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Abstract 

 

Female prostitution 

A qualitative content analysis of media reporting on causes of female prostitution. 

 

The aim of this research has been to investigate how during 2018 media have described 

causes of female prostitution and how these descriptions relate to earlier research on female 

prostitution. In order to fulfill the aims of the study a qualitative content analysis was carried 

out on 17 articles from Aftonbladet and DN. The result of this investigation has shown that 

newspaper articles express several different reasons for female prostitution that can be related 

to earlier research on prostitution. However there is an overstatement of causes with 

compelling character. Based on the sensational journalism theory, it is understood that these 

types of articles are overrepresented as they contain greater measure of sensation and higher 

news value. The results of the study are discussed from the theoretical agenda-setting 

perspective. It has been interpreted that the public's beliefs about causes of female prostitution 

are affected by reports in media about compelling causes. 
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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie har varit att studera hur media, under år 2018, skildrade orsaker till 

kvinnlig prostitution och hur medias beskrivningar förhåller sig till de orsaker som forskning 

om kvinnlig prostitution redovisar. För att besvara syftet har en kvalitativ innehållsanalys 

genomförts av 17 artiklar från Aftonbladet och DN. Resultatet av studien har visat att 

tidningsartiklar kring orsaker till kvinnlig prostitution beskriver flera skiftande orsaker som 

har kunnat relateras till den tidigare forskningen. Däremot finns det en överrepresentation av 

sådana orsaker som genomsyras av tvingande karaktär. Med utgångspunkt i teorin om 

sensationell journalistik kan det förstås som att denna typ av artiklar är överrepresenterad då 

den innehåller ett större mått av sensation och därmed högre nyhetsvärde. Resultatet från 

studien diskuteras utifrån ett dagordningsteoretiskt perspektiv. Allmänhetens föreställningar 

om orsaker till kvinnlig prostitution tolkas som påverkade av medias rapportering om 

tvingande orsaker. 
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1. Inledning 

Massmedierna styr människors känslor och sätt att tänka genom att välja vad som ska 

publiceras. Genom nyhetsrapporteringar har media möjlighet att påverka allmänhetens 

dagordning, det vill säga vilka ämnen som ska diskuteras och bredden på de ramar som 

diskussionen ska föras inom (Swärd & Starrin, 2016, s. 404; McCombs, 2004/2006, s. 27). 

Dessutom har massmedia möjlighet att påverka känsligheten och oron för vissa beteenden 

(Cohen, 2011, s. xxviii-xxix). De kan alltså skapa ett känsloläge i samhället, genom att 

rapportera om ett specifikt ämne i större utsträckning. Media besitter även möjligheter att, 

genom sin rapportering, påverka politiker och myndigheters dagordning (Swärd & Starrin, 

2016, s. 404). 

 

Andersson och Nilsson (2009, s. 25, 129) bekräftar detta och framhåller att media har ett stort 

ansvar för hur kriminalpolitiken formas. Brottsproblem definieras snarare av mediebilder än 

vetenskapliga studier, något som i sin tur bidragit till att det politiska samtalet numera handlar 

om hur problem uppfattas av allmänheten och inte vilka de faktiska orsakerna kan vara 

(Andersson & Nilsson, 2009, s. 159, 162). Andersson och Nilsson (2017, s. 131) menar att 

den politiska legitimeringsgrunden genomsyras av det allmänna rättsmedvetandet. Det vill 

säga att ett samhälles lagar och regler skapas av den allmänna uppfattningen om vad som är 

viktigt. Allmänhetens åsikter och uppfattningar utgör således en betydelsefull grund för hur 

kriminalpolitiska frågor formas (Andersson & Nilsson, 2017, s. 131).  

 

Swärd och Starrin (2016, s. 404), McCombs (2004/2006, s. 27) och Andersson och Nilsson 

(2017, s. 131) ger uttryck för hur media, genom sin rapportering, kan påverka allmänhetens 

uppfattningar om ett visst ämne och hur dessa uppfattningar i sin tur kommer att ha ett stort 

inflytande på hur kriminalpolitiken utformas. Media, allmänheten och kriminalpolitiken har 

alltså en nära koppling till varandra där både media och allmänheten kan påverka 

kriminalpolitiken. Särskilt inflytande på kriminalpolitiken menar Andersson och Nilsson 

(2009, s. 25) att media har när det gäller föreställningar kring brottslingar och brottslighet.  

 

Andersson och Nilsson (2009, s. 158, 159) har dock kritiserat medias återgivningar av 

brottslighetens omfattning och struktur, ett uttalande som ges stöd av Jewkes (2011, s. 41, 42) 
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som menar att medias rapporteringar styrs av sådana nyheter som kan skapa reaktioner och 

väcka intresse hos den publik de riktar sig till. Nyheterna väljs således ut på grundval av dess 

nyhetsvärde och medias rapporteringar blir snedvridna då de inte ger en heltäckande, 

representativ bild av olika fenomen, utan istället fokuserar nyheter av dramatisk karaktär 

(Jewkes, 2011, s. 41, 69). Ett sådant ämne som Jewkes (2011, s. 51) menar tillskrivs högt 

nyhetsvärde och ständigt återkommer i media är sex. Jewkes (2011, s. 123, 126, 127) för även 

fram argument om medias rapporteringar kring kvinnor med ett avvikande beteende och 

menar att dessa i sig kan anses ‘nyhetsvärdiga’, men, media konstruerar än mer 

uppseendeväckande rapporteringar om nyheterna även kan marginalisera kvinnorna genom att 

referera till deras sexualitet. 

 

Vetskapen om att media påverkar allmänheten och kriminalpolitiken och samtidigt ger en 

skev bild av verkligheten och fokuserar nyheter med högt nyhetsvärde, såsom exempelvis 

kvinnor med avvikande beteende och sexualitet, gjorde oss intresserade av att studera hur 

orsaker till kvinnlig prostitution förklaras i svensk media och om medias återgivningar speglar 

den tidigare forskningen på området. Att genomföra denna typ av undersökningar blir viktigt 

då man, genom att ställa forskning mot media, kritiskt kan granska ett av kriminalpolitikens 

påtryckande organ. Vi hoppas att vi, genom denna studie, kan bidra till att skapa en 

mediemedveten kriminologi med förståelse för hur media prioriterar, rapporterar och 

påverkar.  

 

När vi började studera tidigare forskning om prostitution blev det tydligt att orsakerna till 

varför kvinnor prostituerar sig är många. Delvis fann vi förklaringar som målar upp bilden av 

en lycklig prostituerad som gillar att sälja sex, men, vi fann också forskning som gav uttryck 

för prostitution som skett under tvingande förhållanden. Bilden som växte fram var att 

kvinnornas förklaringar till varför de prostituerat sig, enligt oss, kunde sammanfattas och 

delas in utifrån två övergripande förklaringar: aktörsorienterade förklaringar och tvingande 

förklaringar.  

 

Den forskning kring kvinnlig prostitution som vi anser kan hänföras till aktörsorienterade 

förklaringar utgår från att kvinnorna är fria från tvång av yttre faktorer, samt att de själva valt 

att prostituera sig för att de kan och vill.  
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För de tvingande förklaringarna till varför kvinnor väljer att prostituera sig gäller, enligt oss, 

istället det motsatta, det vill säga att prostitutionen bottnar i psykisk ohälsa, trauman eller 

upplevelsen av att inte ha något annat val. Prostitutionen kan med andra ord inte anses 

självvald. 

 

Mot bakgrund av tidigare prostitutionsforskning och förhållandet mellan kriminalpolitik och 

media vill vi genomföra en undersökning om hur medias uppfattningar kring orsaker till 

kvinnlig prostitution speglas i artiklar i Aftonbladet och DN. Vi vill även undersöka hur 

medierapporteringen ställer sig i förhållande till forskning om kvinnlig prostitution. De två 

övergripande förklaringarna, aktörsorienterade förklaringar respektive tvingande förklaringar, 

har delvis varit behjälpliga för att skapa en inblick i hur orsaker till kvinnlig prostitution kan 

se ut, men de har även fyllt funktionen av ett verktyg som möjliggjort en jämförelse av 

medias beskrivning och forskning på området.  

1. 1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera hur två av Sveriges dagstidningar, Aftonbladet 

och DN, under år 2018 skildrar orsaker till kvinnlig prostitution och hur dessa återgivningar 

förhåller sig till de aktörsorienterade respektive tvingande förklaringar som denna studie delar 

in tidigare forskning utifrån.  

 

Studiens frågeställningar är: 

  

● Vilka orsaker till kvinnlig prostitution nämns i Aftonbladet och DN:s 

medierapportering och hur relaterar de till aktörs- och strukturförklaringar? 

 

● Vilken av de för studien aktuella aktörsorienterade respektive tvingande förklaringar 

ges störst utrymme i media? 
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1. 2. Avgränsningar 

Det har på grund av tidsmässiga anledningar varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar i 

studien. De avgränsningar som har gjorts kommer att presenteras nedan. 

1. 2. 1. Kvinnlig prostitution  

Studien har avgränsats på ett sådant sätt att den enbart riktar in sig på att undersöka kvinnlig 

prostitution. Valet att fokusera kvinnor och inte män grundar sig delvis i att vi själva är 

kvinnor men också då vi, innan denna studie, bar på en förutfattad mening om att 

prostitutionen främst består av sexsäljande kvinnor som är i behov av pengar. För att få en 

djupare inblick i det område som av oss uppfattades som självklart ansåg vi det intressant att 

studera hur orsaker till kvinnlig prostitution porträtteras i forskning såväl som i media.  

1. 2. 2. Mediekällor 

Denna studie utgår från artiklar publicerade i Aftonbladet och DN. Dessa har valts ut på grund 

av dess olika politiska beteckningar, “oberoende Socialdemokratisk” och “oberoende Liberal” 

(Lindström, 2016, 19 oktober; Nationalencyklopedin [NE], u.å.), ett val som kan minska 

risken för att det samlade materialet ensidigt färgas av tidningarnas politiska grund. 

Tidningarna har även valts ut på grundval av att de är rikstäckande och når ut till en stor del 

av den svenska befolkningen.  

1. 2. 3. Tidsram 

Det har varit nödvändigt att begränsa artiklarnas publiceringsdatum till ett år för att minimera 

det annars omfattande antalet artiklar som skulle behöva analyseras. Undersökningens urval 

utgår från de artiklar som publicerats på Aftonbladet och DN från 1 januari till 31 december 

år 2018. Denna tidpunkt för artiklarnas publicering valdes bland annat på grund av dess 

aktualitet men också då nätverket #intedinhora startade hösten 2017 (TV4, 2018, augusti). 

#intedinhora är ett nätverk som startades som ett upprop, parallellt med #metoo-rörelsens 

utveckling i Sverige (#intedinhora, u.å.a). Nätverkets vision är att “ingen ska behöva utnyttjas 

i sexhandeln” (#intedinhora, u.å.b), något som de försöker uppfylla genom att upplysa 

allmänheten via föreläsningar och sociala medier, möta och prata med riksdagsledamöter samt 

skapa debatter i media för att påverka politiska åtgärder (#intedinhora, u.å.b; #intedinhora, 

u.å.c).  
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Det är sannolikt att upprop som #intedinhora påverkar hur det i media rapporteras om 

prostitution. Nyhetsrapportering kring ett visst ämne kan variera både i omfattning och 

karaktär, och ett sådant nätverk som #intedinhora kan både ha påverkat hur media skriver om 

prostitution, men även i vilken omfattning. Det finns alltså en risk för att det föreligger 

skevhet i urvalet.  

1. 3. Förklaring av begrepp 

1. 3. 1. Prostitution  

Begreppet prostitution är det som används mest frekvent i de studerade medierna och i den 

tidigare forskningen. För att inte förvirra läsaren genom att blanda olika uttryck och 

benämningar använder denna studie sig av samma uttryck när det refereras till kvinnlig 

sexförsäljning. 

 

De medieartiklar som utgör grunden för analysen och den tidigare forskningen för studien ger 

dock ingen explicit förklaring av vad de menar när de refererar till prostitution. Av den 

anledningen är det svårt att veta hur begreppet har tillämpats och vad som, enligt just de 

författarna, faller inom ramen för prostitution. Med grund i denna osäkerhet kommer vi att ge 

en bred beskrivning av vad prostitution innebär för denna studie.  

 

Prostitution kan beskrivas som när minst två parter köper respektive säljer sexuella tjänster 

mot någon form av ersättning. Ersättningen kan vara av ekonomisk karaktär, men den kan 

också bestå av annat såsom exempelvis mat eller husrum. De sexuella tjänster som utförs kan 

bestå av allt från samlag till att sälja sex online. Prostitution kan alltså ske över nätet såväl 

som i verkligheten. Prostitutionen förutsätter inte att försäljning av sexuella tjänster måste ha 

skett mer än en gång.  

1. 3. 2. Förklaringar 

Begreppet ‘förklaringar’ används i uppsatsen för att urskilja såväl förklaringar som motiv till 

att kvinnor prostituerar sig. Analysen av tidigare forskning och urvalet av artiklar grundar sig 

på individnivå där kvinnornas egna förklaring och motiv lyfts fram. Analysen omfattar 

därmed inte mer allmängiltiga förklaringar på grupp- och/eller samhällsnivå.  
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1. 3. 3. Aktörsorienterade förklaringar   

En aktör är en person som har utvecklat en förmåga att göra egna val och själv styra över sina 

handlingar (Wikström, 2005, s. 224). Handlingsutrymmet utvecklas normalt med växande 

ålder (Wikström, 2005, s. 225). Aktören får efter hand en starkare roll och större möjligheter 

att påverka sitt aktivitetsfält, det vill säga att handla på ett övervägt sätt styrt av personliga 

uppfattningar (Wikström, 2005, s. 224).  

 

I denna uppsats använder vi begreppet ‘Aktör’ för att karaktärisera kvinnor som gör sina egna 

överväganden för att prostituera sig. Kvinnorna ser sig inte som offer för ett tvång utan 

snarare som självständiga aktörer.  

1. 3. 4. Tvingande förklaringar   

Vi använder begreppet ‘Tvingande förklaringar’ för att beskriva sådan prostitution där 

kvinnor ser sig som påverkade av yttre faktorer och utan eget handlingsval. Kvinnor befinner 

sig i en situation där omgivningens krav, föreställningar och handlingar styr deras agerande. I 

vissa fall kan vägen in i prostitution styras av händelser som inte har någon direkt koppling 

till prostitution, men där kvinnornas individuella upplevelser och psykiska mående senare 

predestinerar dem för prostitution. Vi talar då om mer deterministiska förklaringar som får en 

tvingande effekt.  

 

Tvingande förklaringar kan också innefatta strukturella förklaringar. Giddens och Sutton 

(2013/2014, s. 65) beskriver strukturer som en typ av gränssättare. Strukturer bestämmer vilka 

aktiviteter som är möjliga, respektive vilka som inte är det. Giddens och Sutton (2013/2014, s. 

65) menar att strukturer inte är något som individen själv har makt att påverka utan något som 

begränsar handlingsmöjligheterna.  

 

Tvingande förklaringar innefattar alltså i denna uppsats såväl strukturella som förutbestämda 

och ofrivilliga (deterministiska) förklaringar på individnivå.  

1. 4. Disposition 

I studiens första avsnitt ges en överblick av relationen mellan media, allmänheten och 

kriminalpolitiken, följt av studiens syfte och frågeställning. Därefter redogörs för studiens 

avgränsningar och förklaringar av begrepp. I det andra avsnittet presenteras tidigare forskning 
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som är relevant för studien. Forskningen behandlar bland annat förklaringar till kvinnlig 

prostitution, men det presenteras även forskning som belyser hur prostitution speglas i media. 

Avsnitt tre innehåller en beskrivning av den teoretiska ram som studien omfattas av, samt en 

förklaring till varför de valda teorierna är aktuella för studien och hur de kommer att 

användas. Det fjärde avsnittet behandlar studiens valda metod, en beskrivning av denna följt 

av en motivering till varför den har valts. Vidare redogörs för studiens tillvägagångssätt, 

datainsamlingsmetod och kodning av det insamlade materialet. Avsnittet fortsätter med att 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet relateras till studien, därefter följer en 

presentation av de etiska ställningstagandena. Avsnittet avslutas med att studiens felkällor 

lyfts fram. Avsnitt fem inleds med en resultatpresentation av kodningsramen, därefter beskrivs 

de subkategorier som utgör huvudkategorierna mer ingående vilket efterföljs av en analys av 

det presenterade resultatet, bland annat med kopplingar till studiens första teori. I det sjätte 

och sista avsnittet diskuteras resultatet i förhållande till studiens andra teori, vilken relateras 

till allmänheten och kriminalpolitiken. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

2. Tidigare forskning  

Avsnittet tidigare forskning inleds med en genomgång av hur den tidigare forskningen har 

inhämtats, vilka sökord, databaser och böcker som har använts. Sedan följer en beskrivning av 

forskning kring förklaringar till kvinnlig prostitution. Forskningen har av oss delats in i två 

kategorier: aktörsorienterade förklaringar och tvingande förklaringar. Denna indelning har 

gjorts för att underlätta för läsaren. Den insamlade forskningen kring orsaker till prostitution 

har utgjort en viktig grund i frågan om att jämföra vad forskningen säger om orsaker till 

kvinnlig prostitution och medias bild av densamma. Avsnittet avslutas med en presentation av 

tidigare forskning kring medias bild av prostitution.  

2. 1. Så har den tidigare forskningen inhämtats  

Forskning kring prostitution är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär och behandlas idag 

både i böcker, rapporter, utredningar, etc. (SOU, 2010:49, s. 24–25). Den för studien 

relevanta forskningen har sökts både genom böcker, artiklar och olika typer av rapporter.  

 

Genom att använda sökordet “Prostitution” i Högskolan i Gävles bibliotekskatalog fann vi en 

bok skriven av Månsson (2018). Månsson (2018) är professor emeritus i socialt arbete och har 
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studerat sexhandeln världen över i mer än 40 år. I hans lärobok ‘Prostitution: Aktörerna, 

relationerna och omvärlden’, beskriver och analyserar Månsson prostitutionens aktörer, 

däribland de som prostituerar sig. Månssons (2018) bok har i sökningen av tidigare relevant 

forskning fungerat som en kunskapsbas. Han refererar i sin bok till en mängd olika studier till 

varför kvinnor prostituerar sig. Vissa av dessa kommer till användning i denna studie. 

Sökningen i Högskolan i Gävles bibliotekskatalog gav ett resultat på 42 träffar, varav 

Månssons bok är den som är nyast och mest relevant för vårt arbete. 

 

En annan bok som används i avsnittet tidigare forskning är Östergrens (2006) bok “Porr, 

horor och Feminister”. Denna bok återfanns med hjälp av Högskolan i Gävles 

bibliotekskatalog där sökordet “Horor” användes. Sökningen resulterade i tre träffar. Vi valde 

Östergrens bok då den innehåller intressant forskning som kan anses väsentlig för denna 

undersökning. 

 

Det Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, är en forskningsdatabas som varit behjälplig vid 

inhämtning av tidigare forskning. Här genomförde vi en avancerad sökning efter 

forskningspublikationer med sökorden “Selling sex”, “Reasons” och “Sälja”, “Sexuella 

tjänster”, “Prostitution” vilket gav fem respektive sex träffar. Av dessa framstår Fredlunds 

(2019) studie, “Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury” och Jonsson och Svedins 

(2012) studie,”Online är jag någon annan...….” som både aktuella och mest relevanta för 

denna undersökning.   

 

Slutligen har vi även använt Högskolan i Gävles databas “Discovery” för att finna lämplig 

forskning. Sju kombinationer av sökord prövades. Sökningarna begränsades till att enbart visa 

träffar på engelska och i fulltext-format. För att vara säkra på att de lämpliga studierna är 

granskade av sakkunniga inom området begränsades sökningen även till att enbart visa 

resultat som är peer-reviewed granskade. Den första kombinationen av sökord var: 

“Experiences”, “Sex work”, “Trading sex”, “Prostitution”, “Women”, vilken resulterade i nio 

träffar. Den andra och tredje kombinationen var “Experience”, “Trafficking”, “Woman”, 

“Prostitution”, “Pimp” och “Sex”, “Study”, “Trafficking”, “Female”, “Violence”, 

“Influence”, vilka resulterade i åtta respektive elva träffar. Den fjärde och femte 

kombinationen av sökord blev “Women”, “Selling sex”, “Prostitution”, “Experience” och 

“Entry”, “Prostitution”, “Reasons”, dessa sökordskombinationer gav 16 respektive 19 träffar. 

Den två sista kombinationen resulterade i 4 respektive 15 träffar utifrån sökorden 
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“Motivations”, “Remaining”, “Prostitution” och “Prostitution”, “Women”, “Print”, “Media”. 

Av de totalt sju stycken sökordskombinationer som användes valdes nio artiklar ut för att ingå 

i undersökningen. 

2. 2. Aktörsorienterade förklaringar 

Denna studies aktörsförklaringar till varför kvinnor väljer att prostituera sig utgår från att 

kvinnorna är fria från tvång av yttre faktorer och att de själva valt att prostituera sig för att de 

kan och vill. Prostitutionen kan bland annat förklaras med att kvinnorna upplever 

känslomässig tillfredsställelse i form av njutning, spänning, lust, upphetsning, 

uppmärksamhet, känslan av att ha kontroll och få bestämma över sina arbetstider och 

handlingar, samt att kvinnorna gör en ekonomisk vinning som inte kan ses som nödvändig för 

deras överlevnad.  

2. 2. 1. Spänning och uppmärksamhet 

van de Walle, Picavet, van Berlo och Verhoeff (2012, s. 548) har genomfört en undersökning 

med syfte att studera holländska ungdomars erfarenheter av att prostituera sig. Denna studie 

innehåller 30 stycken semistrukturerade intervjuer med ungdomar med en maxålder på 24 år 

(varav 22 tjejer och 8 killar), som alla har minst en upplevelse av att sälja sex för något slags 

utbyte, exempelvis pengar, materiella ting eller tjänster (van de Walle et al., 2012, s. 549, 

550). Resultatet visar att det finns skillnader mellan respondenterna vad gäller förklaringar till 

varför de säljer sexuella tjänster (van de Walle et al., 2012, s. 550). För en del av 

respondenterna är spänningen och upphetsningen de mest centrala faktorerna för att sälja sex 

(Se även Hwang & Bedford, 2004). Den ersättning de får saknar central betydelse då 

respondenterna vanligtvis har ett välbetalt jobb eller bor ihop med sina föräldrar. Resultatet 

från van de Walle et al. (2012, s. 550–551) visar även att vissa av kvinnorna motiveras till att 

sälja sex på grund av att de får dyra presenter och uppmärksamhet.  

2. 2. 2. Ekonomi, flexibla arbetstider och känslomässig uppskattning 

Hwang och Bedford (2004, s. 137, 138) har i en studie undersökt prostitutionen i Taiwan med 

hjälp av fallstudier utifrån 57 intervjuer med flickor som arresterats för prostitution. 

Intervjudeltagarnas ålder varierar mellan 13 och 28 år. Studien söker svar på hur prostituerade 

i Taiwan ser på sig själva och på sitt arbete, samt de huvudsakliga anledningarna till varför de 

väljer att stanna kvar i prostitution (Hwang & Bedford, 2004, 2008, s. 136, 137). Resultatet 
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visar att det finns olika typer av prostituerade, bland annat fria prostituerade, vilka vi kommer 

att rikta fokus mot här (Hwang & Bedford, 2004, s. 139). I Hwang och Bedfords (2004, s. 

139) studie är det 33 deltagare som uppger att de arbetar som fria prostituerade. Utifrån 

intervjuer med dessa kan fyra kategorier identifieras som anledningar till att kvinnorna väljer 

att stanna kvar och fortsätta prostituera sig (Hwang & Bedford, 2004, s. 140). Dessa är 

ekonomi/livsstil, känslomässig uppskattning, drogrelaterade orsaker och identitetsrelaterade 

orsaker (Vår översättning). Det två förstnämnda av dessa kategorier utgör särskilt vanligt 

förekommande orsaker för merparten av de fria prostituerade kvinnorna och därför kommer 

endast dessa att presenteras här. I den första kategorin, ekonomi/livsstil, uppger samtliga 

kvinnor att prostitutionen ger dem möjligheten till ett högbetalt arbete med flexibla arbetstider 

(Hwang & Bedford, 2004, s. 140, 143). Att istället ha ett fast schema och dessutom med lägre 

inkomst beskrivs av kvinnorna som outhärdligt (Hwang & Bedford, 2004, s. 140). Den andra 

vanligt förekommande kategorin, känslomässig uppskattning, är för många av kvinnorna 

(73%) även en viktig faktor till varför de säljer sex (ibid.). Genom klienter, hallickar och 

andra prostituerade kan kvinnorna känna sig som en del av kamratskapen, få uppmärksamhet 

och ömhet, spänning och känslan av att de gjort någonting bra.  

2. 2. 3. “Den lyckliga horan” - som vilket jobb som helst 

I en svensk studie av Jonsson, Svedin och Hydén (2015, s. 17, 18–19) studeras anledningarna 

till att kvinnor har börjat, fortsatt och slutat sälja sex. Studien bygger på intervjuer med 15 

kvinnor i åldrarna 15 till 25 som alla har erfarenhet av att sälja sex online tidigare än 18-års 

ålder. Resultatet från Jonsson et al. (2015, s. 22) forskning visar bland annat att kvinnornas 

behov av att bli fysiskt berörda till viss del kan fyllas genom att sälja sexuella tjänster. Även 

känslan av kontroll tycks ha påverkat respondenterna till att fortsätta sälja sex. De menar 

bland annat att det, genom deras handlingar, är möjligt att känna känslan av kontroll - något 

som annars är ovanligt i det liv de lever. Vissa kvinnor uppger att de älskar känslan av att vara 

den som bestämmer vem hon ska träffa och hur mycket hon ska ta betalt. Jonsson et al. (2015, 

s. 25) konstaterar att försäljning av sexuella tjänster inte bara är ett sätt för de intervjuade 

kvinnorna att hantera känslor som oro och ensamhet, utan det är även ett slags verktyg för att 

hantera känslor som glädje och upphetsning. 

 

Östergren (2006, s. 165, 167) menar i sin bok Porr, horor och feminister, som utgår från 13 

intervjuer med kvinnliga sexsäljare, att det finns två ytterligheter i porträtteringen av den 

kvinnliga prostituerade. Dels framställs kvinnan genom pornografiska skildringar och 
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konstnärliga verk som ‘den lyckliga horan’ som älskar sex. Samtidigt, i den andra 

ytterligheten, konstrueras bilden av en trasig, drogad och utnyttjad kvinna vars liv kantats av 

trauman och som nu befinner sig i händerna på hallickar. Östergren (2006, s. 167) menar att 

samhällsdebatten om prostitution idag enbart fylls av bilder som skildrar den senare 

ytterligheten - det vill säga en kvinna som inte själv valt prostitution och som lider av svåra 

bakgrunds- och levnadsförhållanden. Östergren (ibid.) är kritisk till detta sätt att porträttera 

kvinnors prostitution och menar att prostitution består av en mångfald skiftande berättelser, 

erfarenheter och verkligheter.  

 

Kvinnorna i Östergrens (2006, s. 170, 174, 176, 177) studie vittnar om att de prostituerar sig 

för att få utlopp för det egna sexuella intresset, få uppleva känslan av intim närhet och 

spänning utan att ställas inför de krav som kan finnas i en parrelation, få känna egen njutning 

av att ge njutning till sexköparen samt som ett sätt att dryga ut inkomsten (en ekonomisk 

vinning som inte kan anses livsavgörande). Östergren (2006) beskriver funktionen av 

prostitution för en av kvinnorna som att “Den har gett hennes liv mening och innehåll.” (s. 

176). Flera av de intervjuade kvinnorna i Östergrens (2006, s. 182–183, 187) studie likställer 

prostitution med vilket jobb som helst, och understryker att de upplever sin situation som 

prostituerade bättre än den de tidigare levde i när de arbetade inom serviceyrket. 

Prostitutionen har gjort det möjligt för dessa kvinnor att få ett bättre liv, och kvinnorna 

ifrågasätter varför prostitution av samhället uppfattas som så ‘skrämmande’ (Östergren, 2006, 

s. 182, 190, 194, 196). Kvinnorna själva beskriver prostitution som en handling som sker i 

samförstånd mellan två vuxna människor, och det är inte värre än de dokusåpor som sänds på 

tv där deltagarna öppet har samlag med varandra. Prostitutionen sker ju, tvärtom, mellan två 

personer och bakom stängda dörrar.  

2. 3. Tvingande förklaringar 

För de tvingande förklaringarna till varför kvinnor väljer att prostituera sig gäller, för denna 

studie, att prostitutionen präglas av bakomliggande motiv som trauman i form av sexuella 

övergrepp, akut behov av pengar för att överleva, psykisk ohälsa där prostitutionen bland 

annat blir som ett självskadebeteende, ångest, samt tvingande av någon annan. Kvinnorna 

befinner sig i en situation där deras handlingsutrymme begränsas och styrs av omgivningens 

krav, föreställningar och handlingar. Vissa kvinnors erfarenheter leder dem på ett förutsägbart 

sätt ovillkorligt in i prostitution.  
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2. 3. 1. Sexuella övergrepp  

Benoit, Ouellet, Jansson, Magnus och Smith (2017, s. 731, 732) har genomfört en 

intervjustudie i Kanada med syfte att försöka förstå vilka faktorer som påverkar vuxnas 

ingång till prostitution. Studien genomfördes med 218 respondenter i åldrarna 19–61 år, varav 

77% var kvinnor (Benoit et al., 2017, s. 735, 737). Resultatet visar tre övergripande kategorier 

till ingången till prostitution, dessa är kritiska livshändelser, behov/önskan om pengar och 

personlig lockelse till arbetet (Vår översättning) (Benoit et al., 2017, s. 737). Kategorin 

kritiska livshändelser består bland annat av historier om övergrepp, försummelse och 

utanförskap och en tredjedel av deltagarna uppger kritiska livshändelser som orsak till att de 

börjat prostituera sig (ibid.). Resultatet visar även att 60% av deltagarna som kan hänföras till 

‘kritiska livshändelser’ har upplevt några/flera sexuella övergrepp (Benoit et al., 2017, s. 

738). En del av dessa deltagare uppger de sexuella övergreppen som orsak till att de börjat 

prostituera sig.  

 

Några andra som har studerat de sexuella övergreppens betydelse för ingången till prostitution 

är Cobinna och Oselin (2011, s. 314). Syftet med deras undersökning är att studera orsaker till 

att kvinnor hamnar i prostitution och vilken betydelse ålder har för hur länge kvinnorna 

stannar i prostitutionen (Cobinna & Oselin, 2011, s. 310-311). Forskarna har i denna studie 

använt sig av en kvalitativ analysmetod där de, utifrån två intervjustudier, granskar 

semistrukturerade intervjuer med totalt 40 respondenter (Cobinna & Oselin, 2011, s. 314, 

315). Urvalet för de intervjuer som utgör grunden för Cobinna och Oselins (2011, s. 314) 

analys samlades till största del in genom kontakter med fyra organisationer som arbetar med 

att hjälpa gatuprostituerade. Resultatet visar att det, bland de yngre kvinnor som börjat 

prostituera sig, är vanligt med erfarenheter av att bli utsatt för sexuellt ofredande, våldtäkt och 

incest som barn (Cobinna & Oselin, 2011, s. 316, 319). Ingången till prostitution blir för en 

majoritet av dessa kvinnor (60%) ett försök att återfå kontroll och sexuell kontroll (Cobinna & 

Oselin, 2011, s. 316). Kvinnorna beskriver de sexuella övergreppen som avgörande för deras 

prostitutionsdebut (Cobinna & Oselin, 2011, s. 319). Cobinna och Oselin (2011, s. 323) finner 

även att 35% av kvinnorna menar att deras ingång till prostitutionen är en överlevnadsfråga. 

Det är ett beslut som är nödvändigt för att tjäna pengar till mat och hushåll (Se även Farley et 

al., 2004; Hedin & Månsson, 1998). 
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2. 3. 2. Ekonomiska orsaker 

Farley et al. (2008, s. 33–34) har genomfört en undersökning med syfte att studera 

erfarenheter kring upplevelsen av sexuellt och fysiskt våld hos personer som för tillfället eller 

tidigare prostituerat sig. Undersökningen bygger på 854 intervjuer med personer från nio 

olika länder1. Urvalet består främst av kvinnor, men även män och transpersoner (Farley et 

al., 2008, s. 33, 37, 39). I denna studie konkluderar forskarna bland annat att ekonomiska 

faktorer såsom fattigdom är en av grundorsakerna till prostitution (Farley et al., 2008, s. 59).  

 

Hedin och Månsson (1998, s. 25) har studerat kvinnor som lämnat prostitutionen, men även 

vilka faktorer som bidrar till att de börjar sälja sexuella tjänster. Forskarna har kommit fram 

till att en mängd tidigare händelser samspelar och utgör den process som sedermera leder 

fram till prostitution (Hedin & Månsson, 1998, s. 95). Bland de kvinnor som studeras är det 

exempelvis inte ovanligt att en flykt hemifrån är starten på en mer eller mindre kaosartad 

tillvaro med bland annat droger och kortvariga sexuella umgängen vilket ofta följs av 

prostitution (Hedin & Månsson, 1998, s. 89). Hedin och Månsson (1998, s. 89) menar att 

prostitutionen beskrivs av kvinnorna som en logisk fortsättning på tillvaron. Hedin och 

Månsson (1998, s. 83) framför även att det finns direkt utlösande faktorer till vägen in i 

prostitution. Pengar och fattigdom kan anses vara en av dessa. Forskarna betonar att ordet 

‘fattigdom’ har olika betydelse för olika kvinnor (Hedin & Månsson, 1998, s. 85). I vissa fall 

kan det handla om pengar för att överleva, medan i andra fall extrapengar för att leva det liv 

man önskar leva.  

2. 3. 3. Psykologiska orsaker  

Jonsson och Svedin (2012, s. 5, 17) har genomfört en intervjustudie med 11 kvinnor i åldrarna 

15–25 år som sålt sex online2. Syftet är att undersöka internet och mobiltelefonins betydelse 

för prostitutionen samt att studera de intervjuade kvinnornas egna livshistorier kring tänkbara 

orsaker till varför de börjar prostituera sig som unga (Jonsson & Svedin, 2012, s. 12). Flera av 

kvinnorna beskriver bland annat att de börjar sälja sexuella tjänster för att klara av negativa 

känslor och för att dämpa sin ångest (Jonsson & Svedin, 2012, s. 27). Respondenterna menar 

också att sexförsäljningen är en typ av självskada, likställt med exempelvis att skära sig själv. 

 
1 Länderna som ingick var: Kanada, Colombia, Tyskland, Mexico, Sydafrika, Thailand, Turkiet, USA och 

Zambia. 
2 Denna studie är inte vetenskapligt granskad.  
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En del av kvinnorna i Jonsson och Svedins (2012, s. 22, 27) undersökning berättar att de 

specifikt letar efter sexuella kontakter som innefattar sexuellt våld och att ersättning spelar en 

mindre viktig roll. I vissa fall vill inte kvinnorna ha betalt, i andra fall får de inte betalt 

(Jonsson & Svedin, 2012, s. 22–23).  

 

Fredlund (2019, s. 57) har, genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, 

genomfört en studie av ungdomar som säljer sex i Sverige i syfte att kartlägga omfattning, 

riskfaktorer och motiv. Studien utgår från två nationella studier med en total omfattning på 

mer än 9 300 gymnasieungdomar (medelåldern 18 år) samt en kvalitativ studie med 199 

deltagare (medelåldern 27,9 år). Resultaten från Fredlunds studie visar att en stor del av de 

kvinnor som sålt sexuella tjänster blivit utsatta för sexuella, psykiska och/eller fysiska 

övergrepp. Det finns även en återkommande bild av att kvinnorna lider av psykisk ohälsa och 

självskadebeteende (Fredlund, 2019, s. 35). Det starka sambandet mellan sexuella övergrepp, 

psykisk ohälsa, självskadebeteende och känslomässiga orsaker och att sälja sexuella tjänster 

tyder, enligt Fredlund (2019, s. 42), på att försäljning av sexuella tjänster är ett sätt att 

kontrollera den psykiska ohälsan. Fredlunds (2019, s. 44) studie visar, både genom 

kvantitativa och kvalitativa resultat, att personer som använder sex som en del av ett 

självskadebeteende ofta har underliggande problem med bland annat sexuella, fysiska eller 

emotionella övergrepp, depression och traumasymtom.  

2. 3. 4. Trafficking  

Hickle och Roe-Sepowitz (2016, s. 125, 126) har i en enkätstudie med 478 vuxna kvinnor 

som alla, mellan åren 2012–2014, deltog i ett program för att avledas från prostitution 

undersökt vad som leder till att dessa kvinnor hamnar i sexindustrin. Forskarna finner flera 

genomgående teman, bland annat värvning, övertalning, tvång, kidnappning, att ha lurats in i 

prostitution och att ha påverkats av en hallick (Vår översättning) (Hickle & Roe-Sepowitz, 

2016, s. 128). Vissa av de medverkande respondenterna uppger inte vad den faktiska orsaken 

till att de börjat sälja sex är, men framhåller att de varit starkt influerade av en hallick eller att 

de var yngre än 18 år när de började sälja sex.  

 

Under temat ‘värvning’ finner forskarna en återkommande bild av att kvinnorna vanligen blir 

introducerade, utbildade och/eller övertygade av någon som kan gynnas av att kvinnorna 

säljer sexuella tjänster (Hickle & Roe-Sepowitz, 2016, s. 129). Temat ‘övertalning’ innebär 

att kvinnorna, ofta av någon närstående, blir pressade eller övertygade till att prostituera sig 
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(ibid.). I temat ‘tvång’ beskriver flera kvinnor att de säljer sexuella tjänster för att de inte har 

något annat val (Hickle & Roe-Sepowitz, 2016, s. 129–130). Inom temana ‘kidnappning’ och 

‘att ha lurats in i prostitution’ beskriver kvinnorna det som att de blivit kidnappade och 

tvingade att sälja sex samt att de, genom manipulation och lögner, hamnar i situationer som 

får dem att sälja sex (Hickle & Roe-Sepowitz, 2016, s. 130). Inom temat ‘att ha påverkats av 

en hallick’ var kontexten kring kvinnornas ingång till prostitution bristfällig, men svaren 

indikerar att det finns ett starkt inflytande av en så kallad pimp eller hallick (Hickle & Roe-

Sepowitz, 2016, s. 130–131). Vissa kvinnor understryker dock att deras hallick är snäll, och 

därför bör det sägas att inte alla kvinnor upplever sig själva som offer för trafficking. Andra 

kvinnor beskriver dock deras hallick i negativa termer. Hickle och Roe-Sepowitz (2016) 

studie visar att trafficking av kvinnor kan gå till på flera olika sätt, och målar upp en 

tvingande bild av kvinnlig prostitution.  

 

Även Rothman, Bazzi och Bair-Merritt (2015, s. 2) har studerat kvinnor som, av andra, 

tvingas in i prostitution. Rothman et al. (ibid.) har i sin studie genomfört djupintervjuer med 

fyra vuxna kvinnor i nordöstra delen av USA. Gemensamt för dessa kvinnor är att alla som 

minderåriga upplevt kärleksrelationer som resulterat i att de säljs sexuellt i utbyte för någon 

typ av ersättning. Utifrån intervjuerna har Rothman et al. (2015, s. 4) identifierat olika orsaker 

till varför kvinnorna hamnar i sådana situationer där de utsätts för trafficking.  

 

En central orsak som återfinns hos alla de intervjuade kvinnorna är upplevelsen av tidig 

sårbarhet som grundar sig i känslan av att vara oattraktiv och osäker (Rothman et al., 2015, s. 

11). Denna känsla får kvinnorna att söka sig till sådant umgänge där de upplever sig som 

viktiga, oavsett om det innebär att kvinnorna involveras i kriminella aktiviteter. Rothman et 

al. (2015, s. 12) konkluderar även att det finns kopplingar mellan att bli utsatt för sexuella 

övergrepp som barn och att senare bli såld för sexuella ändamål av sin partner. Studiens 

samtliga kvinnor uppger att deras första sexuella upplevelse i ungdomen kantats av tvång, 

sexuella övergrepp och våldtäkt. Det finns även återkommande berättelser av hur kvinnornas 

partners, initialt i förhållandet, skämmer bort kvinnorna med presenter och smicker (ibid.). 

Kvinnornas självförtroende stärks av denna uppvaktning och när deras partner övergår till att 

bli våldsam och utnyttja dem sexuellt väljer kvinnorna ändå att stanna kvar i förhållandet då 

de utvecklat ett känslomässigt och/eller ekonomiskt beroende till sin partner (Rothman et al., 

2015, s. 12, 13). Att dejta någon som upplevs ha hög status i en viss subkultur eller ett visst 

område kan även skapa ett så starkt självförtroende hos kvinnorna att det står över det faktum 
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att deras partner utnyttjar dem (Rothman et al., 2015, s. 13). Tre av kvinnorna uppger även att 

de saknar erfarenheter av sunda relationer, både till kärlekspartners, men också till familj, 

vänner och grannar, och menar att de av den anledningen inte själva har förmågan att avgöra 

om det sexuella utnyttjandet de utsatts för av sin partner är olämpligt eller inte (Rothman et 

al., 2015, s. 11). Slutligen finner Rothman et al. (2015, s. 13) även en konsensus i hur 

kvinnorna speglar det välbehag och den känsla av stolthet som uppstår då de vet att de tjänar 

mer än andra kvinnor.  

 

Rothman et al. (2015, s. 14) konstaterar att orsakerna till ungdomars ingång och val att förbli i 

prostitution är komplexa och består av en rad olika faktorer. Många av dessa faktorer rör 

behovet av känslomässiga upplevelser såsom kärlek, tillhörighet och uppmärksamhet. Även 

om det argumenteras för att det borde vara lätt för ungdomar som motiveras av sådana 

känslomässiga anledningar att lämna prostitutionen, så framför Rothman et al. (2015, s. 14) 

en annan uppfattning. Vissa ungdomar anser det viktigare att fylla de psykosociala behoven, 

även om det sker på bekostnad av andra faktorer som deras hälsa och fysiska säkerhet.  

2. 4. Medias framställning av kvinnlig prostitution  

I en medieanalys av fem kanadensiska tidningar studerar Gibbs Van Brunschot, Sydie och 

Krull (2008, s. 47–48, 52) hur massmedia skildrar bilden av prostituerade under en 15-

årsperiod (1981–1995). Resultatet visar att fyra huvudsakliga kategorier omnämns i media i 

samband med återgivningar av sexhandeln (Gibbs Van Brunschot et al., 2008, s. 47, 53). 

Dessa är obehag, barnmisshandel, våld och icke-västerländsk prostitution.  

 

Den första kategorin, obehag, återger bland annat hur media framställer att områden där 

prostitution förekommer upplevs som obehagliga av allmänheten (Gibbs Van Brunschot et al., 

2008, s. 54). Prostitutionen uppges ha bidragit till att brottsligheten och våldet i dessa 

områden har ökat och invånarna kan inte längre gå ut i rädsla för att bli trakasserade av de 

prostituerade och deras kunder. Medias framställning av prostitutionen skapar också känslan 

av obehag då den associeras med droger, alkohol och blodsjukdomar (HIV) (Gibbs Van 

Brunschot et al., 2008, s. 56, 57). I den andra kategorin, barnmisshandel, menar Gibbs Van 

Brunschot et al. (2008, s. 58, 59) att det finns återkommande berättelser av hur barn har blivit 

utsatta för allvarlig skada och får utstå omänsklig behandling, till exempel genom dödshot. 

Generellt sett saknar dock dessa artiklar en diskussion kring vilka egentliga bakgrundsfaktorer 
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som ledde dessa barn in i prostitution. Den tredje kategorin i Gibbs Van Brunschot et al. 

(2008, s. 60) studie är våld. Gibbs Van Brunschot et al. (2008, s. 61) menar att det är i denna 

kategori som de prostituerades egna röster ges störst utrymme. Media ger här bland annat en 

återgivning av hur olika prostituerade överlever dödliga attacker och hur de uppfattar sin 

situation med sadistiska kunder. Det finns en ivrighet från de prostituerade att få berätta sin 

historia, men det finns även ett behov av att dela med sig av våldsamma erfarenheter (Gibbs 

Van Brunschot et al., 2008, s. 62). Kvinnornas bild av deras hallickar beskrivs i media som 

universellt negativ, kvinnorna framhåller att detta är ondskefulla personer som tjänar pengar 

på prostitutionen genom att använda sig av övertalning eller våld, och media porträtterar det 

som att de prostituerade är offer i klorna på deras våldsamma hallickar. Slutligen, i det sista 

temat i Gibbs Van Brunschot et al. (2008, s. 63, 64) studie, icke-västerländsk prostitution, är 

barnmisshandel, våld och organiserad brottslighet vanligt förekommande. Här nämns bland 

annat hur massmedia belyser hur barn med utländsk härkomst säljs på en auktion till 

högstbjudande för att de behöver pengar (Gibbs Van Brunschot et al., 2008, s. 64, 65). 

Återgivningarna inom denna kategori refererar ofta till prostitution som en typ av sexuell 

slavhandel (Gibbs Van Brunschot et al., 2008, s. 63).  

 

Även Farvid och Glass (2014, s. 51) studerar hur prostitution porträtteras i media. Analysen 

sträcker sig från år 2000–2013 och tar sin utgångspunkt i totalt 280 nyhetsartiklar publicerade 

i tidningar från Nya Zeeland (Farvid & Glass, 2014, s. 47, 51). Farvid och Glass (2014, s. 47) 

uppger att det finns en konsensus i hur medierapporteringen enbart refererar till kvinnliga 

sexförsäljare. Resultatet för studien visar bland annat hur dessa kvinnor anses bryta reglerna 

för hur en kvinna förväntas bete sig, kvinnorna beskrivs som ett socialt problem som stör 

ordningen för de ‘goda’ medborgarna (Farvid & Glass, 2014, s. 56, 57). Farvid och Glass 

(2014, s. 56, 57) fann två typer av prostituerade i medias återgivningar: gatuprostituerade och 

prostituerade som arbetar inomhus. Återgivningen av gatuprostitution genomsyras av en 

problematisk bild med referenser till de risker och faror som kvinnorna utsätts för (Farvid & 

Glass, 2014, s. 56). Kvinnorna beskrivs som offer för manligt våld. I förhållande till 

rapporteringarna kring gatuprostitution är artiklar om inomhusprostitution inte alls lika vanligt 

förekommande (Farvid & Glass, 2014, s. 57). Däremot får kvinnornas egna berättelser ett 

större företräde i rapporteringen av inomhusprostitution (ibid.). Inomhusprostitutionen 

framställs som en livsstil och beskrivs som både mer trygg och mer önskvärd än den 

prostitution som sker på gatan (Farvid & Glass, 2014, s. 57, 58). Kvinnorna porträtteras som 

självständiga och prostitutionen som ett medel dessa använder sig av för att få en god inkomst 
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(Farvid & Glass, 2014, s. 58). Kvinnornas val att prostituera sig beskrivs således i 

ekonomiska termer snarare än som förtjusningen i sex och arbetet i sig.  

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ram som utgörs av Ghersettis teori om sensationell 

journalistik och McCombs dagordningsteori att redovisas. Respektive teori inleds med en 

presentation, följt av en diskussion kring hur teorierna kommer att användas och vilken 

betydelse de har för denna undersökning.  

3. 1. Sensationell journalistik 

Ghersetti (2000, s. 1; 2004, s. 251) menar att media styrs av en kommersialiserad 

mediemarknad som, istället för att rikta fokus på samhällsrelevanta nyheter, vill skapa nyheter 

som uppfattas som sensationella och fångar uppmärksamheten hos läsarna. Nyheter bearbetas 

för att passa in i den sensationella jargongen och spektakulära händelser och vinklingar 

förstärks och prioriteras. Ghersetti (2000, s. 1) menar att underhållningsvärdet går före 

informationsvärdet och medias rapporteringar tenderar att förmedla förvrängda och felaktiga 

bilder av verkligheten till sina läsare. Sensationsjournalistiken är inget som begränsas till att 

enbart förekomma i kommersiella medier såsom veckopress och kvällstidningar (Ghersetti, 

2004, s. 243). Tvärtom återfinns fenomenet även i sådana medier som mer beskrivs som 

‘kvalitetsmedier’, däribland morgontidningar.  

 

Ghersetti (2000, s. 11) menar själv att begreppet ‘sensation’ kan vara svårdefinierat. Många 

forskare likställer sensationsjournalistik med underhållningsjournalistik och 

skvallerjournalistik. I allmänhet kan man dock säga att sensationsjournalistiken berör 

människor som befinner sig i situationer som är oväntade, oförutsedda eller sticker ut från det 

vanliga. Det kan också handla om människor med ett avvikande beteende, kändisar eller 

kungligheter. Inom sensationsjournalistiken finns det dessutom ett extra stort intresse för 

nyheter som berör områden som brott, olyckor, politik och ekonomi (Ghersetti & Hvitfelt, 

2000, s. 42). Dessa prioriteras och tillskrivs högt nyhetsvärde. Ghersetti (2004, s. 256) 

framhåller även att det inte är ovanligt att nyheterna innehåller någon form av 

konfliktelement. Vad konflikterna behandlar är mer obestämt, men ofta finns det kopplingar 

till någon form av hot, fara eller kris som kan generera skada för den enskilde individen, en 
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grupp eller samhället i stort. Händelser som förmedlar negativa inslag eller konsekvenser till 

läsarna har enligt teorin ett större nyhetsvärde än de händelser där sådana egenskaper saknas 

(Ghersetti, 2000, s. 11). Till följd av detta förekommer sensationella negativa rapporteringar 

mer frekvent än sensationella positiva.  

 

Teorin om sensationell journalistik hjälper oss att förstå hur media styrs av kommersialisering 

och viljan att förmedla sensationella nyheter till sina läsare. Sensationell journalistik har valts 

för denna undersökning då den ger en bild av hur media prioriterar när olika händelser 

rapporteras. Teorin kommer att användas vid analysen av studiens resultat och blir särskilt 

behjälplig när det kommer till att förstå förekomsten av aktörsorienterade och tvingande 

förklaringar i media. 

3. 2. Dagordningsteorin 

Det centrala innehållet i dagordningsteorin är att mediernas dagordning bestämmer samhällets 

dagordning (McCombs, 2004/2006, s. 27). Med detta menas att frågor som media väljer att ge 

utrymme även kommer att uppfattas som viktiga av samhället. Teorin i sig består av två 

nivåer som tillsammans reglerar vad allmänheten tänker på och hur de tänker (McCombs, 

2004/2006, s. 99; Strömbäck, 2014, s. 107).  

 

Den första nivån benämns ‘objekt’ och behandlar de sakfrågor som omnämns i media och 

därmed fångar vår uppmärksamhet (McCombs, 2004/2006, s. 98–99). Medias dagordning och 

de objekt som utgör denna kan bestå av vad som helst, gemensamt är dock att varje objekt 

tillskrivs en mängd olika attribut (McCombs, 2004/2006, s. 97, 99). Genom en omfattande 

medierapportering av exempelvis kriminalitet (Vårt exempel) kan media rikta allmänhetens 

uppmärksamhet mot detta ämne.  

 

Den andra nivån, som kallas ‘attribut’, handlar om kännetecknande egenskaper (attribut) som 

beskriver de objekt som behandlas och hur de prioriteras i massmedia (McCombs, 2004/2006, 

s. 99, 100). Attributens beskrivningar kan vara av olika karaktär, både snäva och vida, och 

variera beroende på det objekt som behandlas. McCombs (2004/2006, s. 124–125) menar att 

attribut som ofta förekommer i medierapportering för att beskriva vissa objekt även kommer 

att anammas och användas av allmänheten när dessa talar om samma objekt. Attributen ger 

oss således inte bara en vägledning kring vad vi ska tänka på, utan också hur vi ska tänka på 
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detta (McCombs, 2004/2006, s. 160). Attribut som kan beskriva objektet kriminalitet kan till 

exempel vara grov, ökande och minskande (Vårt exempel).  

 

McCombs (2004/2006, s. 24) menar att konkurrensen kring vilka ämnen som bör styra 

allmänhetens dagordning är stor, men nyhetsmedierna besitter en stor makt i frågan om att 

influera människors åsikter och uppfattningar gällande vilka ämnen som är betydelsefulla och 

värda att ha en åsikt kring. Massmedias förmåga att påverka genom kommunikation är ett 

ämne som diskuterats tidigare, men, det som särskiljer dagordningsteorin från tidigare 

forskning om medieeffekter är att denna menar att media inte bara besitter makten att 

bestämma vilka ämnen vi ska fokusera, utan också hur dessa ämnen ska uppfattas (McCombs, 

2004/2006, s. 100).  

 

Att dagordningsteorin har valts ut för denna studie beror på dess förklaringsförmåga kring 

medias påverkan på allmänheten. Teorin ger inte bara uttryck för att media kan påverka 

allmänheten utan även hur de kan påverka genom att tillämpa olika formuleringar och 

beskrivande uttryck. Teorins påstående blir intressant i frågan om att förstå vilken effekt 

medias återgivningar av kvinnlig prostitution kan ha på allmänheten och hur detta kan förstås 

i ett vidare perspektiv som relateras till kriminalpolitiken. Dagordningsteorin fyller således 

funktionen av ett slags verktyg i en vidare diskussion om hur media påverkar allmänheten och 

kriminalpolitiken. För att diskutera detta kommer fokus att ligga på dagordningsteorins andra 

nivå som kan ge svar på hur media framställer orsaker till kvinnlig prostitution för 

allmänheten. Dagordningsteorin kommer framförallt att användas i diskussionsdelen i denna 

studie. 

4. Metod 

I denna studie tillämpas en kvalitativ innehållsanalys. Avsnittet inleds med en presentation av 

kvalitativ innehållsanalys och följs av en förklaring kring urvalet av källor. Därefter redogörs 

för datainsamling och urval. I den efterföljande delen presenteras kodningsprocessen. Även 

en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet presenteras under detta 

avsnitt. Avsnittet fortsätter med en beskrivning av de etiska aspekter som studien omfattas av 

för att slutligen redogöra för de felkällor som uppstått under studiens gång.  
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4. 1. Metodval  

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att, på ett systematiskt sätt, analysera och tolka meningen 

i kvalitativt material, detta görs genom att insamlad data delas in utifrån kategorierna i 

studiens kodningsram (Schreier, 2012, s. 1, 58). Vidare kan en kvalitativ innehållsanalys 

anses passande för undersökningar som avser att tillämpa någon grad av tolkning för att förstå 

meningen av det material som analyseras (Schreier, 2012, s. 2). Meningen är inte något givet, 

utan dess betydelse konstrueras av oss, vår individuella bakgrund och förförståelse. 

Innehållsanalysen är fördelaktig på det sättet att den kan appliceras på en mängd material av 

olikartad karaktär, såsom bland annat webbsidor, tv-program och nyhetsartiklar (Schreier, 

2012, s. 3). Metoden ger inte uttryck för en heltäckande bild av materialet, utan den 

analyserar snarare specifika och valda aspekter där vinklingen materialet studeras från 

specificeras av undersökningens forskningsfrågor (Schreier, 2012, s. 3, 4). Samtidigt menar 

Schreier (2012, s. 7) att innehållsanalysens förmåga att reducera material genom att enbart 

studera vissa utvalda delar och applicera till en kodningsram kan leda till att viss information i 

materialet hamnar i skymundan. Schreier menar dock att detta är en konsekvens man får vara 

beredd att möta om man vill jämföra en särskild del av materialet med en annan. Vidare 

beskriver Schreier (2012, s. 7, 8, 9) metoden som både flexibel då kodningsramen skräddarsys 

för att passa materialet, men även datareducerande då analysen begränsas till att fokusera på 

relevanta aspekter i materialet. Slutligen menar Schreier även att metoden är systematisk då 

allt relevant material beaktas och kodningen kontrolleras utifrån följdriktighet, det vill säga att 

kodningen ska vara densamma även om den utförs av två olika personer (Schreier, 2012, s. 6). 

Metoden ställer även krav på att samma tillvägagångssätt (steg) efterföljs oberoende av 

materialets karaktär (Schreier, 2012, s. 5).  

 

Denna studies analys genomförs i linje med de åtta steg som Schreier (2012, s. 5, 6) menar 

bör följas i processen med att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Det är även dessa steg 

som bidrar till systematiken i metodens tillvägagångssätt. De två första stegen handlar om att 

fastställa studiens frågeställning samt att välja ut det material som ska ligga till grund för 

forskningen (Schreier, 2012, s. 5, 6). I det tredje steget skapas en kodningsram som innehåller 

flera huvudkategorier som i sin tur utgörs av en individuell uppsättning av subkategorier. I det 

fjärde steget kategoriseras materialet utifrån kodningarna. I det femte steget testas 

kodningsramen genom en så kallad dubbelkodning där flera personer enskilt får koda samma 

del av materialet, därefter jämförs och diskuteras de enheter som kodats på olika sätt av olika 
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personer (Schreier, 2012, s. 5, 6, 16). Steg sex består av en utvärdering och eventuell 

revidering av kodningsramen (Schreier, 2012, s. 5, 6). I steg sju och åtta kodas allt material 

enligt den reviderade kodningsramen, för att slutligen leda fram till en tolkning och 

presentation av resultatet.  

 

Bryman (2004/2011, s. 296-297, 497) ställer sig kritisk när det kommer till innehållsanalysens 

representativa förmåga. Med detta menar Bryman att man måste fråga sig om det material 

som studeras kan anses representera alla andra dokument av liknande karaktär. Om så inte är 

fallet kan problem med generalisering uppstå. Att analysera alla artiklar på temat kvinnlig 

prostitution har inte varit möjligt för denna studie, därför kan generaliserbarheten ifrågasättas 

(Se 4. 5. ’Generaliserbarhet’). Att skapa en god generaliserbarhet har dock inte varit studiens 

huvudsakliga mål, utan vi vill snarare skapa en inblick i hur fenomenet orsaker till kvinnlig 

prostitution speglas i viss media. Vi tror alltså att våra resultat kan vara intressanta och 

relevanta trots att graden av representativitet i materialet är begränsad. Bryman (2004/2011, s. 

499) tar också upp frågor om autenticitet och trovärdighet i sådant material som förmedlas via 

media och används i innehållsanalyser. Han menar att det är svårt att avgöra vilken kunskap 

artikelförfattarna grundar sig på. I vår studie har detta inte skapat problem då vi fokuserar den 

bild som media förmedlar, oavsett trovärdighet i artiklarna.  

 

Anledningen till att vi har valt en kvalitativ innehållsanalys som utgångspunkt beror inte bara 

på att denna metod lämpar sig väl för att beskriva och förklara olika fenomen, utan även för 

att en sådan analys är praktisk i frågan om att reducera det annars omfattande materialet av 

tidningsartiklar om kvinnlig prostitution. Genom den kvalitativa innehållsanalysen har det 

varit möjligt att avgränsa analysen till de specifika aspekter, i detta fall orsaker till kvinnlig 

prostitution, som är grundläggande för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. 

De åtta steg som Schreier (2012, s. 5, 6) ger uttryck för har inte bara utgjort en, för studien, 

behjälplig plan över hur hanteringen av insamlade data bör genomföras, utan de har även 

hjälpt oss att följa den röda tråden och hela tiden ta utgångspunkt i syftet och 

frågeställningarna. Den kvalitativa innehållsanalysens tillvägagångssätt med att skapa teman 

och kategorier överensstämmer dessutom väl med studiens syfte att finna och kategorisera 

orsaker till kvinnlig prostitution. Metoden är således både relevant och välanpassad för den 

undersökning som vi valt att genomföra.  
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4. 2. Tillvägagångssätt  

4. 2. 1. Urval 

Vid val av nyhetskällor används i denna studie ett sådant urval som, av Krippendorff (2004, s. 

116), kallas för ‘varying probability sampling’. Detta urval lämpar sig vid sådana tillfällen där 

källorna som finns att tillgå besitter skillnader i förmågan att ge svar på den aktuella 

forskningsfrågan. Urvalet behöver baseras på grundval av informationskällornas kunskap om 

ett visst fenomen och dess relevans för studien och anpassas därefter. I denna studie har 

nyhetskällorna valts ut på grundval av deras storlek och spridning till allmänheten.  

4. 2. 2. Artikelsökning 

Artikelsökningen har utgått från källornas egna hemsidor, det vill säga Aftonbladet.se och 

DN.se. Valet att utgå från Aftonbladet och DN:s egna hemsidor grundade sig i att dessa kan 

ses som en förstahandskälla, men även då tillgången till artiklar i en eventuell databas kan 

vara begränsade för utomstående. Detta val medförde dock en viss problematik då det på 

vardera tidnings hemsida inte var möjligt att kombinera flera sökord. Mer om detta nämns 

under avsnitt 4.7. ‘Felkällor’.  

 

De sökord som använts är “Prostitution”, “Prostituerad”, “Hora”, “Horor” och “Sexarbete”. 

Begreppen “Prostitution” och “Hora” valdes på grundval av de uttryck som förekommer i en 

stor del av den tidigare forskningen som studien tar hänsyn till (Se exempelvis Östergren, 

2006; Gibbs Van Brunschot et al., 2008). Begreppet “Sexarbete” valdes då det beskriver 

prostitution, men med andra termer. I sökningen avgränsades artiklarna i DN utifrån 

publikationsår (2018). En sådan avgränsning var inte möjlig i Aftonbladets artikelsökning. 

Här sorterades artiklarna istället efter publikationsdatum och kontrollerades därefter manuellt 

så att de stämmer överens med forskningens valda tidsram.  

 

Antalet träffar per sökord och antalet relevanta artiklar utifrån dessa redovisas i bilaga 1 

respektive 2 under avsnitt 9. ‘Bilagor’. Vissa av sökorden som tillämpats ger förslag på 

samma artiklar som i en tidigare sökning redan valts ut för att ingå/inte ingå i analysen. I 

tabellen kan en artikel alltså förekomma som en träff under flera sökord och räknas som 

relevant/irrelevant mer än en gång. I den slutliga analysen används dock ingen artikel två 

gånger. 
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Urvalet av artiklar genomfördes genom att vi var för sig valde ut de artiklar på respektive 

mediekälla som vi själva ansåg relevanta och som stämde överens med de gemensamt 

utformade krav som ställdes på artiklarna. Kravet på artiklarna som valdes för studien var att 

huvudämnet som behandlas i dessa måste ha direkt koppling till ämnet kvinnlig prostitution. 

Det måste finnas explicita orsaker till varför kvinnorna prostituerar sig och prostitutionen 

måste vara ‘verklig’, det vill säga inte sådan som illustreras genom filmer eller böcker och 

sedan återges i media. Artiklar som inte riktar ett huvudsakligt fokus mot verklig rapportering 

kring ämnet kvinnlig prostitution, artiklar där det inte är möjligt att skönja någon orsak till 

prostitutionen eller där det inte finns något som tyder på en koppling mellan prostitution och 

specifikt kvinnor valdes därför bort. Det har även funnits ett krav på artiklarnas längd. 

Artiklar vars löptext underskrider 200 ord har inte ansetts tillräckligt informativa för att 

analysera, och därför har dessa exkluderats. Således inkluderas enbart artiklar med över 200 

ord i studien. Ingen avgränsning har gjorts gällande artiklarnas karaktär. Det innebär att vi har 

valt att söka efter alla olika typer av artiklar, det vill säga nyheter, ledare, intervjuer, etc.  

 

Efter den individuella sökningen av artiklar genomfördes en andra gallring, där de valda 

artiklarna en efter en lästes av oss gemensamt för att kontrollera att dessa lämpade sig för att 

besvara forskningsfrågan och kunde användas som material för undersökningen. I den andra 

gallringen kontrollerades 21 artiklar, varav 4 utgick och räknades som bortfall. En av dessa 

artiklar, som bestod av information från TT, valdes bort då den återgavs identiskt både i 

Aftonbladet och DN. Vi valde istället att enbart använda denna artikel från en av 

nyhetskällorna - DN. Några av de utvalda artiklarna rapporterar även om prostitution utifrån 

samma rättsfall (prostitution med voodoo). Eftersom informationen i dessa artiklar var relativt 

snarlik, valde vi att enbart ta med en artikel från respektive mediekälla som kunde kopplas till 

detta rättsfall. Att välja bort artiklar som innehåller likartad information har gjorts då vi ansett 

att flera artiklar av samma slag inte tillför någon ny information och således inte är 

nödvändiga för genomförandet av en innehållsanalys. Av den anledningen utgick två artiklar 

från Aftonbladet och en artikel från DN, detta då Aftonbladet rapporterade om rättsfallet tre 

gånger och DN två gånger. De artiklar som vi valde att behålla om detta rättsfall var 

författade av journalister från Aftonbladet och DN, medan de som valdes bort var skrivna av 

TT. Att vi valde att ha kvar de artiklar som var skrivna av Aftonbladet och DN:s egna 

journalister berodde inte på att artiklarna från TT var olämpliga, utan detta val grundar sig i 
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uppfattningen att artiklar författade av Aftonbladet och DN:s journalister bäst speglar 

mediekällornas egna dagordning gällande prostitution.  

 

I övrigt är en liten del av de artiklar som valts ut att ingå i studien författade av nyhetsbyrån 

TT. Vi har valt att även inkludera dessa artiklar då Aftonbladet och DN valt att publicera och 

således förmedla dessa artiklar och dess information till sina läsare. Det slutliga urvalet av 

artiklar som analysen grundar sina resultat i är 13 från Aftonbladet och 4 från DN, 

sammanlagt 17 till antalet.  

4. 2. 3. Kodning 

Huvudkategorierna i en kodningsram bör enligt Schreier (2012, s. 59) utgöras av sådant som 

ska ges fokus i den senare analysen. Huvudkategorierna i kodningsramen är därför valda 

utifrån de två övergripande förklaringar, ‘Aktörsorienterade förklaringar’ respektive 

‘Tvingande förklaringar’, som vi delar in den tidigare forskningen utifrån. Detta då den 

tidigare forskningen på området kvinnlig prostitution delvis fungerar som ett verktyg för 

analysen med syfte att kontrollera hur medias rapportering ställer sig till forskningen. 

Huvudkategorierna har därför namngetts som ‘Aktör’ och ‘Tvång’, där artiklar som beskriver 

kvinnor som gör egna överväganden och fattar självständiga beslut till att prostituera sig har 

hänförts till huvudkategorin ‘Aktör’. De artiklar som istället beskriver kvinnors prostitution 

som ett resultat av ett begränsat handlingsutrymme och påverkat av yttre faktorer har hänförts 

till huvudkategorin ‘Tvång’. 

 

Vad gäller subkategorier fyller dessa funktionen av att specificera vad som sägs om 

huvudkategorierna (Schreier, 2012, s. 60). Subkategorierna är därför konstruerade genom ett 

induktivt förhållningssätt, det vill säga med grund i det insamlade materialet, i detta fall de 

insamlade artiklarna (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14; Krippendorff, 2004, s. 36). Valet att 

tillämpa ett induktivt tillvägagångssätt grundar sig i Schreiers (2012, s. 7, 35) påstående om 

att en delvis data-driven kodningsram stärker validiteten för undersökningen. För att skapa 

subkategorier utifrån de insamlade artiklarna läste vi därför enskilt igenom samtliga artiklar i 

dess fulla längd. Detta gjordes två gånger vid två på varandra efterföljande dagar, alltså totalt 

fyra granskningstillfällen per artikel. Då studiens fokus är orsaker till kvinnlig prostitution 

konstruerades subkategorierna med hjälp av de förklaringar till kvinnlig prostitution som 

återfanns i media. Utifrån den individuella artikelgranskningen plockade vi enskilt ut 

subkategorier som ansågs väsentliga, därefter jämförde vi dessa mellan oss för att slutligen 
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placera in de nya reviderade subkategorierna under respektive huvudkategori. För att 

förtydliga kommer alltså inte alla orsaker som nämns i den tidigare forskningen att redovisas i 

resultatet. Subkategorierna i resultatet bygger endast på de orsaker som återspeglas i media.  

 

Kriterierna för huruvida en subkategori kunde räknas till huvudkategorin ‘Aktör’ respektive 

‘Tvång’ utgick från samma villkor som omfattade indelningen av den tidigare forskningen.  

Alltså, för ‘Aktör’ gäller att prostitutionen kunde ses som fri från tvång av yttre faktorer, 

kvinnorna hade själva valt att prostituera sig för att de kunde och ville. För ‘Tvång’ gällde 

istället det motsatta, det vill säga att prostitutionen bottnade i psykisk ohälsa, trauman eller 

upplevelsen av att inte ha något annat val. Prostitutionen kunde med andra ord inte anses 

självvald. De slutligen gemensamt utformade subkategorierna i kodningsramen blev för 

huvudkategorin ‘Aktör’: Hög sexdrift och Nyfikenhet och för huvudkategorin ‘Tvång’: 

Sexuella övergrepp, Ekonomi/Fattigdom, Tvång av annan, Övertalning av annan, Psykisk 

ohälsa och Bekräftelse.  

 

Efter att kodningsramen skapats testades kodningsramens uppbyggnad genom en så kallad 

dubbelkodning. En dubbelkodning avser kontrollera att det finns en samstämmighet i hur 

materialet kodas, se även avsnitt 4.4. ’Reliabilitet' (Boréus & Kohl, 2018, s. 61). Detta 

kontrolleras genom att ett stickprov av materialet kodas enskilt av oss för att sedan jämföras.  

 

I denna studie gick dubbelkodningen till på följande vis: samtliga artiklar som samlats in 

sorterades enligt bokstavsordning utifrån författarnas efternamn, ordningen är densamma som 

i avsnitt 8. ‘Artiklar för analys’, där samtliga artiklar som ingått i studien presenteras. Utifrån 

denna sortering valdes var fjärde artikel ut för att dubbelkodas av oss, sammanlagt gav detta 

fyra artiklar för dubbelkodning. När artiklarna valts ut kodade vi, var för sig, dessa och sedan 

jämförde vi sinsemellan hur materialet hade kodats. Analysen/jämförelsen av 

dubbelkodningen visade att det fanns samstämmighet mellan oss och våra kodningar för 

respektive artikel. Detta indikerade god intersubjektivitet och en välkonstruerad kodningsram 

som inte var i behov av någon revidering (Boréus & Kohl, 2018, s. 61; Schreier, 2012, s. 34). 

Subkategorierna förblev därmed desamma: Aktör: Hög sexdrift och Nyfikenhet. Tvång: 

Sexuella övergrepp, Ekonomi/Fattigdom, Tvång av annan, Övertalning av annan, Psykisk 

ohälsa och Bekräftelse.  
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När kodningsramen var färdig påbörjades analysen. I denna analys bearbetade vi det 

insamlade materialet gemensamt. Tillvägagångssättet för detta var att samtliga artiklar 

studerades, en åt gången och samtliga i sin fulla längd, för att sedan kodas utifrån de huvud- 

och subkategorier som respektive artikel ansågs passa in under. Vi kodade endast de delar av 

materialet som uttryckligen beskriver vad som fått kvinnorna att prostituera sig. Detta 

ställningstagande grundade sig i att vi ville vara säkra på att det material som kodades faktiskt 

hade betydelse för kvinnornas prostitution och att dessa uppfattningar inte enbart skapats 

utifrån våra personliga förutfattade meningar eller förförståelse kring ämnet. Många av 

artiklarna nämnde flera olika, och ibland vitt skilda, orsaker till varför kvinnorna valt att 

prostituera sig, därför kunde en del artiklar hänföras till flera olika subkategorier. I avsnitt 5. 

‘Resultat och analys’ och avsnitt 6. ‘Diskussion’ presenteras resultatet från denna analys 

kopplat till den tidigare forskningen, teorin om sensationell journalistik samt 

dagordningsteorin.  

4. 3. Validitet 

Validitet i en undersökning innebär hur väl en studie kan sägas undersöka det som den avser 

studera (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 300). Hög validitet pekar på giltiga resultat som 

framkommit genom tillförlitliga metoder (Thomsson, 2010, s. 31). Bryman (2004/2011, s. 

351) menar att validitet, reliabilitet och generaliserbarhet alla är faktorer som är svåra att 

analysera i kvalitativa studier då exempelvis validitet till stor del riktar in sig på mätningar, 

vilket främst kan tillskrivas det kvantitativa området. Därför menar Svensson och Ahrne 

(2015, s. 25) att kvalitativa studier måste finna andra vägar för att studera trovärdigheten 

(validiteten) i en studie.  

 

En av processerna för att stärka validiteten är enligt Schreier (2012, s. 27) att undersökningen 

genomförs på ett systematiskt sätt, samt att processen och resonemangen i undersökningen 

framförs transparant för läsaren. Dessa processer för att öka validiteten är något som även 

Svensson och Ahrne (2015, s. 25) diskuterar. De menar att det är viktigt att ge en tydlig 

beskrivning av hur forskaren resonerat angående undersökningsprocessen och metodvalen, 

även undersökningens brister bör beskrivas. För att stärka trovärdigheten i undersökningen 

har det av de anledningar som Schreier och Svensson och Ahrne nämner ansetts viktigt att 

föra tydliga argument för de val och tillvägagångssätt som studien ställts inför. Även studiens 
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problem har lyfts, och i den mån det har varit möjligt, åtgärdats alternativt belysts för att 

uppmärksamma läsaren på dessa (Se 4.7. ‘Felkällor’).  

  

Ytterligare ett sätt att öka validiteten för den kvalitativa studiens material är att anpassa 

kategorierna i kodningsramen så att dessa lämpar sig med undersökningens frågeställning 

(Schreier, 2012, s. 7). Kodningsramen ska ge svar på det undersökningen avser svara på 

(Schreier, 2012, s. 35). Schreier (2012, s. 7, 35) menar att validiteten i en innehållsanalys 

ställer krav på att kodningsramen delvis måste konstrueras med grund i insamlade data, detta 

då validiteten inte kan anses tillräcklig om kodningsramen inte delvis är data-driven. För att 

skapa validitet i undersökningen bör således kodningsramen anpassas efter det insamlade 

materialet. I denna studie har kodningsramen delvis varit av induktiv karaktär, vilket innebär 

att den har skapats utifrån de insamlade artiklarna.  

 

Genom systematik/transparens och en delvis data-driven kodningsram är förhoppningen att 

studien bäddat för god validitet. 

4. 4. Reliabilitet 

Reliabilitet ger ett mått på studiens pålitlighet genom att granska studieresultatens 

tillförlitlighet, vilket ofta ställs emot frågan om det är möjligt att reproducera resultatet av 

andra forskare vid ett senare tillfälle (Bryman, 2004/2011, s. 355; Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 295). Man kontrollerar således huruvida resultaten uppkommit genom slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman, 2004/2011, s. 49). Schreier (2012, s. 27) understryker dock 

problemet med det kvantitativa kriteriet av begreppet reliabilitet och menar att det skiljer sig i 

kvalitativ forskning och därför måste anpassas därefter. Samtidigt framhåller Schreier (2012, 

s. 34) att reliabilitet spelar en viktigare roll i kvalitativ innehållsanalys än vad det generellt 

kan sägas göra i andra typer av kvalitativ forskning.  

 

Detta påstående av Schreier (2012, s. 34) grundar sig bland annat i att det med hjälp av den 

kvalitativa innehållsanalysen skapas en naturlig kontroll av följdriktigheten i analysen. I 

denna studie kommer detta att tillämpas genom en dubbelkodning, det vill säga att delar av 

det insamlade materialet kodas av oss var för sig för att sedan jämföras mellan oss och 

kontrolleras utifrån eventuella likheter respektive skillnader. Att genomföra en så kallad 

dubbelkodning kan motiveras utifrån två anledningar (ibid.). För det första bidrar en 
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dubbelkodning till att skapa en tolkning av materialet som kan sägas delas av människor med 

likartad kulturell bakgrund. Detta innebär dock inte att det som framkommer utifrån 

materialet bör ses som den enda sanningen, men, det kan samtidigt konstateras att det inte 

heller är forskarens egna, individuella sanning. En annan uppfattning är att man, genom att 

kontrollera intersubjektiviteten, kan uppskatta objektiviteten i studien. För det andra hjälper 

en dubbelkodning till att avgöra kvaliteten på den aktuella kodningsramen (ibid.). En 

kodningsram med tydliga kategorier och icke-överlappande subkategorier bör, efter en 

dubbelkodning, producera likartade resultat. Om dubbelkodningen däremot inte uppvisar 

någon samstämmighet måste kodningsramen ses över och revideras. Först när resultaten från 

dubbelkodningen samstämmer kan kodningsramen anses uppfylla god 

interbedömarreliabilitet, alltså att två eller flera personer är eniga om hur materialet ska kodas 

(Bryman, 2008/2018, s. 827). Schreier (2012, s. 34) visar alltså att kodningsramens 

uppbyggnad och kvalitet spelar en stor roll för studiens reliabilitet. Att en så kallad 

dubbelkodning (Se avsnitt 4.2.3. ‘Kodning’) tillämpas kan i den meningen öka chanserna för 

att skapa objektivitet och därmed även reliabilitet.  

 

Schreier (2012, s. 34) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som ett tillvägagångssätt 

som medför systematik i det avseendet att det finns ett krav på forskare inom denna 

metodgenre om att följa samma steg i processen oberoende materialval eller forskningsfrågor. 

Detta förutsätter alltså systematik/transparens, vilket i sin tur skapar reliabilitet (Schreier, 

2012, s. 34–35). Bryman (2004/2011, s. 355) bekräftar denna kvalitativa reliabilitetsprocess 

och framhåller betydelsen av att ha en genomgående god redogörelse kring 

forskningsprocessens olika faser, exempelvis val av avgränsningar, dataurval och beslut 

rörande analysen av data. Transparensen i studien kan kontrolleras genom att samtliga delar i 

forskningsprocessen redovisas (ibid.). Detta tillvägagångssätt aktualiseras i vår studie genom 

att samtliga moment i forskningsprocessen beskrivs på ett tydligt sätt.  

4. 5. Generaliserbarhet  

Generalisering handlar om huruvida undersökningens resultat kan överföras på och säga 

något om andra personer och sociala miljöer som liknar de/dem som studerats i den aktuella 

undersökningen (Svensson & Ahrne, 2015, s. 26–27). En studies generaliserbarhet svarar på 

frågan när, hur och var forskningsresultaten kan appliceras (ibid.). Att kvalitativa 

undersökningar kritiseras för den bristande möjligheten till generaliserbarhet är enligt 
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Svensson och Ahrne (2015, s. 26) inget ovanligt. Författarna menar dock att generaliseringar 

av kvalitativa resultat inte bör förbises på grund av detta, utan snarare betraktas med en större 

försiktighet (Svensson & Ahrne, 2015, s. 27).  

 

En generalisering av resultatet för denna studie kommer inte att vara möjlig, då 

undersökningen bygger på en begränsad datainsamling under en kort tidsperiod och inom en 

begränsad del av svensk media. Studien syftar istället till att ge en inblick i hur fenomenet 

orsaker till kvinnlig prostitution speglas i viss media.  

 

Det bör även nämnas att den tidigare forskningen som används i denna undersökning till 

största del består av kvalitativa tillvägagångssätt och resultat. I förlängningen innebär detta att 

den forskningsbild som presenteras i avsnitt 2. ‘Tidigare forskning’ troligtvis inte går att 

generalisera och därmed kan resultaten inte överföras i någon vidare utsträckning. Den 

tidigare forskningen kan således inte sägas gälla alla kvinnor och all media, och det är inte 

möjligt att utifrån denna forskning avgöra hur vanligt det är att kvinnor prostituerar sig på 

grund av en specifik anledning.   

4. 6. Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna är grundade i syfte att skapa normer för hur förhållandet 

mellan forskare och deltagare bör se ut för att inte riskera att forskningen genomförs trots att 

denna kan leda till negativa konsekvenser för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5–6). 

Kravet på att det skapas högkvalitativ forskning som inriktas på väsentliga frågor benämns 

forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Detta krav vägs mot individskyddskravet som 

menar att individer varken får ta fysisk eller psykisk skada av forskningen, inte heller får det 

förekomma förödmjukelser eller kränkningar (ibid.). Individskyddskravet kan sorteras efter 

fyra huvudkrav på forskningen, vilka presenteras nedan och kopplas till denna studie.  

 

Enligt det första kravet, informationskravet, måste forskaren, muntligt eller skriftligt, lämna 

detaljerad information om studiens villkor och deltagarnas roll i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7; Bryman, 2004/2011, s. 131). I det andra kravet, 

samtyckeskravet, regleras vikten av att samtycke alltid ska inkomma från deltagarna i studier 

där dessa aktivt deltar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Konfidentialitetskravet, det tredje kravet, 

innebär att information om deltagarna i en undersökning ska behandlas på ett förtroendefullt 
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sätt och förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12; Bryman, 2004/2011, 

s. 132). Vetenskapsrådet (2002, s. 12) menar även att det bör genomföras en avidentifiering så 

att det inte är möjligt för utomstående läsare att identifiera enskilda människor i materialet. 

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som i forskningsändamål 

samlas in om de enskilda deltagarna inte får användas eller missbrukas på ett sådant sätt att de 

lånas ut för kommersiellt bruk eller används i andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

4. 6. 1. Så har de etiska aspekterna tillämpats  

Då denna undersökning använder sekundärkällor i form av medieartiklar har inga specifika 

undersökningspersoner varit aktuella för forskningen. Av den anledningen har 

informationskravet och nyttjandekravet inte varit relevant. Vad gäller samtyckeskravet har det 

av samma anledning, det vill säga avsaknaden av undersökningspersoner, inte varit möjligt att 

inhämta något samtycke för denna studie. Här har vi som forskare fått förlita oss på att 

Aftonbladet och DN har inhämtat samtycke från de personer som förekommer i artiklarna och 

givit dessa information kring hur deras privata uppgifter, såsom namn, kommer att användas i 

artikeln och presenteras för läsarna. De insamlade artiklarna består inte enbart av intervjuer 

med kvinnor som prostituerat sig, utan vissa artiklar bygger på mer generella 

brottsrapporteringar som innehåller framställningar av orsaker till kvinnlig prostitution. Detta 

innebär att en del av de artiklar som valts ut att ingå i studien inte har behövt ett samtycke 

innan publicering, något som, utifrån samtyckeskravet, kan anses positivt för denna 

undersökning.  

 

Den etiska aspekt som spelat störst roll för denna undersökning är konfidentialitetskravet. 

Detta krav handlar bland annat om hur anonymisering tillämpas i forskningen. Som tidigare 

nämnt ingår inga specifika undersökningspersoner i denna studie. De artiklar som använts för 

medieanalysen innehåller dock intervjuer där viss personlig information framkommer. Trots 

att dessa finns publicerade och därmed är tillgängliga för allmänheten har vi, med hänsyn till 

de personer som omnämns, valt att anonymisera sådan information som kan kopplas till den 

enskilde individen. I vissa av de citat som återges i studien ersätts därför individernas namn 

med [Namn], namn på städer med [Stad] och namn på länder med [Land]. Att det material 

som ingår i undersökningen är av offentlig karaktär samt att de för studien aktuella artiklarna 

refereras till i resultatet och sedan redovisas i avsnitt 8. ‘Artiklar för analys’ innebär att det för 

någon utomstående är möjligt att fastställa sådana uppgifter som av oss anonymiserats. 
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Oberoende av detta tillämpas ändå en anonymisering då de berörda personerna inte valt att 

ingå i undersökningen samt då deras personliga uppgifter inte är relevanta för 

undersökningens syfte och resultat. 

4. 7. Felkällor 

Vid sökningen av relevanta artiklar var det inte möjligt att göra någon kombination av sökord 

på respektive tidnings hemsida. Exempelvis har det inte varit möjligt att genomföra en 

sökning med orden “Kvinnlig prostitution” då detta även visar resultat som enbart innehåller 

ordet “Kvinnlig” - en sökning som i Aftonbladet resulterar i över 123 000 träffar. Problemet i 

sig tycks dock inte ha påverkat vilka artiklar som dök upp som en träff. Användes sökordet 

“Prostitution” dök ändå samtliga artiklar som skulle givit träff vid en sökning av orden 

“Kvinnlig prostitution” upp. Nackdelen var dock att det inte gick att söka på mer detaljnivå 

och således blev arbetet med att sålla ut relevanta artiklar mer omfattande för oss.  

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de 17 artiklar som legat till grund för analysen. 

Avsnittet inleds med en översiktsbeskrivning av kodningsramen och de huvud- och 

subkategorier som denna utgörs av. Därefter följer en mer ingående presentation av de 

subkategorier som utgör respektive huvudkategori. Presentationen av kategorierna har 

organiserats på ett sådant sätt att resultatet för huvudkategorin ‘Aktör’ redovisas först, följt av 

huvudkategorin ‘Tvång’. Avsnittet avslutas med att resultatet analyseras och kopplas till teori.  

5. 1. Resultatpresentation  

För att tydliggöra den kodningsram som utgjort grunden för analysen presenteras här en 

översikt av huvudkategorierna och subkategorierna. En mer beskrivande förklaring av de 

subkategorier som utgör de olika huvudkategorierna presenteras under avsnitten 5.2. ‘Aktör’ 

och 5.3. ‘Tvång’ nedan.  
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5. 2. Aktör 

5. 2. 1. Hög sexdrift 

Totalt en artikel av de 17 analyserade nämner att den höga sexdriften har spelat roll för 

kvinnlig prostitution. Denna artikel fokuserar på kvinnans sexuella intresse och artikeln 

belyser bland annat hur kvinnan studerat sexologi och arbetar som sexolog (Saltbones, 2018, 

26 november). Kvinnan framställs även som väldigt sexuell och med hög sexdrift, samt med 

en fantasi om att sälja sex. Artikeln betonar att det genom prostitutionen blir möjligt för 

kvinnan att leva ut sina sexuella fantasier och stilla sin starka sexualdrift. 
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5. 2. 2. Nyfikenhet 

Av de sammanlagt 17 artiklar som analyserats från Aftonbladet och DN talar endast en artikel 

om kvinnlig prostitution som grundar sig i nyfikenhet. Artikeln betonar hur kvinnan länge har 

känt en nyfikenhet inför att sälja sex, men att detta inte varit möjligt då det bland annat bryter 

mot samhällsnormerna. Det finns således en tydlig underton i artikeln av att prostitution inte 

är ett accepterat/vanligt arbete. I artikeln finns det ett tydligt fokus på att kvinnan länge har 

känt nyfikenhet kring hur det faktiskt skulle vara att prostituera sig, men detta har varit som 

en förbjuden tanke (Saltbones, 2018, 26 november). Kvinnan beskriver det själv som att:  

 

Tidigare kände jag att mitt begär var oacceptabelt, men för första gången vågade jag nu säga 

att jag var väldigt nyfiken på att sälja sex. 

Jag var nyfiken, jag ville veta vem som kunde tänkas betala för mig, hur mycket, och hur det 

skulle kännas … (Saltbones, 2018, 26 november).  

 

Saltbones (2018, 26 november) beskriver sedan hur samma kvinna upplevt prostitutionen och 

vilken roll den har spelat för henne. Det framkommer bland annat att hennes upplevelse av att 

sälja sex inte är jobbig, utan snarare enkel och något som får henne att känna sig “hemma” 

(Saltbones, 2018, 26 november). 

5. 3. Tvång 

5. 3. 1. Sexuella övergrepp  

Fyra av de analyserade artiklarna talar om sexuella övergrepp som en betydande orsak för 

kvinnors prostitution. Subkategorin ‘Sexuella övergrepp’ är bred i sin omfattning och utgår 

till stor del från medias och de intervjuades egna tolkningar av vad ett sexuellt övergrepp 

faktiskt innebär. Samtliga artiklar nämner att övergreppen har spelat roll för kvinnornas 

prostitution, men någon enstaka artikel specificerar inte vilken typ av övergrepp det handlar 

om, även om det finns indikationer på att övergreppet skulle vara av sexuell karaktär. 

Eftersom merparten av de övergrepp som nämns i de analyserade artiklarna beskrivs som 

sexuella övergrepp kommer begreppet ‘Sexuella övergrepp’ att användas istället för bara 

‘Övergrepp’. 
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Medias rapportering inom denna subkategori innehåller artiklar som återger intervjuer med 

kvinnor som prostituerat sig. Gemensamt för dessa artiklar är att de genomsyras av en bild där 

kvinnorna framställs som utsatta och sårbara. Kvinnornas dåliga mående efter de sexuella 

övergreppen lyfts fram och det beskrivs som att kvinnorna har fått en negativ bild av sex, som 

i detta citat “Till slut gick [Namn] med på att sälja sig. Hon tyckte att sex redan var förstört 

för hennes del efter det tidigare övergreppet” (Mastberg, 2018, 24 mars). 

 

Det finns en tydlig bild i artiklarnas återgivning där de sexuella övergreppen beskrivs som 

centrala för kvinnornas senare prostitution vilket speglas i detta citat: “För att förstå hur 

[Namn] hamnade i sexhandeln får vi backa bandet åtta år. Då var hon 12 år gammal och 

utsattes för sexuella övergrepp.” (Sylvén Möller, 2018, 8 augusti). Men, det framhålls även 

att de sexuella övergreppen inte ensamt kan förklara orsaker till kvinnlig prostitution, som i 

detta citat: “Successivt ledde drickandet, måendet och ärren efter våldtäkten henne in i 

prostitution.” (Sylvén Möller, 2018, 17 september). Tvärtom understryker artiklarna att 

övergreppen i kombination med andra faktorer är det som leder till att kvinnor prostituerar 

sig.  

5. 3. 2. Ekonomi/Fattigdom 

Till denna subkategori kan fem artiklar hänföras. Denna subkategori utgörs till största del av 

sådant ekonomiskt behov som spelar en mer eller mindre livsavgörande roll för kvinnorna. 

Prostitutionen präglas alltså av ett nödvändigt behov av pengar i överlevnadssyfte. Till denna 

kategori räknas dock inte bara de artiklar som uttrycker pengar som en motivering till 

prostitution, utan även sådana artiklar som nämner annan typ av ersättning som kan anses 

livsnödvändig. Exempelvis mat. En artikel talar bland annat om hur några män i en 

hjälporganisation missbrukat sin roll och utnyttjat kvinnor som, efter en naturkatastrof, 

befunnit sig i en mycket sårbar situation och varit i stort behov av mat.  

 

Vi kunde också rapportera om en annan aspekt av det könsbetingade våldet: något som 

kallades ”sex-for-food”. Det tar sig olika former, där regelrätt prostitution bara var en del av 

problemet. Ett vanligt sätt var att de män som kontrollerade matdistributionen – exempelvis i 

form av matkuponger – begärde sexuella favörer för att dela ut kupongerna.  

Det var särskilt unga flickor som tvingades att ge sig in i sexuella förhandlingar för att skaffa 

sig skydd mot regn och tillgång till mathjälp. (Winiarski, 2018, 13 februari). 
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Att byta sexuella tjänster mot mat blev ett sätt att överleva den nöd och svält som kvinnorna 

omgavs av i de smutsiga tältlägren. Artikeln ger uttryck för att prostitution inte alltid sker i 

utbyte mot pengar, utan även annan ersättning som kan ses som livsnödvändig kan försätta 

kvinnorna i en position där de pressas till att sälja sex. Att fokus riktades mot annan typ av 

ersättning än ekonomisk sådan var dock ovanligt, merparten av de artiklar som kan hänföras 

till denna subkategori talar specifikt om hur prostitutionen grundar sig i det starka behovet av 

pengar. Det finns en återkommande bild av att prostitutionen grundar sig i behovet av pengar 

till husrum, kvinnorna säljer sexuella tjänster för att inte riskera att bli vräkta och hamna på 

gatan - “För att inte hamna på gatan säljer [Namn] sex.” (Somnell, 2018, 10 november). Det 

finns en samstämmighet i hur artiklarna framställer kvinnorna som i en ekonomiskt utsatt 

position, tonen är att prostitutionen sker med grund i livsnödvändiga orsaker och pengar blir 

således en del av kvinnornas överlevnad.  

 

En liten del av artiklarna nämner inte att de ekonomiska förutsättningar som prostitutionen 

kunde ge var nödvändiga ur ett överlevnadssyfte. Däremot finns det i dessa artiklar en 

framställning av vilken betydande roll pengar har spelat för kvinnorna och hur starkt behovet 

har varit av ekonomiska medel, som i detta citat:  

 

Brist på pengar är redan från början [Namn] övergripande problem. …. 

Hon lånar pengar av en annan vän för att betala sina skulder och komma bort från 

könshandeln. Socialtjänsten räknar lånet som ”inkomst”. [Namn] återgår i prostitution för 

att kunna betala tillbaka vännen. (Weigl & Mohlin, 2018, 3 november). 

 

Även om det inte framstår som att pengarna utgör en livsnödvändig inkomst så kan det 

samtidigt konstateras att pengarna inte heller kan ses som extrapengar. Artiklarna beskriver 

behovet av pengar som nödvändigt, och därför tillskrivs även dessa artiklar denna 

subkategori.  

5. 3. 3. Tvång av annan  

Denna subkategori är den som förekommer mest frekvent i Aftonbladet och DN:s 

medierapportering om kvinnlig prostitution, hit kunde 7 av 17 artiklar hänföras. Tvång av 

annan innebär inte bara, i denna studie, att kvinnorna har hållits fångna och sålts av en 

hallick-liknande person, utan hit räknas även sådana artiklar som talar om hur kvinnor har 

lockats med löftet om att få ett bättre liv och ett jobb (som inte innefattar prostitution) för att 
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senare, av olika anledningar, bli tvingade att prostituera sig. Flera artiklar beskriver även hur 

kvinnor manipuleras till att tro att de måste prostituera sig, i annat fall kommer något hemskt 

att inträffa. En sådan situation exemplifieras i Micics (2018, 17 april) citat: Under tiden hon 

tvingades prostituera sig levde kvinnan i tro om att om att [sic] de måste betala tillbaka 

skulden. Annars skulle hon dö genom voodooritualen och hennes familj i [Land] skulle råka 

illa ut. Även sådana artiklar som Micics, som talar om prostitution genom manipulation, har 

räknats till subkategorin ‘Tvång av annan’ då de utgör ett indirekt hot som får kvinnorna att 

tro att de inte har något annat val än att prostituera sig.  

 

De analyserade artiklarna visar att det, under tvångsmässiga förhållanden, var vanligt att 

kvinnorna blivit skyldiga att betala tillbaka en stor summa pengar för den resa som tagit dem 

till det land där de lovades ett bättre liv. Väl i det nya landet visade det sig att så var inte alls 

fallet, och kvinnorna tvingades istället in i prostitution. 

 

[Namn], 20, fick löfte om ett bra jobb där hon kunde tjäna pengar och skicka hem till familjen 

i [Land]. Men mannen som hämtade henne efter flykten över Medelhavet höll henne inlåst på 

ett rum. På kvällarna tvingades hon prostituera sig. (Hansson, 2018, 4 mars).  

Vissa artiklar som kan hänföras till subkategorin ‘Tvång av annan’ beskriver hur kvinnorna 

fysiskt hölls kvar och tvingades till prostitution mot deras vilja. Något exemplifieras genom 

detta citat: 

Under hela [Stad]helgen håller mannen [Namn] inlåst i bostaden. Hon säljs till olika män, 

sex stycken totalt. Hela tiden är hon livrädd och tvivlar på att hon någonsin ska komma hem 

igen. (Sylvén Möller, 2018, 19 maj) 

 

Subkategorin ‘Tvång av annan’ ger uttryck för tvång som skett på olika sätt, det finns alltså 

ingen samstämmighet i frågan om på vilket sätt kvinnorna tvingats in i prostitution. Däremot 

bär samtliga artiklar på en underförstådd ton av kvinnorna som ofrivilliga offer som alla, på 

olika sätt, tvingats till prostitution.  

5. 3. 4. Övertalning av annan  

Endast en liten del av de analyserade artiklarna, 3 av 17, nämner att kvinnornas prostitution 

påverkats genom övertalning av en annan person. Inom denna kategori rapporterar media om 

att kvinnorna övertygats, vanligtvis genom att någon annan tjatar, till att sälja sexuella 
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tjänster. Exempelvis beskrivs det i en artikel (Mastberg, 2018, 24 mars) hur en kvinna som 

14-åring blir övertalad, genom tjat, att sälja sex till en främmande man. 

 

En natt ute på stan mötte hon en man som övertalade henne att följa med till [Stad]. Då hade 

hon nyss fyllt 14 år. Han tjatade om att hon skulle sälja sex till honom. När [Namn] nekade 

hade han många argument för att övertala henne. …. Till slut gick [Namn] med på att sälja 

sig. (Mastberg, 2018, 24 mars). 

 

Gemensamt för samtliga artiklar som kan hänföras till denna subkategori är att det är just 

övertygelsen av någon annan som påverkat kvinnorna till att prostituera sig, och uttryck som 

‘tjatade’ eller ‘övertygade’ används för att beskriva de påtryckningar som kvinnorna mött.  

5. 3. 5. Psykisk ohälsa  

Totalt 4 av 17 artiklar nämnde psykisk ohälsa som en del i kvinnors beslut att prostituera sig.  

Artiklarna inom denna subkategori beskriver kvinnorna som känslomässigt sårade och att de 

prostituerar sig på grund av att de mår psykiskt dåligt. Artiklarna skriver om lågt 

självförtroende, ångest och känslan av att inte vara värd något - olika orsaker som påverkat 

kvinnornas mående, och som alla, på ett eller annat sätt, bidragit till kvinnornas prostitution. 

Ett citat som visar hur prostitutionen blir en flykt från verkligheten och den psykiska ångesten 

beskrivs nedan: 

 

[Namn] säger att det nog inte går att förstå för människor som mår bra, men hon fortsatte att 

träffa även de värsta männen. Delvis för att hon inte tyckte att hon var värd något annat. … 

Den fysiska smärtan hjälpte tonåringen med självskadebeteende att blockera den psykiska. 

(Bodin, 2018, 13 september).  

 

I subkategorin ‘Psykisk ohälsa’ rapporterar media även om att orsakerna till prostitutionen 

kan förklaras mot bakgrund av någon slags trauma, en del av artiklarna menar också att sex 

blev uttryck för ett självskadebeteende. Prostitutionen kan likställas med att skära sig och blir 

ett sätt att glömma den psykiska smärta som kvinnorna bär på.  
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5. 3. 6. Bekräftelse 

Till den sista subkategorin, ‘Bekräftelse’3, kan tre artiklar kopplas. I dessa artiklar beskrivs 

hur kvinnorna uppskattar den bekräftelse och uppmärksamhet som männen kan ge dem och 

som de lockas av. Genom männens visade intresse kan kvinnorna känna att de duger till något 

och har ett värde. Männens bekräftelse beskrivs ha en stark funktion i frågan om kvinnornas 

prostitution, vilket tydliggörs i detta citat: “Så himla lätt – att lockas av uppmärksamheten. Att 

dras till den.” (Bodin, 2018, 13 september). Samtidigt som artiklarna framhåller att kvinnorna 

lockas av männens bekräftelse betonas även hur prostitutionen får kvinnorna att må dåligt. 

Som i detta citat av Mastberg (2018, 24 mars) “Hon kände sig bekräftad när någon var 

beredd att betala för henne men efter varje gång mådde hon allt sämre.”. Citatet ger uttryck 

för den bild som genomsyrar de artiklar som kan hänföras till subkategorin ‘Bekräftelse’, det 

vill säga att den bekräftelse som kvinnorna söker hos männen egentligen inte tillför något 

positivt för kvinnorna. Istället menar artiklarna att behovet av bekräftelse grundar sig i 

kvinnornas dåliga mående, osäkerhet och behov av att få höra att de är vackra och bra på 

något. 

5. 4. Analys  

Urvalet av artiklar representerar olika typer av nyhetsartiklar, allt ifrån TT:s rapporter med 

sakkunnigas yttranden, ekonomiska rapporter relaterade till sexhandeln, brottmålreportage 

och Aftonbladets serie av porträtt av kvinnor som tagit sig ur prostitution. Tidningarnas 

agenda är delvis olika men har överlag det gemensamma syftet att uppmärksamma 

problemområdet. Att sex säljer i media syns tydligast i de personliga reportagen där 

kvinnorna hyllas som hjältar över deras förmåga att använda sina erfarenheter för att hjälpa 

andra. 

 

Genom analys av samtliga artiklar kan vi konstatera att media ger uttryck för en rad olika 

orsaker till kvinnlig prostitution. Inom huvudkategorin ‘Aktör’ rapporterar media om 

nyfikenhet och hög sexdrift som orsaker till att kvinnorna prostituerar sig. Huvudkategorin 

 
3 I den tidigare forskningen nämns ‘Spänning och uppmärksamhet’ som en del av de aktörsorienterade 

förklaringarna. Den forskning som redogörs för under det specifika avsnittet nämner dock ingenting om att 

kvinnorna som prostituerat sig för att få uppmärksamhet har gjort detta med grund i deras dåliga mående. Det 

finns alltså en skillnad i anledningarna till varför kvinnorna söker uppmärksamhet genom prostitution, och därför 

kan uppmärksamhet/bekräftelse i vissa fall kopplas till aktörsorienterade förklaringar (som det gör i denna 

studies tidigare forskning), medan i andra fall till förklaringar grundade i tvång (som i resultatet av denna studies 

analyserade medieartiklar).  
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‘Tvång’ genomsyras istället av orsaker som fattigdom, tvång av annan, upplevelsen av 

sexuellt utnyttjande som sedermera lett kvinnorna in i prostitution, övertalning, psykisk 

ohälsa och bekräftelse. Samtliga av de subkategorier som vi funnit, både för aktör och tvång, 

kan enligt dagordningsteorin ses som beskrivande attribut som media vill tillskriva objektet 

prostitution. Sammantaget utgörs huvudkategorin ‘Aktör’ av två subkategorier, medan 

huvudkategorin ‘Tvång’ av sex stycken. Både orsaker som kan hänföras till ‘Aktör’ 

respektive ‘Tvång’ ges utrymme i medias återgivningar, men, den klara majoriteten består av 

förklaringar grundade i tvång. Totalt sett kan 1 artikel hänföras till huvudkategorin ‘Aktör’ 

(denna artikel utgör således samtliga subkategorier inom ‘Aktör’) och 16 artiklar till 

huvudkategorin ‘Tvång’.  

 

Genom en analys av de orsaker som media nämner till kvinnlig prostitution är det möjligt att 

konstatera att tonen i rapporteringen om de olika orsakerna skiljer sig åt beroende på vilken 

huvudkategori som artiklarna kan hänföras till. För subkategorierna inom huvudkategorin 

‘Aktör’ beskrivs prostitutionen som ett arbete som ger kvinnor utrymme att uttrycka sin starka 

sexdrift. Denna återgivning skiljer sig från subkategorierna inom huvudkategorin ‘Tvång’ 

som istället beskriver kvinnorna i prostitutionen som sårbara offer. Rapporteringen inom 

‘Aktör’ ger uttryck för att prostitution är något som kvinnor väljer, medan artiklar inom 

‘Tvång’ beskriver prostitution som något kvinnor hamnar i och utsätts för.  

 

Analysen av resultatet visar även att orsaker till kvinnlig prostitution till stor del omnämns i 

media i samband med huvudkategorin ’Tvång’, däribland främst subkategorin ‘Tvång av 

annan’ som omnämns i sju artiklar. Variationen av förklaringar är dock relativt bred och berör 

nyfikenhet såväl som sexuella övergrepp, men, det finns en tydlig differentiering i medias 

rapportering där huvudkategorin ‘Tvång’ dominerar. Sett utifrån teorin om den sensationella 

journalistiken innehåller både huvudkategorin ‘Aktör’ och ‘Tvång’ artiklar som kan anses 

sensationella då de rapporterar om händelser som sticker ut och människor som avviker 

(Ghersetti, 2000, s. 11). Men, inom ‘Tvång’ finns dessutom rapporteringar som berör negativa 

händelser och brott, viktiga kriterier som, enligt teorin, kan skapa än större sensation och 

därmed även ett högre nyhetsvärde (Ghersetti och Hvitfelt, 2000, s. 42; Ghersetti, 2000, s. 

11). Således uppfyller rapporteringarna inom huvudkategorin ‘Tvång’ fler av de kriterier som 

teorin menar är fördelaktiga när det kommer till att skapa sensation. Ovan förda resonemang 

skulle enligt teorin om den sensationella journalistiken kunna ge en förklaring till den 

överrepresentation som huvudkategorin ‘Tvång’ har i förhållande till huvudkategorin ‘Aktör’. 
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Artiklar inom ‘Aktör’ talar inte om prostitution i form av brottslighet eller som negativa 

upplevelser och därför är de sannolikt inte heller prioriterade av media.  

 

Som nämnts ovan är subkategorin ‘Tvång av annan’ den som förekommer mest frekvent i 

medias rapportering med totalt sju artiklar. Att så är fallet skulle även här kunna förstås med 

hjälp av teorin om den sensationella journalistiken. Artiklarna inom subkategorin ‘Tvång av 

annan’ skapar sensation genom att rapportera om negativa händelser där det finns en tydlig 

koppling till brottet som ägt rum. Artiklarna fokuserar hur kvinnorna är tvingade offer som får 

utstå handlingar genomförda av en/flera gärningspersoner och mot sin vilja. Detta är ett fokus 

som belyses starkast inom denna subkategori i jämförelse med de övriga. Kvinnorna i de här 

artiklarna befinner sig dessutom i oförutsedda situationer som inte hör till det vanliga, något 

som kan öka graden av sensation ytterligare. Slutligen finns det även, i dessa artiklar, uttalade 

hot mot kvinnorna, något som enligt teorin om sensationell journalistik ökar nyhetsvärdet och 

bidrar till en journalistisk vilja om att rapportera dessa händelser.  

 

Den bild som vi tidigare i studien tecknat av den tidigare forskningen visar och poängterar att 

forskningsresultat om kvinnlig prostitution inte är entydiga och att det inte enbart finns en 

orsak till varför kvinnor väljer att prostituera sig. Forskningen understryker snarare att 

anledningarna till kvinnlig prostitution är många, varierande och framförallt individuella 

(Jonsson & Lundström Mattsson, 2012, s. 56). Genom den aktuella medieanalysen är det 

möjligt att slå fast att även media ger uttryck för en mångfacetterad bild av orsaker till 

kvinnlig prostitution där förklaringar som kan hänföras till de olika huvudkategorierna får ta 

plats. Men trots att både aktörsorienterade och tvingande förklaringar omnämns i media så 

lämnar medierapporteringen utrymme för en viss kritik. Det finns en tydlig prioritering av 

tvingande förklaringar medan aktörsorienterade förklaringar är mycket begränsade. Medias 

skeva rapportering av orsaker inom de respektive förklaringarna kommer dock inte som 

någon nyhet. Östergren (2006, s. 165, 169) framhåller att det råder konsensus i hur den 

svenska inställningen till prostitution uppfattas som negativ. Berättelser av prostitution med 

fokus på den tvingade och psykiskt sårade kvinnan är de enda förekommande i Sverige, trots 

att det finns kvinnor som prostituerar sig för att de själva uppskattar det.  

 

Trots att Östergrens (2006) syn på den vinklade medierapporteringen till stor del kan befästas 

av den medieanalys som vi genomfört så bör det även nämnas att de förklaringar till kvinnlig 

prostitution som omnämns i media bekräftas av den forskning som vi funnit. Därmed ger 
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media en forskningsbekräftad bild av orsakerna till kvinnlig prostitution, även om den inte är 

helt nyanserad. Det faktum att mediebilden av prostitution inte är helt nyanserad skulle kunna 

förklaras med hjälp av det påstående som tidigare framförts gällande sensationsjournalistikens 

prioriteringar av underhållningsvärde. Som tidigare nämnt menar teorin att negativa och 

sensationella händelser har ett högre nyhetsvärde och är mer vanligt förekommande i medias 

rapporteringar än sådana nyheter som saknar en hög grad av sensation och negativa inslag.  

 

I samband med analys av studiens resultat vill vi återigen poängtera att det är viktigt att vara 

medveten om de generaliseringssvårigheter som studien står inför. Svårigheten innebär bland 

annat att den forskningsbild som vi redovisar inte går att överföra till alla kvinnor och all 

media. Vilket i förlängningen innebär att de resultat som framkommer och presenteras här 

inte kan överföras i någon vidare utsträckning. Detta innebär att de slutsatser som presenteras 

inte är heltäckande och i hög grad är bundna till studien.  

6. Diskussion 

Syftet med denna undersökning är att studera hur svenska medier under år 2018 skildrar 

orsaker till kvinnlig prostitution och hur dessa återgivningar förhåller sig till de 

aktörsorienterade respektive tvingande förklaringar som tidigare forskning i denna studie 

delas in utifrån. Resultatet från studien visar att Aftonbladet och DN:s nyhetsrapportering 

kring orsaker till kvinnlig prostitution ger uttryck för flera skiftande förklaringar. Däremot 

finns det, i medias rapportering, en tydlig överrepresentation av orsaker som kan hänföras till 

huvudkategorin ‘Tvång’. Media rapporterar även mer frekvent om vissa orsaker, däribland 

tvång av annan.  

 

Vi har redan nämnt den kritik som Andersson och Nilsson (2009, s. 158) tillskriver media 

gällande deras återgivningar av felaktiga beskrivningar och påstående, ett uttalande som 

styrks av Thelin (2001, s. 126). McCombs (2004/2006, s. 51) framför hur medias felaktiga 

rapporteringar kan skapa oro för ett fenomen trots att statistiken menar att en sådan känsla är 

obefogad.  

 

För att förstå hur medias rapportering kan påverka sin publik behöver vi återgå till 

dagordningsteorin och de förklaringar som den ger uttryck för. I stora drag menar teorin att 

frågor (objekt) som media väljer att ge utrymme kommer att uppfattas som viktiga av 



 

 43 

samhället (McCombs, 2004/2006, s. 27). Genom att tillskriva olika attribut till de fokuserade 

objekten kan media inte bara styra vad vi ska tänka på utan även hur vi ska tänka (McCombs, 

2004/2006, s. 160). Attribut som förekommer ofta för att beskriva ett objekt kommer att 

anammas, uppfattas som viktiga och användas av allmänheten när de talar om samma objekt 

(McCombs, 2004/2006, s. 124–125). Sett ur dagordningsteorin kommer samhällets 

gemensamma föreställningar kring orsaker till kvinnlig prostitution att formas av medias 

beskrivningar av densamma.  

 

Med dagordningsteorin som utgångspunkt kan alltså samtliga av de subkategorier som vi 

funnit i medieanalysen ses som attribut som kan förknippas med orsaker till kvinnlig 

prostitution. Om man i linje med McCombs (2004/2006) påstående antar att ökad 

attributsanvändning leder till ökad tro på attributets betydelse för objektet, så är tvång av 

annan den kännetecknande egenskap som läsare av Aftonbladet och DN associerar till 

kvinnlig prostitution. Detta attribut kommer, av läsaren, att uppfattas som den viktigaste 

förklaringen och användas i diskussioner kring orsaker till kvinnlig prostitution. Detta 

kommer att ske på bekostnad av andra attribut som, trots att de anses väsentliga av 

forskningen, inte anses lika viktiga av allmänheten då de inte rapporteras lika frekvent i 

media. För vår studie skulle detta innebära att samtliga av de orsaker till kvinnlig prostitution 

som nämns inom huvudkategorin ‘Aktör’ kommer att hamna i skymundan på grund av dess 

minimala medieutrymme. Allmänheten kommer således uppfatta orsakerna till att kvinnor 

prostituerar sig som grundade i tvång.  

 

Sammanfattningsvis tror vi att det finns två konsekvenser som kan komma av den mediala 

bild som Aftonbladet och DN ger av orsaker till kvinnlig prostitution. För det första kan 

nyhetskällornas rapportering styrka uppfattningen att tvång av annan är den primära 

förklaringen till varför kvinnor prostituerar sig. Att media till största del rapporterar om tvång 

kan, för det andra, leda till att läsarens bild av kvinnlig prostitution begränsas och att faktorer 

som av forskningen ses som viktiga uppfattas som det motsatta. Att media rapporterar om ett 

brett spektrum av orsaker till kvinnlig prostitution har en mindre betydelse, sett utifrån 

dagordningsteorin, då vissa attribut rapporteras mer frekvent och därmed tillskrivs större 

värde.  

 

Kopplingen mellan media och påverkan på allmänheten blir tydlig genom dagordningsteorin. 

Wadbring (2012, s. 294) samt Nord och Strömbäck (2012, s. 13) menar dock att media är 
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beroende av läsare för att kunna finansiera sina nyhetskanaler, därför krävs det en 

medierapportering som berör ämnen som väcker uppmärksamhet hos läsaren och kan ge en 

stor publik. Detta indikerar att även allmänheten kan influera medias rapportering genom att 

visa ett större intresse för vissa nyheter. Således finns det en ömsesidig påverkan i hur media 

inverkar på allmänheten och vice versa. Jämsides med detta argument hävdar Andersson och 

Nilsson (2009, s. 162, 2017, s. 13) att den svenska kriminalpolitiska agendan idag regleras så 

att den stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet. Kriminalpolitiken handlar mer 

om hur vidtagna åtgärder tas emot av allmänheten än vad som är mest effektivt ur ett 

brottspreventivt syfte (Andersson & Nilsson, 2009, s. 162). Media, allmänheten och 

kriminalpolitiken har alltså en nära koppling till varandra där kriminalpolitiken får utstå 

påtryckningar från två växelverkande fronter - media och allmänheten.  

 

I denna studie ligger fokus på hur kriminalpolitiken kan påverkas av media. Det är dock 

viktigt att poängtera att kriminalpolitiken i verkligheten påverkas av en mängd olika aspekter 

och att medias och allmänhetens påverkan endast är en liten del i hur lagar och regler formas. 

Eftersom vi fokuserar medias roll i denna uppsats kommer vi, i diskussionen gällande 

eventuell påverkan på kriminalpolitiken, enbart koncentrera oss på vilka konsekvenser medias 

rapportering kan ge på kriminalpolitikens utformning.  

 

Dagens förda kriminalpolitik riktar sig till de ‘goda’, laglydiga medborgarna (Andersson & 

Nilsson, 2017, s. 162). Det är deras känslor som styr den kriminalpolitiska dagordningen och 

bestämmer vilka kriminalpolitiska förändringar som kan anses befogade respektive vilka som 

inte kan anses det. Andersson och Nilsson (2017, s. 162) menar således att kriminalpolitiken 

idag är till för att serva och tillfredsställa allmänhetens rättsmedvetande. Thelin (1994, s. 147) 

bekräftar Andersson och Nilssons bild av de påtryckningar som kriminalpolitiken möter av 

allmänheten och menar att det finns allmänna förväntningar på hur kriminalpolitiken bör 

formas. Att kriminalpolitiken omfattas av krav på hur den bör se ut påverkar politikerna som 

måste visa handlingsförmåga inför allmänheten och sina väljare för att uppfylla det som dessa 

förväntar sig (Swärd & Starrin, 2016, s. 404; Andersson & Nilsson, 2017, s. 162). Alltså 

måste till exempel lagstiftningen anpassas så att den går ihop med de uppfattningar som finns 

hos allmänheten. 

 

Med grund i det allmänna rättsmedvetandets inflytande på kriminalpolitiken och med hänsyn 

till dagordningsteorins påstående gällande medias makt att styra våra uppfattningar blir det 
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rimligt att anta att kriminalpolitiska åtgärder kan påverkas av medias rapporteringar. I vårt fall 

skulle detta innebära att de kriminalpolitiska åtgärderna utformas med utgångspunkt i 

allmänhetens uppfattning om att kvinnor prostituerar sig på grund av tvingande påtryckningar 

och att de är offer i behov av hjälp.  

 

Idag omfattas Sverige av en sexköpslag (SFS 2011:517) som förbjuder köp av sexuella 

tjänster, men inte försäljning. Denna lag tillkom i början av år 1999 som ett resultat av 

kvinnofridspropositionen (SOU, 2010:49, s. 14, 55) som framhöll att prostitution är en form 

av mäns våld mot kvinnor och ett resultat av ojämlikhet. Den mediebild som framträder 

genom vår studie av kvinnlig prostitution under år 2018 visar att det fortfarande finns en syn 

på prostitution som ett problem där kvinnorna framställs som utsatta och tvingade offer. Ur ett 

dagordningsteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att medias framställning av kvinnlig 

prostitution grundad i tvång skapar allmänna uppfattningar om prostitution som ett 

samhällsproblem. Enligt de resonemang som Andersson och Nilsson (2017, s. 162) för om det 

allmänna rättsmedvetandet kan allmänheten bygga upp förväntningar på hur kriminalpolitiken 

bör formas för att bemöta det problem som prostitutionen utgör. Det är sålunda troligt att 

allmänheten, sett enbart utifrån medias rapportering, legitimerar den svenska sexköpslagen, 

med motivering att prostitution, såväl 1999 som 2018, beskrivs som ett angeläget problem där 

kvinnorna är utsatta offer. Utifrån detta skulle vi kunna tolka det som att lagen som omfattar 

prostitution för tillfället kommer att bli oförändrad.  

6. 1. Förslag till fortsatt forskning 

Något som blivit tydligt under denna studies gång är att det saknas forskning om kvinnlig 

prostitution granskad av sakkunniga och med anknytning till svensk media. Denna 

undersökning är varken heltäckande eller generaliserbar då den bara studerar ett år och två 

specifikt utvalda mediekällor. Vi har redan påpekat problemet med studiens generaliserbarhet 

och framhållit att studien bör ses som ett mindre bidrag som, tillsammans med annan 

forskning, kan öka förståelsen för det ämne som vi valt att studera. Av den anledningen anser 

vi att det finns ett behov av ytterligare studier som kan undersöka medias beskrivningar av 

orsaker till kvinnlig prostitution men med exempelvis ett större urval av både nyhetsår och 

nyhetskällor. Fortsatt forskning skulle även kunna studera hur media framställer orsaker till 

manlig prostitution och ställa detta mot vår studie.  
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