Ericsson, 18 maj 2020).  

 

Sexsäljande kvinnor som offer för lidande är en kontinuerlig konstruktion i Aftonbladet. Denna 

konstruktion upprätthålls av bristande agens, konstruktioner av utsatthet och ofrivillighet. 

Sexsäljare andrefieras på detta sätt från den “normala” befolkningen, de betraktar som någonting 

annorlunda och olikt oss andra. De lever inte upp till samhällets normer vilket gör att de utesluts 

från normalbefolkningen (cf. Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). Det kan också tänkas att 

sexsäljare som inte lever upp till denna bild av ofrivillighet och lidande blir ytterligare 

stigmatiserade, då de inte lever upp till “normalsamhällets” enhetliga bild av sexsäljare och därför 

hotar deras världsbild (cf. Petersson & Davidsson, 2016, s. 40). 

 

5.2.4 Sammanfattning av Aftonbladet 

Sammanfattningsvis så konstruerar Aftonbladet sexsäljare som kvinnor som ofrivilligt säljer sex. 
Sexsäljare beskrivs som personer som är ekonomiskt utsatta och därför hamnat i situationer där 
de blivit pressade att sälja sex. Oftast beskrivs det som att det är en tredje part som pressar 
sexsäljarna till sexförsäljning, det vill säga hallickar eller människohandlare. Sexsäljarna beskrivs 
som personer med urholkad agens, där de själva inte kan ta sig ur sexförsäljningen och att de 
behöver hjälp av en tredje part för att ha möjligheten att ta sig ur sexförsäljningen.Det är först när 
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sexsäljare tar sig ur sexförsäljningen som de återigen tillskrivs agens, där de agerar självständigt 
och gör egna medvetna val.  

Aftonbladet beskriver också sexsäljare som en del av andra utsatta grupper så som kriminella, 
missbrukare och hemlösa. Detta ytterligare beskriver sexsäljare som utsatta, och kan även göra att 
sexförsäljning förknippas med fara då de associeras med otrygghet och spridning av sjukdomar.. 
Det konstrueras också som att sexsäljare är kvinnor och sexköpare och hallickar är män. Inga 
särskilda kvinnor pekas ut som typiska sexsäljare, utan det konstrueras som att vilken kvinna som 
helst skulle kunna “drabbas” av sexförsäljning.  

Sexsäljare konstrueras ibland som personer med tidigare trauman som lett till att de börjat sälja 
sex. Detta kan tänkas stämpla sexsäljare som offer utan kontroll redan innan de sålde sex, samt 
att de kan tolkas som svaga och psykiskt sjuka. Sexsäljare konstrueras ofta som utländska kvinnor 
från fattiga länder, vilket kan tillskriva dem fler avvikelser än bara sexförsäljning. 

Sexförsäljning konstrueras ofta som ett tecken på ojämlikhet och mäns makt över kvinnor. Det 
beskrivs också som att sexköparna har makten över sexförsäljning som industri och hur stort 
“utbud” som finns då de kontrollerar efterfrågan av sexuella tjänster. Det konstrueras också som 
att sexköparna är förövare och att sexförsäljning är ett uttryck av mäns våld mot kvinnor och 
barn samt visar på kvinnohat. Männen som köper sex reducerar sexsäljare till varor, vilket tar bort 
sexsäljarnas mänsklighet och gör dem till misskrediterande personer.  

Ett genomgående narrativ i Aftonbladet är män som sexköpare som utsätter kvinnliga sexsäljare 
för lidande. Sexsäljare beskrivs som offer i behov av räddning och sexköpare som förövare som 
borde skämmas. 

 

5.3 Jämförelse 

De skillnader som går att finna är att New Zealand Herald har mer varierande narrativ kring 

sexförsäljning som både är positiva och negativa, medan Aftonbladet oftast konstruerar det som 

endast någonting negativt. I New Zealand Herald beskrivs sexförsäljning som något annat än det 

normala då de lägger en vikt vid yrket då de kommenterar om någon är sexsäljare samt något som 

inte bör normaliseras, samtidigt som det i New Zealand Herald finns ett narrativ som konstruerar 

det som önskvärt att normalisera sexsäljare. Det finns narrativ som beskriver det som önskvärt 

att ta sig ur sexförsäljning i båda tidningarna samtidigt som det konstrueras i New Zealand Herald 

som att vissa sexsäljare tycker väldigt mycket om sina jobb som vill fortsätta med det länge. En 

del konstruktioner i New Zealand Herald beskriver det som omoraliskt att sälja sex, samtidigt 

som andra konstruktioner beskriver det som vilket jobb som helst. Sexköpare konstrueras som 

både sexsäljares förövare som misshandlar och våldtar sexsäljare i båda tidningarna men de 

konstrueras också i New Zealand Herald som män som behandlar dem väl samt som offer som 

behöver sexsäljares hjälp att bygga upp sin självkänsla. En stor skillnad mellan tidningarna är 

konstrueringen av sexsäljares agens, där New Zealand Herald konstruerar sexsäljare som 

personer med en röst som får vara med och påverka bland annat politik, vilket inte återfinns i 

Aftonbladet där sexsäljare kontinuerligt konstrueras som offer för yttre omständigheter, hallickar 

och sexköpare som inte bör tas på allvar när de sägar att de valt att sälja sex själva. 
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I båda tidningarna konstrueras sexsäljare oftast som kvinnor (ibland som män i New Zealand 

Herald) som börjar sälja sex på grund av ekonomiska skäl eller andra yttre omständigheter, 

skillnaden är dock att i New Zealand Herald konstrueras sexförsäljning som något positivt som 

möjliggör att de kan försörja sig själva trots deras omständigheter. Dock konstrueras det även 

som att det är dessa omständigheter som har lett till att de hamnat i sexförsäljning vilket kan 

skapa förståelsen av att de egentligen inte ville vara där. I Aftonbladet är det dock dessa 

omständigheter som möjliggör hallickar och sexköpare utnyttjar dem. Vidare separerar 

konstruktionerna i New Zealand Herald sexförsäljning och människohandel medan Aftonbladet 

ofta jämställer de två. Detta gör att Aftonbladet konstruerar sexsäljare som offer där hallickar 

tvingar dem att sälja sex, medan det konstrueras som självvalt eller åtminstone oftast inte att 

någon annan tvingat dem i New Zealand Herald. Bordellägare i tidningarna konstrueras drastiskt 

olika.  I Aftonbladet är narrativet att de tar merparten av de pengar sexsäljarna tjänar in i ett 

utnyttjande syfte samt att de beskrivs som kriminella och förövare då de utnyttjar och “tjänar 

pengar på folks misär” samt att de är dem som har tvingat och pressat sexsäljarna att börja sälja 

sexuella tjänster. I New Zealand Herald å andra sidan framställs bordellägare i ett positivt ljus då 

de beskrivs som snälla och ordningsamma samt att de beskrivs som managers och att de står 

sexsäljarna nära och vill dem väl. Aftonbladet konstruerar sexförsäljning som en strukturell 

ojämlikhet mellan kvinnor och män där männen som köper är förövarna som behöver ändra sina 

attityder till kvinnor och att köpa sex. Medan New Zealand Herald konstruerar det som både en 

modern form av slaveri som inte borde normaliseras men också att det är positivt att 

sexförsäljning blivit mer accepterat och att det är oönskat att utesluta sexförsäljning som ett 

“vanligt arbete” samt att inte behandla sexsäljare som alla andra i samhället.  

 Likheter vi kan se mellan tidningarna är att i båda konstrueras sexköpare som män samt att de är 

förövare då de våldtar, pressar och är våldsamma mot sexsäljarna. Skillnaden i detta är att i 

Aftonbladet är sexköpare alltid förövare oavsett om de varit våldsamma eller på något annat sätt 

vanärat sexsäljaren då narrativet är att det inte går att köpa ett samtycke vilket gör att det per 

definition begår en våldtäkt när de köper sex av en sexsäljare. I New Zealand Herald konstrueras 

sexköparna mer nyanserat då de beskrivs även som män som köper för att få en mänsklig kontakt 

och att de är ensamma med dåligt självförtroende som får hjälp av sexsäljare att känna sig mindre 

avvisade och mer accepterade. Samma konstruktion finns inte i Aftonbladet, där anses sexköp 

utgöra mäns våld mot kvinnor, att det är smutsigt i sig självt att köpa, att de ser kvinnor som 

produkter snarare än människor och de dem som gör att sexsäljare lider. I båda tidningarna finns 

det också narrativ om sexsäljare som brottsutsatta, som personer som upplevt trauma och 

associeras med missbruk. Det finns dock fler skillnader i konstruktionerna, bland annat 

konstrueras sexsäljare som förövare mer ofta i New Zealand Herald än i Aftonbladet där de 

istället konstrueras som offer. Aftonbladet konstruerar oftast sexsäljare som utsatta och 

förknippar dem med andra utsatta grupper som bland annat fattiga, hemlösa och migranter, vilket 

inte är fallet i New Zealand Herald. I New Zealand Herald finns det en konstruktion av migranter 

som icke önskvärda då de är kriminella sexsäljare och “legala” sexsäljares förövare som tar pengar 

och jobb från kiwi-sexsäljare, detta återfinns inte i Aftonbladet. I Aftonbladet konstrueras det 

snarare som att majoriteten av sexsäljare är migranter och är offer för människohandel eller 

annan kriminell verksamhet. 
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6. DISKUSSION 

Nedan kommer studien summeras för att sedan diskuteras i relation till tidigare forskning, teori 

och metod. Sedan kommer studiens implikationer för forskning och praktik diskuteras.  

6.1 Summering 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och jämföra hur massmedia konstruerar 

sexförsäljning och sexsäljare i nationella nyhetstidningar i Nya Zeeland och Sverige samt hur 

dessa konstruktioner producerar stigma. Vi har därmed samlat texter från den nyzeeländska 

nyhetstidningen New Zealand Herald och den svenska nyhetstidningen Aftonbladet. Vi har 

försökt bryta ner och analysera konstruktionerna av sexsäljare och sexförsäljning utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och använt oss utav stigma i en innehållsanalys av texterna. 

Första frågeställningen som vi besvarat handlar om hur dessa två tidningar konstruerar sexsäljare 

och sexförsäljning, vilket vi sorterade ut i olika teman. Efter detta jämfördes konstruktionerna i 

enlighet med den andra frågeställningen.  

New Zealand Herald Aftonbladet 

Sexsäljare som primärt kvinnor, neutrala 

termer, Ibland som män 

Sexsäljare som kvinnor 

Sexförsäljning som en konsekvens av 

ekonomisk utsatthet 

Sexförsäljning som en konsekvens av 

ekonomisk utsatthet 

Sexsäljare hamnar i sexförsäljning på grund av 

yttre omständigheter 

Sexsäljare är indragna i sexförsäljningen 

Sexförsäljning som icke påtvingad. Skiljs åt 

från människohandel 

Sexsäljare är tvingade av en tredje part. 

Jämställs med människohandel 

Sexförsäljning som ett arbete där sexsäljare 

har kontroll. 

Sexsäljare utan kontroll över sin situation 

Sexsäljare som hjälpare till sexköpare Sexsäljare som offer för sexköpare och 

halickar 
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Sexköpare som förövare när de utsätter 

sexsäljare för våld 

Sexköpare som förövare när de köper sex 

från sexsäljare och när de utsätter sexsäljare 

för våld 

Sexförsäljning ger makt, självförtroende och 

är en lösning till problem 

Sexsäljare har bristande agens 

Sexförsäljning innebär och associeras med 

dåligt mående, andra stigmatiserade grupper 

och problematiska upplevelser 

Sexförsäljning innebär och associeras med 

dåligt mående, andra stigmatiserade grupper 

och problematiska upplevelser 

Sexförsäljning bör 
normaliseras/Sexförsäljning bör inte 
normaliseras  

 

Sexförsäljning bör 
normaliseras/Sexförsäljning bör inte 
normaliseras  

Inomhussexförsäljning som mer önskvärt än 

gatusexförsäljning 

Sexförsäljning i allmänhet som icke önskvärt 

Migrantsexsäljare underordnas kiwisexsäljare Migrantsexsäljare som norm 

Bordellägare som vill sexsäljare väl Halickar som utnyttjar sexsäljare 

Välutbildade överordnas ekonomiskt utsatta 

sexsäljare 

 

 

I Aftonbladet fann vi konstruktioner av sexsäljare som offer med bristande makt och där det ofta 

fanns en tredje part som är de som tvingat in sexsäljarna i sexförsäljning. Dessa var bordellägare 

och hallickar som konstrueras som kriminella som utnyttjar sexsäljares sårbara situation och som 

tar majoriteten av de införskaffade pengarna. I New Zealand Herald konstruerades de istället som 

att bordellägare och hallickar står sexsäljarna väldigt nära och att de vill dem väl. I Aftonbladet 

konstrueras det även som att andra behöver ta beslut åt dem, att de behöver hjälp av andra och 

att man inte ska lita på när de säger att de valt att sälja sex själva utan att de varit påtvingade. I 

New Zealand Herald å andra sidan ges sexsäljare plats i tidningen att uttrycka sina åsikter om 

politik som påverkar dem personligen vilket kan tänkas konstruera sexsäljare som aktörer som vet 

vad de vill och som ska tas seriöst. Det var dessutom vanligare med konstruktionen av att 

sexsäljare valt att arbeta med att sälja sex, att de gett dem självförtroende och förstärkt deras 

makt. I båda tidningar tillskrevs de attribut som fattiga, missbrukare och utsatta för olika brott 

samt att de upplevt tidigare trauman. I New Zealand Herald fanns dock även konstruktioner av 

sexsäljare som förövare och brottslingar, vilket inte återfanns i Aftonbladet. När det gäller 
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sexförsäljning så finner vi konstruktioner i Aftonbladet som jämställer det med människohandel 

och utnyttjande, medan New Zealand Herald skiljer dem åt. I Aftonbladet konstruerades 

sexförsäljning dessutom som ett uttryck av ojämlikhet mellan män och kvinnor där män har 

makten över kvinnornas tvång till sexförsäljning vilket inte återfanns i New Zealand Herald. På 

grund av denna förståelse av sexförsäljning konstruerades män även som förövare, som utnyttjar 

kvinnor och får dem att lida. I New Zealand Herald konstruerades istället männen som köpte sex 

både som förövare när de utsatte sexsäljare för våld, men även som snälla samt offer som 

behöver sexsäljares hjälp för att förbättra deras självkänsla och ge dem närhet som de annars inte 

får. 

Vi analyserade sedan resultatet med hjälp av Goffmans stigmateori (2011, s. 25). I båda 

tidningarna konstrueras sexsäljare som någonting annat än det normala, om än detta sker på olika 

sätt. Detta andrefierar sexsäljare genom att konstruera dem som något annat än det normala och 

önskvärda samt att sexsäljare associeras med andra stigmatiserade, utsatta grupper och oönskade 

fenomen som kriminalitet, fattigdom, migranter och psykiska problem. I båda tidningarna fråntas 

sexsäljare skulden för sin situation vilket kunde tänkas minska deras stigma. Vi vill våga påstå att 

New Zealand Herald producerar fler normaliserande konstruktioner än Aftonbladet då de i större 

utsträckning ger sexsäljare en egen röst och då de finns konstruktioner av sexförsäljning som 

“vilket jobb som helst”. Dock finns det också konstruktioner i New Zealand Herald om 

sexförsäljning som något annat än det normala och självklara. Framförallt andrefierades sexsäljare 

som var migranter i då dessa konstruerades som olagliga och icke önskvärda av de “legala” 

sexsäljarna. I Aftonbladet å andra sidan var migranter de “normala” inom sexförsäljning och i 

Aftonbladet andrefierades sexsäljare som grupp oberoende om de var migranter eller svenskar. 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Resultatet visar tydliga skillnader mellan konstruktionerna av sexförsäljning och sexsäljare i de två 

tidningarna. Detta överensstämmer också med tidigare forskning, där det fanns två olika läger 

kring uppfattningen av sexsäljare och sexförsäljning, en som såg det som skadligt för samhället 

och kvinnor, och en där normsamhället och lagstiftare skadar sexsäljare. Detta kan vara ett tecken 

på att typifieringen av sexsäljare och personer som arbetar inom sexförsäljning tillskrivs olika 

meningar och betydelser i de två länderna (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 43). 

Resultatet visar också att tidningarna från båda länderna har konstruktioner av sexsäljare som 

utsatta för brott, vilket överensstämmer med forskning av Armstrong (2014, s. 43) som beskriver 

att sexsäljare i Nya Zeeland utsätts för trakasserier, diskriminering och våld både i och utanför sitt 

yrke. Levy och Jakobsson (2014, s. 604) talar också om sexsäljare i Sverige som sårbara för 

sexköpare, där den nuvarande svenska lagen är en anledning för farorna i sexsäljares arbete.  

Materialet visade konstruktioner som kan tolkas som stigmatiserande, där sexsäljare konstrueras 

som offer utan agens, som någonting som ligger utanför normen eller som kriminella. Tidigare 

forskning inom båda länderna beskrev personer inom sexförsäljning som stigmatiserade, både av 

myndighetspersoner (Levy & Jakobsson, 2014, s. 604), och det vanliga samhället (Abel & Ludeke, 

2021, s. 7). Tidigare forskning beskrev också media som en förmedlare och en plats där stigma 

konstrueras, produceras och konsumeras av befolkningen  genom deras konstruktioner och 

narrativ (Hallgrimsdottir et al., 2006, s. 265-267; Easterbrook-Smith, 2021, s. 411), samt att 
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nyhetsrapportering av stigmatiserande uttalanden formar attityder av den målgruppen (Goepfert 

et al., 2019, s. 1, 10). Utifrån detta skulle det kunna vara så att stigmatiserande konstruktioner i de 

två tidningarna bidrar till fortsatt stigmatisering av sexsäljare av majoritetsbefolkningen, vilket 

också inkluderar socialarbetare och andra som arbetar för att hjälpa och skydda personer inom 

sexförsäljning. En möjlig effekt av detta kan vara att sexsäljare får en ökad eller fortsatt misstro 

för myndigheter, en misstro som redan existerar enligt Levy och Jakobsson (2014, s. 604). Det 

skulle också kunna resultera i fortsatt social exkludering av sexsäljare samt minska sexsäljares 

livsförändringar, och forskningen visar också att stigmatiseringen av målgruppen är en 

fundamental anledning till deras sociala ojämlikhet (Benoit et al., 2017, s. 458, 467).  

Något som vi fann i vår studie som inte kom upp i tidigare forskning är konstruktionen av 

sexsäljare som förövare. Detta var en konstruktion vi främst fann i New Zealand Herald, där 

migrantsexsäljare som anses illegala konstruerades som förövare, och ibland även kiwi-sexsäljare 

om de utsatt någon för ett brott.  

Det finns stora mängder forskning kring sexförsäljning, men det finns en forskningslucka kring 

hur media konstruerar sexsäljare, jämförelser av konstruktioner mellan länder med olika 

lagstiftningar, samt hur konstruktionerna kan komma att påverka samhället. Vår studie fyller ett 

tomrum i denna aspekt av forskningsfältet genom att undersöka just hur konstruktionerna av 

sexsäljare och sexförsäljning ser ut, hur dessa producerar stigmatisering och hur detta skiljer sig 

mellan Nya Zeeland som avkriminaliserat sexförsäljning, och Sverige som kriminaliserat sexköp.  

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten av socialkonstruktionism betyder att vi resonerat kring 

möjliga tolkningar av materialet. Vi har därför inte intresserat oss av hur sanningsenligt materialet 

varit i förhållande till hur situationen verkligen ser ut för sexsäljare, utan istället endast fokuserat 

på de konstruktioner och narrativ vi fann i det (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 317). Detta har gett 

en förståelse för vilka konstruktioner och narrativ kring sexsäljare och sexförsäljning som 

befolkningen i Sverige och Nya Zeeland konsumerar vilket i sin tur har en del i hur deras 

förståelse för det detta fenomen kan se ut i de två länderna.  

Vidare har användningen av stigmateorin och andrefiering påverkat hur vi samlat in materialet 

och vad vi fokuserat på under bearbetningen och analysen. Vi utformade våra kodningsfrågor 

med utgångspunkten av social konstruktionism, stigma och andrefiering. Teorin lät oss studera 

och resonera kring möjliga stigmatiserande effekter av de konstruktioner vi fann i materialet, samt 

analysera hur olika de stigmatiserande konstruktionerna kunde se ut. Exempelvis kunde vi se att 

sexsäljare stigmatiserades genom konstruktionen av dem som offer, men också av konstruktionen 

av dem som förövare.  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Vi valde att använda oss av innehållsanalys av nyhetsartiklar vilket inneburit att vi lagt fokus på 

texter i media och hur dessa texter konstruerar sexförsäljning och sexsäljare samtidigt som vi 

hållit oss nära den faktiska texten. Detta innebär att vår metod inte är interaktiv, vi har inte 

kunnat ställa frågor till materialet eller be om tydliggöranden, utan vi har endast kunnat analysera 
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det som texten sagt. Metoden var dock användbar i hanteringen av en stor mängd material, samt i 

jämförelsen mellan länderna (Boréus & Bergström, 2017, s. 24–26). Detta på grund av att 

metoden hjälpte oss att se ett mönster i materialet, samt att det kodningsschema vi använde oss 

av var behjälpligt i fokuset kring konstruktioner, narrativ och stigma.  

Vi valde att använda oss av nyhetsartiklar då detta är ett tillgängligt medium för 

majoritetsbefolkningen, samt för att tidigare forskning beskriver media som den plats som formar 

majoritetbefolkningens attityder kring ämnen som de annars inte interagerar med (Hallgrimsdottir 

et al., 2006, s. 265-267; Easterbrook-Smith, 2021, s. 411). I denna studie har vi inte kunnat 

bekräfta att majoritetsbefolkningen håller med om de narrativ som media förmedlar, men de får 

ändå till sig ändå narrativen vilket kan tänkas påverka deras uppfattning och förståelse av ämnet. 

För att kunna styrka att samhället delar den syn på sexsäljare och sexförsäljning som media 

konstruerar är ett förslag att utföra en kompletterande enkätstudie. Denna enkätstudie skulle 

kunna ställa frågor om individers uppfattningar av ämnet, för att sedan jämföra resultatet med det 

resultat om innehållsanalysen gett och se om de överensstämmer. 

 

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Vår studie bjuder in till mer ingående forskning kring stigmatisering av sexsäljare samt hur 

socialarbetare kan hjälpa stigmatiserade grupper och individer. Det skulle vara önskvärt med en 

mer ingående studie, med större mängd samt mer varierat material för att ytterligare kunna 

analysera hur media påverkar majoritetsbefolkningens attityder och uppfattningar av sexsäljare 

och sexförsäljning, vilket i sin tur påverkar socialarbetare och deras praktik. Det skulle även vara 

intressant med studier som undersöker hur socialarbetare konstruerar sexförsäljning och 

sexsäljare för att se om konstruktionerna överensstämmer med de vi funnit i vår studie.  

 

Slutligen, då tidigare forskning har visat att sexsäljare upplever stigmatisering och diskriminering i 

mötet med myndigheter (Levy & Jakobsson, 2014, s. 604) är det önskvärt att socialarbetare håller 

sig medvetna om de stigmatiserande narrativ som de konsumerar för att inte reproducera denna 

stigmatisering i praktiken. Stigmatiseringen kan tänkas leda till att sexsäljare inte söker den hjälp 

de behöver av misstro till myndigheter, vilket förhoppningsvis kan motverkas genom att bemöta 

klienten med utgångspunkt i individen och med mindre förutfattade meningar. Vår studie kan ge 

socialarbetare insikt i vilka stigmatiserande konstruktioner som kan finnas i media i Sverige, samt 

vilka alternativa konstruktioner som kan finnas utanför Sverige som kan vara stigmatiserande för 

sexsäljare och sexförsäljning (Hulusjö, 2013, s. 26). Detta kan ge en medvetenhet om de 

stigmatiserande konstruktionerna som finns i det sociala arbetet kring sexförsäljning vilket kan 

leda till ett mer konstruktivt arbete och bemötande. 
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BILAGA 1 –  

Exempel på kodningsramen som användes för att svara på kodningsfrågorna. 

 

Konstruering önskvärt Ej 
önskvärt 

ämnen aktörer offer förövare Beskrivning Länkar 
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