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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Prostitution är ett samhällsproblem. Att köpa sexuella tjänster är enligt lag förbjudet i Sverige 

sedan 1999 (Regeringen, 2008). Många kvinnor och barn riskerar att dras in i prostitution och 

därmed är lagen om sexhandel en viktig del i förebyggandet av sexhandeln. Inom socialt 

arbete finns det organisationer, projekt och fältarbetare som arbetar med prostituerades 

rättigheter samt med att hjälpa dem att bryta upp från sexhandeln. Prostitution är viktigt att 

studera inom socialt arbete då de flesta som prostituerar sig blir utsatta för brott, våld och 

sexuellt utnyttjande och är i behov av stöd och förändringsarbete. Prostitution är ett komplext 

problem där en del av dem som prostituerar sig är bostadslösa, ekonomiskt utsatta, missbrukar 

eller har psykiska störningar eller andra slags problem. Det är viktigt att fånga upp dessa 

kvinnor och bedriva förebyggande och förändringsarbete, så att de kan få rätt hjälp. 

Socialarbetare arbetar bland annat med uppsökande verksamhet för att få kunskap om hur 

läget ser ut för dessa grupper av kvinnor. Viktigt är också stödjande arbete för att hjälpa 

kvinnor att sluta prostituera sig. Vidare är det viktigt med information och kunskapsspridning 

till bland annat politiker och allmänheten (Hedin& Månsson, 1998).   

 

Enligt socialstyrelsens rapport om prostitution 2007, uppger både socialtjänst och polis att de 

vill ha mer kunskap om hur man arbetar med att hjälpa prostituerade att bryta upp från 

prostitutionen och att förmedla stödinsatser. Enligt rapporten har myndigheter dålig 

kännedom om hur många prostituerade det finns i Sverige. Siffrorna visar att det finns ungefär 

200 gatuprostituerade i Stockholm, 70 i Malmö och runt 30 i Göteborg. Enligt studien 

framgår att etnicitet, ålder, kondomkrav och social profil är faktorer som påverkar efterfrågan 

av prostitution (Socialstyrelsen).  

 

Media påverkar vårt sätt att se på samhället, inte minst formar medierna föreställningar kring 

vad som anses vara manligt och kvinnligt samt hur vi upplever genus, klass och etnicitet 

(Hirdman, 2002). Media lägger tyngdpunkt på vad som skall tas upp och ger således selektiva 

redogörelser om vad som skall förstås och vad som inte ska sägas, alltså skapas diskurser. 

Samhällets diskurser påverkas av sociala överenskommelser, politik och kultur. Diskurser 

skapar verkligheten samtidigt som det skapar bilder av världen vi lever i. Media konstruerar 

en bild av kön, klass, ras och sexualitet som påverkar identitetskonstruktioner. För de som blir 

objektifierade i media, vare sig det som berättas är sant eller inte, tar media inte hänsyn till att 
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de bistår med skada för människors fysiska hälsa och psykiska välmående. Media skapar 

sociala föreställningar om vad som är socialt accepterade grupper i samhället 

(Hallgrimsdottir, Phillips & Bennott, 2006, Börjesson, 2003).  

 

Enligt Hirdman (2002) är journalism inte enbart något som producerar en vara, utan en 

kulturell produkt som skapar sina egna konsumerande subjekt, som i detta fall är publiken. 

Enligt journalistik är det publiken som skapar journalistiken och inte tvärtom. Massmedia 

utmärker sig genom att skapa sin publik. Men för att studera vem som är publik måste man se 

till medianvändningen, som påverkas av huruvida publiken finns eller inte. Medias syfte är att 

nå fram och forma ett deltagande hos publiken, eller mottagaren. Medier bidrar således till 

historier där fakta och påhitt blandas. Hur berättandet sker och vad det kan leda till blir 

därmed intressant.  

1.2 Problemformulering  
Prostitution är ett komplext fenomen och mediernas rapportering både synliggör ett problem 

och skapar en bild av det. Detta leder i många fall till förenklade stereotypa bilder av 

fenomenet. Aktörer som socialarbetare, polis och andra myndighetspersoner samt frivilliga 

påverkas av dessa framställningar. Stereotyper är också vanligt förekommande när det gäller 

uppfattningar om kvinnlighet och manlighet. Hur skapas diskursen om prostitution i 

situationer där samhällets makthavare är inblandade? Detta leder mig vidare in på fallet Eva 

Bengtsson som var prostituerad under 1970- talet och sålde sex till kända politiker. Nu kräver 

hon skadestånd och en ursäkt av regeringen.  

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera svenska tidningars rapportering om prostitution i fallet Eva 

Bengtsson och framställningar kring genus, klass och etnicitet kommer att analyseras.  

1.4 Frågeställningar 
Hur formas diskursen om prostitution i fallet Eva Bengtsson? 

Hur framställs den prostituerade kvinnan i artiklarna? 

Hur framställs de sexköpande männen i artiklarna? 

Vilka maktrelationer finns mellan ”säljaren”/”offret” och ”köparen”/”förövaren” ur ett 

intersektionellt perspektiv?  
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1.5 Begreppet prostitution 
Enligt nationalencyklopedin innebär begreppet prostitution att ta emot betalning för sexuella 

tjänster. Ordet kommer från latinets prosti´tuo som betyder att utbjuda till otukt. Det finns 

olika slags prostitution men den vanligaste är att kvinnor säljer sex till män. Ordet prostitution 

blir även kallat könshandel då själva handlingen syftar på att någon aktivt köper en tjänst och 

därmed blir delaktig. Det föreligger inget brott i att prostituera sig enligt svensk lag. Däremot 

är det olagligt att köpa sex av någon eller att bedriva koppleri som är ett sexualbrott och 

innebär att man försöker främja att någon har tillfälliga sexuella kontakter för betalning eller 

någon slags ersättning (Nationalencyklopedin, 2008).  
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2. Diskursanalys som teori och metod 
Diskurser formar vår bild av verkligheten och skapar samtidigt världen då det ger möjlighet 

till selektiva redogörelser. Diskursanalys innebär att problematisera kärnan i en händelse. 

Diskursanalys handlar om den verklighet vi människor bidrar till att skapa i samhället samt 

skapar frågor om vad som ligger bakom denna verklighetskonstruktion. Genom kultur och 

politik skapas sociala överenskommelser som bidrar till samhällets diskurser (Börjesson, 

2003, Winther Jørgensen m.fl. 2000).  

 

”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. 

Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en 

diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 

granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar.” 

(Börjesson, M. 2003. Diskurser och konstruktioner- en sorts metodbok. S. 23).   

 

Att studera diskurser innebär att undersöka det som sägs, hur det sägs och hur det annars kan 

tänkas sägas. Diskurser bestämmer vad som är socialt och kulturellt accepterat som 

sanningen. Diskurser påvisar då även vad som inte sägs i vissa sammanhang. I 

diskursanalytisk forskning är det också viktigt att se till vem det är som får tala. Där diskurser 

råder, finns det en given ordning över vem som får vara aktör. Berättelsers form skapas av 

diskurser som råder. Att säga något är beroende av olika sammanhang och även styrt av 

diskursens ordning. Gränserna för vad som får uttalas kan ge förståelse om vad som är 

diskursernas kärna. Diskursanalys är att se ett fenomen som någonting. Som forskare måste 

man se fenomenet genom att lägga till något till det och inte bara presentera faktum. Detta 

innebär att se att fenomenet kan skildras annorlunda, berättat från en annan vinkling eller 

skildrats från en annan teori. Alla situationer kan få en annan fokus. Detta är upp till forskaren 

att bestämma. Diskurser skapar mening, sammanhang och förståelse och är inte enbart 

förtryckande och styr oss (Börjesson, 2003).  

 

För att se hur fenomenet prostitution kan skildras, kommer jag i min uppsats att använda mig 

av olika teoretiska perspektiv för att se hur diskursen formas kring begreppet.   
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2.1 Diskursanalys och texter 
Diskursanalys handlar om att se texter som data, alltså att inte i första hand se texten som 

verklighet. Diskursanalyser är kvalitativa till största delen, då det främst handlar om att 

analysera mening och mönster. Genom diskursanalyser ska man förstå att diskurser finns i 

speciella sammanhang, genom de konstruktioner av verkligheten som de skapar. I 

diskursanalyser granskar man texter för att förstå vad som är underförstått, vad texten 

omöjliggör och vad den inbegriper. Diskurser både påverkar och påverkas av samhället. 

Därför kan diskursanalys vara en del i att förstå samhällsförändring. En specifik diskurs kan 

relateras till andra diskurser (Börjesson, 2003).  

 

Precis som Börjesson (2003) nämner, kommer jag att analysera texter diskursanalytiskt för att 

se i vilka sammanhang diskurser formas och formar verkligheten.  

2.2 Diskursanalys som metod 
Diskursanalys innehåller både en tolkning av begrepp och uttryck av dem. Beskrivningen av 

innebörden av begreppen kan variera, varför en undersökning av de diskursiva och sociala 

sammanhangen där samma mening kommer till uttryck görs. I en diskursanalys finns olika 

aspekter av analysen. Beroende av sammanhanget som diskurser är skapade i, betyder olika 

ord olika saker. Men samma ord eller mening kan formuleras annorlunda. Ord betyder olika 

saker, som man kan se i exempelvis lexikon. Sen tillämpar man dessa ord på olika sätt vilket 

gör att de kan få en annan innebörd. Detta kallar Sjöberg (1999) för konnotationer. En 

diskursanalys kan ha som syfte att undersöka vilka betydelser och innebörder dessa ord och 

begrepp kan ha samt vilken relation de har till varandra. Att undersöka begrepp på dessa sätt 

kallas att söka efter paradoxer, att undersöka sammanhang som gör att de olika betydelserna 

uppkommer. Dessutom kartlägger analyser hur man talar om vissa teman. Samma begrepp 

kan talas om ur olika perspektiv och analysen syftar till att se hur en händelse exempelvis 

beskrivs i ett annat sammanhang. I en diskursanalys utgår man från ett intryck av en diskurs 

om ett visst ämne i en tidsperiod där man analyserar olika begrepp eller meningar som man 

anser vara kärnan och därefter undersöker man andra texter med samma meningsinnehåll 

(Sjöberg, 1999).  

 

Jag kommer att använda mig av diskursanalysen genom att jag kommer läsa artiklar ur fyra 

svenska tidningar. Därefter kommer jag att lyfta fram citat som jag kommer att analysera ur 

ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag använder mig av diskursteorins begrepp nodalpunkt, 
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flytande signifikanter och ekvivalenskedjor för att se hur rådande diskurser om prostitution 

hänger samman med olika begrepp som jag sedan analyserar ur olika teoretiska perspektiv, 

som finns beskrivna i teorikapitlet (Winther Jørgensen m.fl. 2000).  

2.3 Material  
I valet av artiklar angående fallet Eva Bengtsson sökte jag artiklar ur databaserna 

Mediearkivet och Presstext via Mittuniversitetets hemsida. Jag använde mig av sökorden 

”Eva Bengtsson” då hon är central i fallet. I databasen Mediearkivets utökade sök fick jag 

fram 83 träffar när jag fyllde i Eva Bengtsson, de tre senaste åren, ur Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet. Att jag valde de tre senaste åren i min sökning beror på att fallet 

uppmärksammades redan på 1970- talet, men jag är intresserad av den diskurs som 

tidningarna speglat nu på senare år, i samband med att Eva Bengtsson ansökt om skadestånd. 

Av dessa handlade nio artiklar om fallet. En av dessa finns inte refererad i uppsatsen, då jag 

ansåg att den inte var relevant, eftersom jag redan hade den informationen jag avsåg att 

undersöka. Vidare sökte jag i Presstext på Eva Bengtsson. Där valde jag Expressen och 

Dagens Nyheter som källa och fick 21 träffar, varav sex artiklar handlade om fallet. I mitt val 

av svenska tidningar har jag valt artiklar ur Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet då dessa är bland de tio tidningar i Sverige som har störst upplaga och 

läsare (www.dagspress.se).   

2.4 Etiska överväganden och rollen som forskare i diskursanalyser 
Diskursanalysens syfte är inte att ta reda på vad en diskurs egentligen menar. Syftet med att 

göra en diskursanalys är att kunna analysera hur diskurser används. Alltså handlar det inte om 

att se hur verkligheten utanför diskursen ser ut, för diskursanalysen grundar sig på att man 

aldrig kan se verklighet utanför diskurser. Det handlar inte om att se vad som är sant eller 

falskt, utan om att arbeta med det som sägs och undersöka hur vi skapar vår värld genom 

olika diskurser. Här är det viktigt att ens personliga åsikter inte tar över diskurserna när man 

analyserar. På grund av att man som forskare själv är i en viss social omvärld, alltså en 

diskurs, kan det vara svårt att se självklarheter, som en diskursanalys syftar till att undersöka. 

Det man som analytiker vill är att se hur vissa sätt att beskriva omvärlden på är accepterade 

som naturliga. Det är därför viktigt att se sig själv främmande med det material man ämnar 

undersöka. Problemet i en diskursanalys kan således vara reflexiviteten, vilken innebär att 

man som forskare själv skapar en diskurs, i en diskursiv omvärld som man är omgiven och 

påverkad av som subjekt. Det som är viktigt är att poängtera att omvärlden alltid kan se 

annorlunda ut. Dessutom är det viktigt att förhålla sig på så sätt att man som forskare försöker 
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förklara hur man står i förhållande till de rådande diskurserna och hur man ser till att man 

själv kan skapa konsekvenser av sin egen diskursanalys. Vidare är det genom teori och metod 

som man kan ställa sig kritisk till rådande diskurser. Alltså kan jag som forskare genom mina 

teoretiska utgångspunkter referera till min egen diskursiva produktion (Winther Jørgensen 

m.fl. 2000).  
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3. Teori 

3. 1 Diskursteori 
Diskursteorin är från början utvecklad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 1985. 

Diskursteorins syfte är att förstå alla sociala fenomen som konstruktioner av diskurser, där 

diskursanalysen kan analysera alla sociala händelser. Diskursteorin är så pass bred att den 

mycket väl kan användas som teoretisk grund i en diskursanalys. Diskursteorins centrala 

grund är att sociala fenomen aldrig kan vara färdiga och totala. Detta innebär att definitioner 

av samhälle och identiteter inte kan vara fixerad och enhälliga men att de föranleder en 

konstant tolkning av konsekvenser i det sociala sammanhanget. Teorin utvecklas genom att 

sätta andra teorier i bitar för att avslöja deras antaganden och motsägelser (Winther Jørgensen 

m.fl. 2000).  

 

Enligt strukturalismens språkuppfattning kan man förstå språk och dess tecken som olika med 

skilda betydelser. Vidare kan dessa tecken få olika relation till varandra. Detta innebär även 

att tecknen kan få nya betydelser i olika sammanhang. Det innebär då att språket och dess 

användande blir ett socialt fenomen där konflikter och förhandlingar i olika rum kan 

ifrågasättas. Att förstå betydelseskapande som en social process handlar om att se tecknens 

betydelse som fast i en relation till andra tecken i ett specifikt sammanhang. Detta gör att 

tecknen blir kontingenta som Winther Jørgensen m.fl. (2000) väljer att kalla det. Med det 

menas att den fastlåsta betydelsen om tecknen blir möjlig, men därmed inte nödvändig (ibid.).  

3.2 Nodalpunkter 
Diskursanalysens syfte är att se de processer som gör att vi uppfattar vissa bestämda 

betydelser som naturliga. Diskurser skapas genom den här fixeringen av betydelse inom vissa 

sammanhang. Tecknen blir delar av en specifik betydelse som diskursteorin väljer att kalla för 

nodalpunkter. Det finns vissa tecken som privilegieras och dessa är nodalpunkterna. Runt 

nodalpunkterna finns sedan andra tecken som hjälper till att skapa en specifik betydelse. 

Diskursen blir då kring nodalpunkten och dess tecken, eller moment. Dessa moment har sedan 

sin betydelse i relation till nodalpunkten och gör att diskursen är fast i just det sammanhanget. 

Genom att inte de övriga tecknens olika betydelser framkommer, reduceras möjligheter till 

andra diskurser. Detta kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva fältet eller det konstitutiva 

yttre. Med det menar de att teckens olika betydelser i andra diskurser inte lyfts fram i en 

annan diskurs. Kritiken mot detta är att en diskurs alltid förhåller sig till en annan. 
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Diskursteorin är inte helt enig över om det diskursiva fältets diskurser är skapade i förhållande 

till andra diskurser (ibid.).   

3.3 Flytande signifikanter 
Eftersom diskursteorin menar att det diskursiva fältet är det som den utesluter, kan en diskurs 

undergrävas av det. Om tecknen i en diskurs rubbas på grund av andra definitioner av dem så 

blir diskursen påverkad. Då menar diskursteorin att det finns tecken som inte har bestämda 

betydelser i bestämda diskurser, som kallas för element och det är dessa som gör att 

tolkningen av en diskurs kan vara mångtydig. Förenklat menar diskursteorin att en diskurs 

försöker göra elementen, alltså tecknen, till moment genom att göra deras olika betydelser till 

en betydelse. Diskursteorin kallar även dessa öppna tecken för flytande signifikanter. Dessa är 

de tecken som kallas element och är mångtydiga men som försöker göra en diskurs med ett 

specifikt innehåll. Nodalpunkter är flytande signifikanter men nodalpunkten innehåller 

specifika tecken som hänvisas till nodalpunkten. Flytande signifikanter är de tecken som finns 

mellan och inom olika diskurser. Ett exempel på detta är enligt Winther Jørgensen m.fl. 

(2000) ordet kropp. Kropp är en nodalpunkt inom medicin, medan den är en flytande 

signifikant i förhållande till en annan diskurs som till exempel alternativ behandling. 

Diskursen är därmed en fixering av en betydelse, men betydelsen kan ändras (ibid.).  

3.4 Ekvivalenskedjor 
Subjekt, alltså individer och identiteter formas av de rådande diskurserna i samhället och när 

subjekt inte är i konflikt med andra positioner är det på grund av de hegemoniska processerna. 

Alltså på grund av att subjektet inte sett andra möjliga identiteter då man är tillskriven en viss 

diskurs som anses vara den sanna. Precis som att man socialiseras in i ett samhälle så 

socialiseras subjektet in i diskurser. Trots att dessa är föränderliga så kan man låsas in i en 

diskurs när man inte ser möjligheten till andra diskurser. Precis som diskursteorin talar om 

nodalpunkter i språket så har identiteten också nodalpunkter. Ett exempel på detta är kvinna 

och genom olika diskurser tillskriver man vissa egenskaper hos denne. Detta sker genom så 

kallade ekvivalenskedjor som innebär att man sätter ihop delar av begrepp som gör att man 

identifierar sig eller skiljer sig från något annat. Precis som med tecknen i språket (ibid.).   

 

Diskursteorin utgår från att olika betydelseskrivningar eller diskurser står i konflikt med 

varandra och kallar detta för antagonism. Olika identiteter behöver dock inte stå i konflikt 

med varandra men kan ställa olika krav på ens handlingar eller beteende. Antagonismer är 

således när diskurserna krockar med varandra. Dessa kan upplösas genom en hegemonisk 
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kraft. Kraften syftar till de möjligheter som inte framkommer, men som ändå existerar. 

Diskursanalysen går ut på att se hur knutpunkter organiserar diskurser, identiteter och det 

sociala. För att se det måste man undersöka hur tecknen knyts samman med andra tecken i 

ekvivalenskedjor (ibid.).  

3.5 Prostitution och media 
Enligt Räsänen & Wilska (2007) spelar konsumtion en viktig roll för hur vi konstruerar våra 

sociala liv. Varor och service säljs på marknaden och styrs av principerna om 

marknadsekonomi. Mycket av vår dagliga fritid tillbringas åt affärsmässiga aktiviteter, vilket 

reflekteras i sport, kultur, resor, media och även vårt ätande. Konsumtion blir därmed en del 

av det vardagliga livet och särskilt bland unga människor som påverkas mer i sitt 

identitetsskapande. Konsumerandet påverkar även vårt sätt att se på sexualitet. Reducerandet 

av kvinnor, som konsumerbara objekt, är ett typiskt kännetecken av hur sex och sexuella 

relationer avspeglas kommersiellt. Objektifiering är dock inget okänt fenomen utan finns 

bland annat i marxistisk teori där man menar på att objektifiering är en process i sociala 

relationer för att spegla sina egna relationer mellan människor.  

 

Räsänen & Wilska (2007) menar att den ökade toleransen för det kommersiella sexet påverkar 

och gör människor mer accepterande inför det. Media speglar särskilt samhällets syn när det 

kommer till kön, genus, roller och föreställningar. Detta påverkar människor och skapar olika 

problem. Konsumtionen av pornografi kan även påverka attityderna till prostitution. När det 

sker en normalisering av pornografi blir även acceptansen till att köpa och sälja sex mer 

öppen. Pornografin presenterar kvinnor på sätt som accepterar att inte se prostituerade som 

offer för könshandel. Media erbjuder mer pornografiska inslag vilket gör att detta påverkar 

ungas sätt att se på sex. Räsänen & Wilskas studie gjordes på studenter i Finland i åldrarna 

18-30 och resultaten visar att kön är en viktig faktor i synen på sex och sexuella relationer. 

Män var mer liberala till medias sexuella framtoning än kvinnor. Tydligt var att kön spelade 

roll inte bara när sexuell identitet skapades utan även för individens sociala identitet och 

livsstil. Kön och sexualitet bidrar till en social process där identitet är skapad av bland annat 

böcker, tv och internet. Detta gör att kön spelar en stor roll för värderingar i senare livet 

(Räsänen & Wilska, 2007). 

 

Hallgrimsdottir, Phillips och Benoit (2006) har gjort en studie om hur media framställer 

prostituerade i Victoria BC i Canada mellan 1980 och 2005. Forskarna har jämfört tre 
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tidningars framställning av prostitution jämfört med självrapporter från de prostituerade. De 

menar att den empiriska distansen mellan media och verklighet är kopplat till den sociala 

stigma som prostituerade lever i. Akademiska intressen för just sexindustrin har fokuserats på 

handeln av kvinnliga kroppar, sexualitet och könsmaktsförhållanden. Denna åsikt är 

polariserad och går ifrån tänkandet att detta är kvinnoförtryckande och våldsamt medan 

somliga menar på att det är en ekonomisk aktivitet, där de aktiva är trakasserade. Detta har 

skapat en debatt av empiriska och teoretiska undersökningar som menar på att prostituerade, 

precis som andra arbetare, representerar en heterogenitet av erfarenheter och identiteter som 

omfattar båda ovanstående meningsåsikter. I debatten undgår man då från de dominerande 

historiska och rumsbestämda åsikterna om att prostituerade är ett socialt problem. Det finns 

lite vetenskaplig forskning om hur media konstruerar dessa bilder av prostitution och hur 

media representerar och producerar socialt stigma, utan att se till empirisk realitet. Enligt 

kulturella texter om kön, sexualitet, moral och inte empirisk erfarenhet av undersökningen 

framgår även att medias berättelser om sexindustrin tar upp lite om den komplexitet som de 

prostituerade lever i. I stället följer media olika manus som är kulturellt förankrade där 

prostituerade presenteras som omoraliska och legalt korrupta smittspridare av socialt och 

fysiskt illamående. Dessa kulturella manus är det som påverkar vad media skriver och anser 

vara nyheter. Resultaten visar att innehållet i dessa kulturella manus ger en bild av hur socialt 

stigma skapas och reproduceras i medias berättelser samt att kvinnors sexualitet är en 

privilegierad disciplinär diskurs (Hallgrimsdottir, Phillips & Benoit, 2006). 

 

Enligt en studie av Tani (2002) har gatuprostitution i Finland fått mycket publicitet i finsk 

media. Kring den mediala debatten om prostitution har frågor om heterosexualitet tagits upp, 

där det är kvinnor som beskrivs som prostituerade och där mannen är den typiske sexköparen. 

I statistiken har manliga prostituerade lämnats ute varav man enbart kan uppskatta hur stora 

siffrorna är. Frågor om moral är ofta förknippad med prostitution och genom historien har 

prostituerade setts antingen som offer av omständigheter eller som någon som aktivt valt att 

utöva prostitution. Pressen skapar simplifierade och stereotypa bilder av gatuprostituerade, 

där de flesta som skrivit artiklar om ämnet i Finland, är män. Prostituerade har setts som 

uppklädda, sexuella varelser medan andra kvinnor i samma områden setts som vanligt klädda 

hemmafruar. Media har rollen att stärka vissa bilder av verkligheten och lämna ut andra delar, 

vilket påverkar hur människor upplever sin omgivning. Media kan vara en viktig del i 

informationsgivandet men också ett kraftfullt sätt att förändra eller skapa andra bilder av 

verkligheter och platser (Tani, 2002).  
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2004 blev Lu Deming, en känd offentlig personlighet i Kina, utpekad i media som sexköpare. 

Deming var professor och konsult för olika regeringsuppdrag. Bland annat var han konsult 

inom olika företag för industriell- och kommersiell administration. Han var även ordförande 

inom ett ekonomiskt forskningscenter. Media publicerade artiklar om Deming som ”den 

horande professorn”. Enligt ett pressuttalande blev Deming avstängd i tre år från sina 

partipolitiska och professoriska uppdrag. En del medier i Kina har kritiserat handlandet av 

incidenten då de anser att de påskyndat ett vanhedrande slut för en annars exemplarisk karriär. 

Demings förvandling från en ”ingen” till en nationell figur (även om han är en antihjälte) kan 

bli sett som att en annan hittills enastående person med regeringsuppdrag får en global publik 

i dagens Kina (Jeffreys, 2006).  

 

I Kina är det förbjudet att sälja sex, ha sexuella relationer med prostituerade och att få in 

andra i prostitution. Enligt lag ska sexualförbrytare bli anhållna för max 15 dagars 

förundersökning, där de blir varnade eller får skriva på att de ångrar sig. En partimedlem som 

har sexuella relationer med andra genom att använda sin makt, ska bli avstängd från sina 

poster, enligt lag. Kinesisk media har publicerat otaliga fall av statligt offentliga som har 

anhållits och anklagats för att ha missbrukat sina positioner och använt offentliga fonder för 

att ha älskarinnor och köpt sig sällskap, i form av kvinnor. I samband med fallet, har anti-

korruptionskampanjer startat som har lett till hårdare straff för högt uppsatta som köper sex. 

Detta har lett till spridda debatter i media om det nya fenomenet om sexuell korruption och 

genererat argument som lett till hårdare straff. Demings fall från exemplarisk till ökänd man 

hör ihop med de nya lagarna om prostitution. Han fick inte längre ta del av sina partipolitiska 

eller professoriska uppdrag. Deming gav uttalanden i media där han bland annat sa att han har 

lärt sig av sitt misstag och att det inte hade något med hans professionella uppdrag att göra. 

Detta uttalande kan ses som ett offentligt försvar då det verifierar att han är sedd som ett 

”offer” av straffsanktioner (ibid.).  

 

Vad som publiceras inom ämnet ”sexskandaler” i amerikansk media är beroende av 

institutionella relationer, där vad som publiceras påverkas genom relationer mellan 

mediearbetande och andra institutionella världar, exempelvis de politiska. Vad som nämns i 

diskurser om sexuella skandaler är inte bara påverkat av sociala normer, som exempelvis 

sexuella, utan också påverkat av institutionella handlingar i media. 1996 publicerades en 

artikel om politikern Dick Morris som var Bill Clintons rådgivare. Morris hade setts med en 



 15 

prostituerad. Det som fokuserades på i artikeln var huruvida Morris förrått presidenten eller 

inte. Skandalen var alltså mellan Morris och Clinton. Media fokuserade inte på den moraliska 

aspekten i att köpa sex. CNN rapporterade att Morris hade tillåtit en kvinna att lyssna på 

konversationer med Vita Huset och läsa ett tal av presidentens fru. Senare framgick att 

kvinnan var prostituerad. Men frågan om sexuella normer var inte lika viktig som huruvida 

presidentkampanjen var hotad eller inte. En prostituerad kvinna blir objektifierad och media 

skapar mer stereotypa roller genom att man inte skriver om prostitutionen och dess moraliska 

aspekter i sig, utan förbiser den för politisk vinning i stället (Gamson, 2001).  

3.6 Genusperspektiv 
Genus betyder slag, sort, släkte, kön och kommer från latinets gen-ere. Tidigare har ordet 

använts inom språkläran i Sverige, men nu mera används ordet som översättning för 

engelskans gender. Begreppet används framförallt för att betona att bakom orden kvinnor och 

män, finns det fostran, tvång och underordning. Genusbegreppet började användas som en 

kontrast till det traditionella könsrollsbegreppet. Enligt könsrollsbegreppet är vi alla fast i våra 

biologiska kön, som skapar våra roller. Ordet könsroll bidrar till en syn på människor som 

biologiska kön, där det inte finns något samband till ordet roll. Roll i könsroll innebär då det 

sociala och kulturella vi konstruerar. Detta gör att könsroll ses som något man antingen blir 

född till eller något man då bör kunna ta bort. Men tar man bort sin roll så är man 

ödesbestämd sitt kön och står där fast i de stereotypa bilderna, där samhälle och kultur inte 

påverkar oss. Genusbegreppet används av Hirdman (2001) för att få bort uppdelningen av kön 

och roll. Om man förstår genus som kön försöker man ta bort uppdelningen, man försöker 

förstå något som går förbi den dualistiska uppdelningen av kön som i kropp och genus 

(Hirdman, 2001).  

  

Genustänkande innebär att man inte accepterar kön eller roll som ensamt existerande. 

Människor tolkar allt omkring sig via sina medvetanden och utan dessa kan man inte existera. 

En kropp i sig kan inte existera fungerande utan ett medvetande. Man är alltså påverkad av 

kultur, precis som att man har en kropp med en livsuppehållande anatomi (ibid.).  

 

Hirdman talar om begreppet genuskontrakt, vilket hon använder för att förklara 

relationsmönster mellan män och kvinnor. Kontraktet medverkar till förutsättningar för 

genusfast rationalitet, upprepning och bekräftelse av den "naturliga" ordningen i samhället. 

Genuskontraktet innehåller regler för både mäns och kvinnors rättigheter, skyldigheter och 
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ansvar. Som exempel kan man se mannens omhändertagande av kvinnan som i sin tur ska ta 

hand om barnet. Mannen har i genuskontraktet rollen som försörjare och beskyddare, medan 

kvinnan är den som skall föda barn och uppföra sig. De här motsatserna påvisar könens skilda 

positioner och förutsättningar. Förändring av ett genuskontrakt kan ske när en förändring av 

omständigheter har skett så att det inte längre är möjligt att rätta sig efter kontraktets naturliga 

lagar (ibid.).  

 

Hirdman (2001) talar om en naturlig ordning, ett sätt att tala om kön. Hur den ska vara, 

relationen mellan män och kvinnor. Det är han som tar hand om henne. Hon är den mindre 

och den svagare. Det handlar om att göra och att vara. Detta talande om kvinnan och mannen 

som kroppar, kön och biologi förutsätter de stereotypa bilderna av genusformler. Utifrån 

dessa biologiska synsätt skapas den naturliga ordningen som skapar en ursituation där 

kvinnors naturliga plats blir i hemmet som underordnad. Genom kvinnors biologi legitimeras 

kvinnors plats i samhället. Denna syn på biologin som förutsättning för hur kvinnor och män 

är och bör vara gör att man lätt kan tro att man måste välja att antingen tro att det handlar om 

kroppen eller själen samt natur och kultur. Biologitänkandet främjar också denna syn på det 

naturliga som något oföränderligt och mer riktigt, vilket bidrar till att det bestämmer hur 

relationer bör vara. Detta är inte orsaken till att kvinnor fått den andra ordningen i världen. 

Detta är inte vad som skapar den manliga normen. Det i sig skapar inte segregeringen mellan 

könen. Men den första segregeringen startar genom isärhållandet av kvinnor och män, bland 

annat genom det primära att som kvinna kunna föda barn (Hirdman, 2001, Hirdman, 1988).  

 

Genom genuskontraktet finns det tysta förutsättningar att männen bär ansvaret för försörjning 

och beskydd medan hon ska vara den som föder barn och uppfostrar. Detta idealtypiska 

kontrakt markerar könens olika positioner och deras förutsättningar. Detta skapar både 

begränsningar, skyldigheter, rättigheter och även möjligheter samt begränsningar. Dessa är 

dock inte de samma för könen. Det stereotypa genuskontraktet vill just se till dessa skilda 

villkor. Dessa villkor bidrar sedan till vårt agerande (ibid.).  

3.7 Queerperspektiv och prostitution 
I det västerländska samhället grundas sexualiteten i romantik och moral. Att betala för 

sexuella tjänster är kriminellt och säljarna är stigmatiserade och straffade. I en artikel skriven 

av Corina McKay fokuserar hon på hur ett queerteoretiskt perspektiv ser på denna handling. 



 17 

Queer syftar till att utmana det heteronormativa samhället (Ambjörnsson, 2006, McKay, 

1999).  

 

Synen på dem som säljer sexuella tjänster har genom historien varit motsägelsefull. 

Prostituerade har setts som sjuka och smittsamma, omoraliska, kriminella, arbetande, passiva, 

och som offer men även självförstärkande i sig själva. Efter 1970 började bland annat en del 

feminister och prostituerade se prostitution som ett arbete. De menade att, sälja sex är som att 

ha en annan anställning där de förespråkar en avkriminalisering av yrket för att få tryggare 

arbetsmöjligheter. De menar även att prostituerade är lärare i ämnet sex och tillhandahåller 

såtillvida en tjänst på sina egna villkor. Sexindustrin har sina egna hierarkiska system och 

sociala platser. Det innebär att själva akten, att köpa och sälja något, blir en slags affärsmässig 

tjänst där klienten är beredd att betala för handlingen som den prostituerade tillhandahåller. 

Vidare kan själva platsen för utförandet vara bestämt av den prostituerade och blir då på 

dennes villkor och egna val. Frågan om eget val och samtycke är ständigt förhandlad bland 

sexarbetare då olika lagar i olika länder inte gör detta möjligt (McKay, 1999).  

 

Feministiska teorier om prostitution leder enligt McKay (1999) till att man gör prostituerade 

osjälvständiga och ger dem ofördelaktiga villkor. Feminister har ofta koncentrerat sig på 

relationen mellan man och kvinna, i ett heterosexuellt perspektiv. Författaren menar att ett 

heterosexuellt privilegium enbart kan existera när och om kvinnor fortsätter att vara del av 

kategoriseringar som hora eller kysk. Vidare menar hon att feminister som censurerar 

prostitutionen upprätthåller en heteronormativ syn. De som förespråkar queerteori försöker att 

göra det heteronormativa ostabilt genom att ifrågasätta historiska och nutida konstruktioner av 

sexualitet. Sexarbetare är delaktiga i den här processen då heterosexualitet är normen i 

samhället och de som agerar utanför den här normen blir till hot. Prostituerade är del av detta 

då de bland många andra är marginaliserade. Det sociala systemet av heterosexualitet är 

beroende av att sexualitet är något naturligt givet vilket används för att kontrollera individer 

som är reducerade till dess sexuella behov. Queer har använts för att belysa det som anses 

vara avvikande sexuellt beteende, precis som den sociala och sexuella identiteten av en 

prostituerad eller hora har använts för att kontrollera kvinnor och deras beteende. 

Prostituerade feminister vägrar att använda dikotomin god och ond prostituerad, istället manar 

de sig fram inom industrin för att bli finansiellt självständiga genom att vidfästa beteende som 

destabiliserar det heteronormativa. Queerteori utmanar föreställningar om att det finns en 

likartad sexuell identitet. Sexarbetarens identitet som är kritiserad av både dem utanför och 
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inom industrin pendlar från att vara både offer och arbetare. Queerteoretiker tillåter 

sexarbetare att utmana de begränsade identiteterna som tillskrivs prostituerade som avviker 

från andra prostituerade som säger att de njuter av sitt arbete och väljer det själva, inte bara 

för ekonomins skull. Ett queerteoretiskt synsätt på prostitution tillåter en utmaning av det 

heteronormativa och gör att de prostituerades röster hörs (Ambjörnsson, 2006, McKay, 1999).  

 

Hur man uppfattar sexualitet har med historiskt och kulturellt medförda normer i samhället att 

göra. Hur man uppfattar normer har att göra med vilket sammanhang man befinner sig i. Den 

sexuella värdehierarkin som forskaren Gayle Rubin tagit fram grundar sig på att samhällets 

lagar och restriktioner styr sexuellt beteende men det har också att göra med vad människor 

anser är normalt och onormalt. I Sverige förklaras ofta sexköpande män som en enhetlig 

grupp relationssökare eller relationsundvikare. Detta påvisar att det finns önskemål i den 

samhälleliga diskursen, om en specifik sorts sexualitet där sex och kärlek går hand i hand och 

där sexköp förknippas med sjukdomsbegrepp. Detta kan få konsekvenser för de som säljer sex 

då de som inte anser sig vara offer, avfärdas från diskussionen om prostitution. Enligt normen 

separerar inte kvinnor på sex och kärlek vilket innebär att om man säljer sex så är man ett 

offer. Alla prostituerade får inte chans att ställa upp i exempelvis media och säga att de mår 

bra och trivs med prostitutionen men om de skulle det så skulle de framstå som offer. I och 

med sexköpslagen utgår man ifrån att sexualitet och prostitution är något fult. Den goda 

sexualiteten i Sverige bygger på att sjukdomsförklara andra slags sexuella aktiviteter, som 

exempelvis analsex som anses vara en icke-kärleksfull akt (Ambjörnsson, 2006).  

3.8 Intersektionalitetsperspektiv 
Maktförhållanden som baseras på kön, klass och etnicitet har problematiserats genom 

intersektionalitetsbegreppet. I Sverige började intresset för intersektionalitet i och med 

diskussioner om antirasistisk och postkolonial forskning om maktanalys. Begreppet ger 

möjlighet till bredare synsätt än feminismen som har teoretiska och politiska gränser. Detta 

har lett till att man kunnat utveckla maktanalyser av homogena och hierarkiskt uppstaplade 

kategorier. Intersektionalitet bidrar till att fokus läggs på hur kategoriernas gränser fastlägger, 

går emellan och förändrar varandra under maktutövande och ojämlikhetsskapande. De los 

Reyes (2008) skriver i en artikel om att utmana hegemoniska förståelser av kön och dess 

verkliga villkor och politiska konsekvenser kan ske när man ifrågasätter makten mellan 

kvinnor och den vita medelklassen som dominerar. När dominansen ifrågasätts av 

queerforskare och postkolonialt intresserade kan det ske en förändring (De los Reyes, 2008).  
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Intersektionalitetsperspektivet uppmärksammar konflikten som finns mellan de ledande 

positionerna inom feminismen och skapandet av de tidigare feministernas bild av frigörelse. 

Intersektionella analyser menar att kön förändras av och sammanhänger med andra 

maktrelationer. Genusrelationer i sin ensamhet kan därmed inte förstå ojämlikhet och 

maktutövande. De los Reyes menar att subjektspositioner skapas intersektionellt. Detta 

konstaterar då att möjligheten att utöva makt och att bli utsatt för någons maktutövande 

framkommer ur olika positioner som inte är fastlagda i enkelriktade strukturer. Mellan dessa 

positioner är det just möjligt att skapa individuella strategier. Relationen mellan subjektet och 

strukturen är därmed inte något enkelspårigt eller förutbestämt. I intersektionella analyser är 

det just maktens uppbyggnad och utseende som något rörligt och situationsberoende som är 

intressant. Maktstrukturen skapas genom människors handling, ideologier och sociala 

strukturer. Att makt är sammanhangsbundet gör också att tid och rum bör ifrågasättas. 

Intersektionalitet tar hänsyn till tidens och rummets roll när makten skapas, genom den 

postkoloniala kritiken av moderniseringen. Den västerländska modellen har en tydlig 

hierarkisk överlägsenhet när det kommer till social organisering. Skillnader länder emellan 

förklaras av ekonomiska och institutionella skillnader i en viss tid. Tiden gör därmed att 

ojämlikhet ekonomiskt och socialt ses som olika övergångar i en viss period. Tiden blir då 

avgörande mått för hur man beskriver samhällsförändring. Genom moderniseringstänkandet 

blir rummet en slags oföränderlig roll som finns i en skapad modell av världen. Rum delas 

alltså in i olika delar av ett system som är skapat genom utvecklingsstadier och inte på grund 

av maktrelationerna som kan uppstå i olika rum. Att global ojämlikhet ses som något 

framkommet ur utvecklingsstadier beror på diskursens makt. Rummets betydelse för 

maktstrukturer bidrar till att förstå att kulturer, identiteter och modeller för ekonomi är olika i 

stället för ojämlika. Det är viktigt i intersektionella analyser att lyfta fram de sammanhang och 

diskursiva tolkningsramar som gör skillnad och behåller en maktordning. Därför måste man 

fokusera på skapandet av olikhet i stället för vilka egenskaper olika grupper har (ibid.).  
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4. Prostitutionsdiskursen i fallet Eva Bengtsson 

4.1 Begreppet prostitution som nodalpunkt i fallet Eva Bengtsson 
Prostitution är ett begrepp som finns i flera av artiklarna ur de svenska tidningarna. Begreppet 

används för att beskriva vad Eva Bengtsson sysselsatte sig med under 1970- talet. Ordet 

prostitution kan man säga är den så kallade nodalpunkten i diskursen i fallet Eva Bengtsson. 

Runt nodalpunkten finns sedan andra begrepp, som kan tillskrivas andra betydelser, men i 

diskursen om prostitution skapar de en låsning av nodalpunkten prostitution. Jag har valt att 

citera vissa delar av artiklarna för att se vilka begrepp som byggs kring nodalpunkten 

prostitution. 

 

Eva Bengtsson ska ha en miljon av staten för att de sålde henne som prostituerad när de hade till uppgift att 

skydda henne och ge henne ett bättre liv (Expressen, 071206). 

 

Alltså knyts begrepp som att skydda Eva och ge henne ett bättre liv än att vara prostituerad till 

det som utesluts i prostitutionsdiskursen. Här byggs alltså en diskurs kring vad prostitution 

inte innebär, vilket talar för att det alltså är ett dåligt liv att vara såld som prostituerad.  

 

Eva Bengtsson sa att den flickan, som var hon själv fjorton år ung, betjänade några av Sveriges viktigaste 

makthavare med sexuella tjänster. Om det var sant begick herrarna hon namngav- statsministrarna Thorbjörn 

Fälldin och Olof Palme och justitieminister Lennart Geijer- inte bara moraliska brott, utan även juridiska. Otukt 

med barn kunde ge fyra års fängelse, sa advokat Niclas Karlsson som satt bredvid Eva Bengtsson (Aftonbladet, 

071206).  

 

Här byggs begrepp som flickan och fjorton år ung som begrepp som knyts ihop till 

nodalpunkten prostitution. Diskursen om prostitution framställs även i fallet som otukt med 

barn.  

 

De kom i kontakt med bordellmamman Doris Hopp som övertygade dem att börja sälja sex. De fick 600 kronor 

för den första natten, pengarna spenderade de på vinröda stövlar med hög klack. Telefonen på ungdomshemmet 

började ringa flera gånger i veckan. (Aftonbladet, 071206). 

 

Här framställs den ekonomiska vinningen av prostitutionen och vad Eva Bengtsson och 

hennes kusin köpte för pengarna. Detta skapar en diskurs om prostitution som att den handlar 

om ekonomi och konsumtion.  
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Eva Bengtsson var 13 år när hon sålde sin kropp på en eskortfirma i Stockholm.  

 

När SvD möter Eva Bengtsson efter presskonferensen är hon skakad men lättad över att äntligen ha vågat berätta 

om det som hände. Hon har idag tre egna barn och har varit drogfri i 17,5 år. Hennes ena dotter är bara några år 

äldre än vad hon själv var när hon för första gången träffade Doris Hopp, kvinnan som drev eskortfirman och 

betalade flickorna med pengar och droger. En 13-årig flicka, utan bröst, som uppmanades att visa sitt skolfoto 

för kunderna innan hon hade samlag med dem. Hennes liv har präglats av de här åren. Varken kärleksliv eller 

privatliv har fungerat speciellt bra (Svenska Dagbladet, 071206). 

 

Här framgår att det är något svårt att tala om att ha varit prostituerad. Fokus ligger på att Doris 

Hopp betalade flickorna med pengar och droger och att Eva varit drogfri i 17,5 år. Alltså 

ligger begrepp som droger och svårigheter i samspel med begreppet prostitution. Vidare 

påpekas det att Eva var ung och att hennes kärleksliv eller privatliv inte fungerat särskilt bra, 

som en effekt av prostitutionen. Tillsammans knyts dessa begrepp ihop i ekvivalenskedjor och 

formar nodalpunkten, kring vilken diskursen skapas. Dessa begrepp kan självklart få andra 

betydelser kring andra nodalpunkter och således skapa nya diskurser. 

4.2 Diskursen om sexköparen/sexköparna 
Minnena av de äckliga gubbarna, hur hon alltid kändes sig smutsig och framför allt för att allt hon tidigare sagt 

har dolts av makthavare, har förföljt henne under ett liv som haft många motgångar och besvikelser (Expressen, 

071206).  

 

Här framställs de sexköpande männen som äckliga gubbar. Att köpa sex förknippas då med 

”äckliga gubbar” som blir en del av diskursen sexköpare. Vidare kan jag konstatera att 

makthavare framställs som dem som gjort Evas liv motgångsfullt, för att de försökt att tysta 

ner händelsen. Det som sägs är att det är makthavare i samhället som köpt sex och som 

försökt dölja händelsen. Alltså blir makthavare också en del av diskursen sexköpare. Genom 

ekvivalenskedjor kopplas då begreppen samman och bildar nodalpunkten sexköpare. Dessa 

begrepp som äcklig gubbe och makthavare blir då en del av diskursen kring prostitution och 

att köpa sex och bidrar till att diskursen om sexköpare förknippas med begreppen. Det man 

utesluter i diskursen är bland annat det övriga som makthavare kan stå för.  

 

Det var först som jag senare hamnade på Eknäs ungdomshem som jag förstod vem han var. Där var vi alltid 

tvungna att titta på Aktuellt. Då kände jag igen honom och en annan toppolitiker i riksdagen och blev så 

upprörd att jag kastade saker omkring mig och skrek ”den där jävla grisen skulle jag kunna berätta mycket 

om”, säger Eva till Expressen (Expressen, 071206).  
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Här framställs den sexköpande som ”den där jävla grisen”. Detta blir även det en del av 

diskursen om vem den sexköpande är. Dessutom beskrivs sexköparen som toppolitiker i 

riksdagen, vilket gör att diskursen blir att en sexköpande toppolitiker i riksdagen framställs 

som den där jävla grisen. Tillsammans i ekvivalenskedjor bildar de en diskurs om den 

sexköpande genom att de knyts samman till begreppet sexköpare.  

 

En minister brukade hon träffa i bordellmammans lägenhet. Han var alltid snäll, lade armen om henne och sa: 

”hur kunde du hamna i det här?” – samtidigt som han också brukade träffa en annan ung flicka som var 

narkoman.  

En mycket känd politiker i riksdagen hade Eva också sex med i bordellmammans lägenhet. 

Eva säger: 

Jag har mått fruktansvärt dåligt i mitt liv. Men nu lever jag ett bra liv, har gått i komvux och folkhögskola 

(Expressen 071206). 

 

Här är diskursen i konflikt angående sexköparen, då han å ena sidan framställs som en mycket 

vänlig man som lade armen om henne. I samma textstycke framlyfts att han också brukade 

träffa en narkoman. Diskursen står då i konflikt, i antagonism, med varandra genom att han å 

ena sidan är den snälle sexköparen som tycker synd om den prostituerade när han samtidigt 

framställs som någon som brukade träffa en narkoman. Här är diskursen kring begreppet 

sexköpare en snäll manlig minister i kontakt med narkomaner.   

 

-En ursäkt åtminstone, det kan väl inte vara så svårt att ge oss? Om bara en enda av de politikerna har ett 

samvete så skickar de en ursäkt. De flesta av dem är i dag gamla men jag ska leva mitt liv länge till (Aftonbladet, 

080227).  

 

Genom att säga att om politikerna har ett samvete så skickar de en ursäkt så blir begreppet 

sexköpare förknippat med samvete.  

 
4.3 Diskursen om genus och prostitution 
Mycket som framkommer i artiklarna tyder på att det är stereotypa bilder av kvinnor och män 

som framställs i diskursen kring prostituerade kvinnor och sexköpande män. Det är tydligt att 

tidningarna framställer män och kvinnor enligt typiska genuskontrakt där könsroller råder. 

Exempel på detta finns bland andra i en artikel från Svenska Dagbladet publicerad 071206. 

Där framställs Eva Bengtsson på detta vis: 
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En 13-årig flicka, utan bröst, som uppmanades att visa sitt skolfoto för kunderna innan hon hade samlag med 

dem. Hennes liv har präglats av de här åren. Varken kärleksliv eller privatliv har fungerat speciellt bra (Svenska 

Dagbladet, 071206). 

 
Det är tydligt att media fortsätter att konstituera stereotypa genusroller där könet hos 

personen, Eva Bengtsson, framhävs som en viktig del i diskursen kring prostitutionen och 

själva händelsen. Här framhäver Svenska Dagbladet att Eva var utan bröst, för att göra henne 

mindre ”kvinnlig” och mer sårbar som ung prostituerad. Vidare påvisas att hennes kärleksliv 

och privatliv har blivit lidande av händelsen. Detta tyder även det på stereotypa genusbilder 

där kvinnan är den som står i hemmet och föder barn. Det som inte framkommer är diskursen 

om hur hennes liv i övrigt har sett ut. Hur har hennes arbetsliv, hennes karriär, hennes övriga 

livsdrömmar upplevts? Här verkar det som att brösten används som en del i diskursen att 

framhäva makthavarna som sägs köpa sex som mer hemska än om hon hade haft bröst.  

 

I en artikel som publicerats i Expressen 071206 framhävs Eva Bengtsson, den prostituerade, 

som ”kissekatten” för ”guldkunderna”. Några stycken längre ner i samma artikel står det: 

 

- Där träffade jag en tjej som tog med mig hem till en känd radio- och tv-journalist. Dit kom också 

bordellmamman. Hon tyckte att vi var väldigt fina, som små kattungar (Expressen, 071206).  

 

- Hennes pojkvän skulle alltid ”provknulla” mig och andra flickor. Jag var ganska sent utvecklad, hade nästan 

inga bröst och jag minns att det gjorde väldigt ont, säger Eva till Expressen (ibid.).  

 

Här framställs de prostituerade som fina kattungar. Små, sköra och bräckliga kvinnor som 

försvagas, där männen är de som har makten och pengarna. Återigen är det könet som är det 

centrala i diskursen. Fokus ligger på Evas outvecklade kropp för att framställa männen som 

mer brutala, än om hon hade haft bröst.  

 

I samma artikel framkommer det att en av ministrarna som Eva brukade träffa var väldigt 

snäll. Expressen skriver: 

 

Han var alltid snäll, lade armen om henne och sa: ”hur kunde du hamna i det här?”- samtidigt som han också 

brukade träffa en annan ung flicka som var narkoman.  

 

Ur ett genusperspektiv som Hirdman (2001) talar om kan man här se den typiska 

uppdelningen av mannen och kvinnan. Här är mannen den som framställs vara den stora, 



 24 

starka beskyddaren. Här ser man även att man försöker framställa ministern som ännu mer 

hemsk som verkar vara den gode, i detta onda.  

4.4 Det heteronormativa samhället 
 

JK:s beslut innebär att kvinnorna inte får någonting i ersättning. 

- Det är väldigt ledsamt, men jag kommer inte att ge mig. Jag vill ha en riktig ursäkt, säger Eva 

Bengtsson (Svenska Dagbladet, 080227). 

 

Eva Bengtssons advokat, Niclas Karlsson, ser det som ytterligare ett svek från samhället när nu 

flickorna nekas ersättning. Han är fortfarande hoppfull om att regeringen kan betala ut summan 

ex gratia, en ersättning av nåd (ibid.). 

 

Pressen skriver att Eva vill ha en riktig ursäkt. Detta tolkar jag som att hon vill ha en ursäkt av 

staten för hur hon behandlats. Det i sig bekräftar det queerteoretiska perspektivet där olika 

slags sexualitet värdesätts i ett hierarkiskt ordnat system. Lidandet förknippas med något 

hemskt, där kärlek knappast funnits. Här är diskursen alltså att själva prostitutionen ses som 

ett avvikande sexuellt beteende, utifrån de heteronormativa föreställningar som anses vara 

rådande, som queerperspektivet talar om.  

 

”Flickorna nekas ersättning”, kan härledas till diskursen om att kvinnor som varit 

prostituerade ses som offer, i samband med den rådande normen i samhället. Alltså kan 

diskursen om det heteronormativa även dras till att man bör få ersättning för att man varit 

prostituerad.  

 

Då kände jag igen honom och en annan toppolitiker i riksdagen och blev så upprörd att jag kastade saker 

omkring mig och skrek ”den där jävla grisen skulle jag kunna berätta mycket om”, säger Eva till Expressen 

(Expressen, 071206).  

 

Här bekräftas utifrån de queerteoretiska perspektiven att sexköpande män beskrivs som sjuka. 

Diskursen om den sexköpande mannen baseras på de värderingar som samhället, på grund av 

lagar och restriktioner skapar. I enlighet med den sexuella värdehierarkin kan detta tolkas som 

att ”den där jävla grisen” är någon sjuk eller ”störd” person, vilket även det är ett tecken den 

enhetliga synen på sexköpande män.  

 
Dessa heteronormativa föreställningar om vad som anses vara normalt, finns i flera artiklar. 

Ett annat exempel på detta är: 
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-En ursäkt åtminstone, det kan väl inte vara så svårt att ge oss? Om bara en enda av de politikerna har ett 

samvete så skickar de en ursäkt. De flesta av dem är i dag gamla men jag ska leva mitt liv länge till (Aftonbladet, 

080227).  

 

Här tas diskussionen om ursäkten upp igen. Att kvinnorna felbehandlats, att de är offer för 

omständigheterna. Männen förknippas också med ett samvete, vilket befäster teorierna om att 

sexköpande män är sjuka.  

4.5 Diskursen om makt, klass, kön och etnicitet 
Intersektionella analyser tar fasta på hur homogena och hierarkiskt grundade kategorier 

fastlägger varandra under maktutövande (De los Reyes, 2008). I en artikel publicerad i DN 

(071206) skriver Staffan Kihlström: 

 

Kvinnorna hävdar att de sexuellt utnyttjades av höga politiker, att de lidit psykiskt av att staten trots kännedom 

om övergreppen inte agerat mot gärningsmännen, utan i stället snarare försökt mörklägga och sopa igen spåren 

(DN, 071206).  

 

- De sexuella övergreppen har följts av ett rättsövergrepp som saknar motstycke i svensk modern historia, sade 

advokat Niclas Karlsson vid Juristhuset vid en presskonferens på onsdagen. Han företräder de numera 

medelålders kvinnorna (ibid.).  

 

Enligt pressen har kvinnorna utnyttjats av höga politiker. Det är dessutom politiker som 

försökt mörklägga handlingen. Detta är ett maktspel där ”eliten” är den som ”styr” samtidigt 

som subjekten är styrda av deras strukturer. Allt finns i en cirkel där en demokrati låter 

subjekten vara del av samhällets hegemoni och styrande, samtidigt som makten styr 

subjekten. Då är det svårt att veta vem som bär skulden i vad. Maktens uppbyggnad skapas ju 

i samspel med subjekten, men här är det plötsligt makten som utnyttjar sin position. Det 

beskrivs i media som ett rättsövergrepp. Genom människors handling skapas alltså 

maktstrukturer. Vidare är människors handlingar påverkade av rådande diskurser. Alltså 

formas allt i en cirkel där vi människor är subjekt, påverkade av och påverkar olika diskurser 

och således även strukturer i samhället som vi är styrda av.  

 

Vidare är media ett sätt att uttrycka åsikter, där människor påverkas av vilka diskurser som 

råder. Media är således i en ”maktposition” gentemot folket som läser och lever i diskurserna. 

Vidare är det intressant att se vilka som får komma till tals i media. I detta exempel är det 

kvinnornas advokat, som är en man. Samhället är idag styrt av män och det är flest män i de 
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ledande positionerna i Sverige idag, vilket kan vara en effekt av det rådande hegemoniska och 

hierarkiskt skapade samhälle vi har. Frågan är om det får större slagkraft i media att det är en 

advokat som uttalar sig om att det är ett rättsövergrepp, än om det varit kvinnorna själva som 

sagt det. Advokaten sitter i en juridisk position och kan således uttala sig i juridiska termer, 

vilket även kvinnorna kanske kunnat. Frågan är vem som tas på största allvar. 

 

Kvinnornas ombud Niclas Karlsson ställer kraven som ex gratia i ett brev till regeringen. Det är en form av nåd 

och innebär att de vänder sig direkt till regeringen när de inte kan få hjälp eller gehör för sina krav någon 

annanstans (DN, 080402).  

 

Här beskrivs ytterligare ett exempel på den maktstruktur som finns i samhället. Det är 

regeringen som är sista anhalt för att få hjälp för att kvinnorna i fallet här inte kunnat göra 

sina röster hörda någon annanstans. Relationen mellan subjektet och makten är 

situationsbaserad och därmed är regeringen i detta fall en del av ett system som är hierarkiskt 

skapat, där makthavare är de som utnyttjar, men även bestämmer vem som har rätten att få 

rätt, som i detta fall är Eva Bengtsson. Det leder vidare till aspekten på hur könsrelationer 

skapas rent maktstrukturellt. Vilka är det som sitter i maktpositioner i dagens samhälle och 

även i dåtidens samhälle? Det är även de som bestämmer vem som har rätten på sin sida. Hur 

hade fallet bedömts om det var en manlig prostituerad som makthavarna hade köpt sex av? 

 

- Det känns som att det sopas under mattan igen. Jag är väldigt besviken men inte förvånad, säger Eva Bengtsson 

som i dag bor i ett förortsområde utanför Nyköping (DN, 080227).  

 

I den prydliga lägenheten tar hon emot pressen efter det negativa beskedet från justitiekanslern. Motgången 

rubbar inte beslutet att löpa linan ut (ibid.).  

 

Lägenheten som Eva bor i beskrivs som prydlig. Det får en att tänka på hur hennes liv 

framställs som miserabelt, men lägenheten är ändå fin. Om man tänker på frågan om klass och 

kön här, så framställs Eva som en person som levt ett liv av svårigheter och nu bor i förorten, 

dock i en prydlig lägenhet. Hur ser då diskursen om klass ut? Männen är högt uppsatta 

ministrar och Eva är en prostituerad förortskvinna. Hon har tagit sig igenom svårigheter och 

får nu uppleva nästa svårighet, hon säger att hon är besviken för det negativa beskedet, men 

inte förvånad. Media rapporterar utifrån faktorer som klass, kön och etnicitet. Hade Eva själv 

varit en av samhällets makthavare, hur hade hon då framställts?  
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Trots avslaget konstaterar Göran Lambertz att flickorna behandlades hänsynslöst och utsattes för sexualbrott. 

Han är också kritisk till hur utredningen sköttes och konstaterar att ”rättsväsendets myndigheter delvis synes ha 

brustit i sitt ansvar” mot de utsatta flickorna (DN, 080227).  

 

-Om vi hade tyckt att det var klart att det fanns ett allvarligt fel hos åklagarna så hade det blivit en annan 

bedömning, säger han till DN (ibid.). 

 

Om man tänker ur ett etnicitetsperspektiv, hur hade åklagaren reagerat då? Makthavarna i 

fallet är alla medelålders vita män, vilket stämmer överens med den globala världsbild som 

De los Reyes (2008) talar om. Hade man ansett att det fanns allvarliga fel hos åklagaren om 

det varit svarta män i stället för vita? I intersektionella analyser tar man fasta på hur etnicitet, 

klass och kön upprätthålls av hegemoniskt byggda maktstrukturer. Om makten i världen är 

konstruerad av vita män, hur hade man då dömt fallet om det varit svarta ministrar som 

anklagats för att ha köpt sex? Lambertz menar att samhället har brustit i sitt ansvar, men å 

andra sidan är inte felet så pass allvarligt. Frågan är vad som hade utgjort felet som allvarligt?  

 

Eva Bengtsson säger i samma artikel: 

- Jag har svårt att förstå det. Det här är ändå ett väldigt speciellt fall som jag ser det med många högt 

uppsatta politiker och poliser som gjort helt fel. Man tappar förtroendet för samhället, säger hon (DN, 

080227). 

 

Här säger Eva att man tappar förtroendet för samhället. Kan man klandra en person för något 

sådant, i en värld styrd av makthavare som ska förespråka subjekten i strukturen som alla är 

delaktiga i att skapa. Eller är alla delaktiga i att skapa den? Här synes det intersektionellt som 

att de hegemoniska relationerna upprätthålls.  

 

Trots bakslaget är Eva Bengtsson stridslysten och tänker inte ge sig.  

- Jag kommer att gå vidare tillsammans med min advokat och vädja till regeringen. Jag vill ha en ursäkt 

men önskar helst att någon av de inblandade träder fram (ibid.). 

 

Eva beskrivs som en stridslysten kvinna. Är det vad som krävs för att makthavarna i Sverige 

ska tro på en kvinna, som utsatts för så många brott? Hon vill vädja till regeringen som har 

makten, som bildar lagar, som ska stödja, som samtidigt är dem som fått henne in i denna 

cirkel. Vilka sitter i regeringen? Jo, männen, inte samma män som på 70- talet köpte sex av 

henne, men ändå män i liknande situationer, alltså männen med tillräckligt mycket makt för 

att tysta ner en händelse.  
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Aftonbladet publicerar (071206) en artikel där Olof Johansson, utpekad i härvan säger: 

- Jag fattar inte hur människor kan fabricera sådant här och må bra om natten.  

 

Även Expressen (071206) publicerar en artikel där Olof Johansson, förre centerledaren, säger 

att allt är påhitt.  

 

Svenska Dagbladet publicerar vad kvinnornas advokat, Niclas Karlsson säger (080227) 

- Det positiva är att JK tror på flickorna, men jag tycker att han kunnat underlåta att åberopa preskription.  

 
I samma artikel publiceras vad statsminister Fredrik Reinfeldt säger:  
 
- Vi får helt enkelt konstatera att frågan ligger så långt bakom oss och att den i och med JK:s granskning är 
avslutad.  
 

I en annan artikel publicerad av Svenska Dagbladet (080303) framkommer även där att JK 

tror på flickorna.  

 

Expressen skriver (071206): 

Var verkligen så många av 70-talets högsta politiker, män som stod för makten i samhället, onda pedofiler? 

Och hur kan i så fall de som fortfarande är i livet leva med minnet av vad de en gång gjort mot en 14-årig flicka? 

Om man vänder på frågan och undrar om det är möjligt att flickor i den åldern var så utsatta för 30 år sen är det 

lättare att svara. 

Svaret blir: självklart.  

 

Här förknippas männen med makten som onda pedofiler. Man frågar sig hur de kan leva med 

vad de gjort, samtidigt står det klart att det som hänt är sant. Diskursen i fallet om vem som 

talar sanning är för vissa helt otvivelaktig. Enligt Expressen är det självklart att en sådan här 

sak kan ha hänt, utan tvekan. Enligt artikeln är det lätt att tro på kvinnan, men det låter inte 

lika lätt att tro på att männen är onda pedofiler. Varför är det så? Är det på grund av att 

kvinnor är i en undertryckt position där man inte tror på dem lika självklart som på männen 

med makt? Måste media skriva att det är självklart att kvinnorna blivit utsatta för det de 

säger? Att skriva det kan försätta kvinnor i en ännu mer undertryckt position där det förutsätts 

att kvinnor och män har olika roller i samhället. Att kvinnor måste ha ett försvar, i form av 

media, som förespråkar deras röst tyder på att diskursen är att kvinnor behöver stöd. Till 

skillnad från männen, som man inte tror är onda pedofiler. Senare i samma artikel står det: 
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Eva Bengtsson som framträdde på en presskonferens och i olika medier i går är en människa som man måste ta 

på allvar, som man ska lyssna på. Jag tror inte att hon hittar på, det finns inte någon anledning till det (ibid.). 
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5. Diskussion 
Media påverkar människor dagligen, samtidigt som vi människor påverkar vilka rådande 

diskurser som media rapporterar om. Diskurser ger bilder av verkligheten som vi lever i och 

media bidrar till att ge selektiva bilder av de rådande diskurserna i samhället. Människor 

påverkas av hur media avspeglar samhället och detta kan skapa olika problem bland annat när 

det kommer till föreställningar om kön, genus och makt. Diskursen om prostitution formas 

kring begrepp som sexualitet, kön och genus på så sätt att medias avspegling om fenomenet i 

fallet Eva Bengtsson tar fasta på stereotypa bilder av kvinnor som det förtryckta könet, där 

kvinnan är den som står hemma i köket och finns tillgänglig för mannen som är den stora 

starka beskyddaren i relationen. Att vara prostituerad beskrivs i tidningar som något som 

förknippas med ett ”hårt liv”, där bland annat droger, ekonomi och barn ofta lyfts fram. 

Diskursen om prostitution formas av rådande normer i samhället och även av vilka som styr 

de rådande normerna. Det är politiker som anklagats för att ha köpt sex, samtidigt är det 

politiker och rättsinstanser som Eva ska vända sig till för att få hjälp. Detta kan ses som 

motsägande, som diskursers antagonism där olika rådande diskurser krockar med varandra i 

en hegemoniskt och hierarkiskt styrd värld. Den sexköpande mannen framställs i media som 

”gris” och ”ond pedofil”, som ”makthavare i samhället som utnyttjar sin position”. Samtidigt 

är det männen som kommer till tals i många av artiklarna och påstår att allt är ”lögn och 

förbannad dikt”. Frågan om vem som talar sanning är svår att avgöra efter att inte ha granskat 

rättsfall. Men det står i alla fall tydligt att det är olika diskurser i media som råder, där männen 

är de som påstår att Eva ljuger och där Eva påstår att staten har förrått henne.  

 

Könsroller som upprätthålls av media genom stereotypa och förenklade bilder av verkligheten 

kan leda till att människor skapar identiteter skapade av de rådande diskurserna. Vidare leder 

det till att den sociala omgivningen lever i diskurser där bestämda sätt att agera ses som 

naturliga. Media i form av tidningar är något som når ut till en stor del av befolkningen och 

kan på så sätt styra människors handlande i olika situationer.   

 

Att vi lever i ett hierarkiskt samhälle där männen fortfarande är makthavare påverkar kanske 

den rådande diskursen om prostitution och om vem som talar sanning. Det står i alla fall klart 

att männen är de som har makten och kanske är det även de som har makten att tysta ner 

händelsen. I ett samhälle där Eva är en del av en demokrati är hon samtidigt en del av ett 

hegemoniskt samhälle. Hon står under män, som en gång, var ledande politiker och än idag 
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förnekar att det hela har hänt. När hon nu kräver skadestånd och får avslag, kan det tyckas 

bisarrt ur ett maktperspektiv, då hon är ”fast i maktens cirkel”. Hennes tro till rättsväsendet 

har sjunkit och förmodligen har även andras tro sjunkit. Frågan är bara vem man ska tro på? 

Kan det vara så att de kända politikerna ville få en stunds publicitet och inte alls har begått 

dessa brott?  

 

Precis som den tidigare forskningen om prostitution och media säger om medias framställning 

av prostituerade kan min diskursanalys ytterligare bekräfta att diskursen runt Eva Bengtsson 

som prostituerad, bygger på stereotypa föreställningar kring genus. Men hur ska media 

undvika att spegla diskurser, som speglas av det verkliga livet? 

 

Eftersom jag valt att analysera material som redan publicerats i media och såvida är för 

allmän kännedom, ser jag inga etiska hinder för att göra en analys av materialet. Namnen som 

finns med i min analys är redan publicerade, varav anonymiteten ändå är röjd. Angående de 

etiska övervägandena och tillförlitligheten i min analys så hänvisar jag till att det är tidningar 

jag analyserat, där sanningen inte alltid är beroende av vad som faktiskt har hänt, utan om vad 

publiken är intresserad av att läsa. Därmed kan jag konstatera att jag analyserar material där 

personers utsagor framställs på olika sätt. Detta leder till att resultaten i analysen är mina 

tolkningar utifrån teoretiska perspektiv, där olika människor framfört olika ståndpunkter ur 

olika perspektiv. Det är viktigt att påpeka att dessa utsagor alltid kunnat framställas på andra 

sätt och att media kunnat rapportera på annorlunda sätt för att skapa andra diskurser.  
 

När man gör diskursanalyser av tidningars publiceringar så reflekterar man diskurser man 

själv är del av. För att mina personliga åsikter inte ska ta över diskurserna har jag valt att lyfta 

in citat ur tidningsartiklar som jag sedan analyserat ur olika perspektiv. Perspektiven grundar 

sig på forskning och sedan är det mina analyser av forskningen och de rådande diskurserna 

som skapats. Eftersom jag själv är del av en diskurs i den här sociala omvärlden är jag 

medveten om att jag själv reflekterar en diskurs, i den här diskursanalysen. Vad jag kan säga 

om mitt diskursskapande är att diskurserna självklart kan vara annorlunda ur andra perspektiv. 

Genom teoretiska perspektiv har jag kunnat ställa mig kritisk till de diskurser jag undersökt, 

då jag haft dem tillsammans med analysverktygen som hjälp i mitt analysarbete. Uppsatsen 

jag skapat, skapar diskurser om verkligheten samtidigt som det avbildar den verklighet vi 

lever i. Frågan är hur vi människor kan undvika att skapa diskurser när vi är del av en social 
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omgivning som speglar rådande diskurser? Svaret på den frågan blir att vi inte kan det, om 

man inte förkastar diskursteorier. Då kan man fråga sig vem det är i media som bestämmer 

över vilka diskurser som ska publiceras? Svaret på den frågan är enkel. Jag tror att det är de 

som har makten som bestämmer vilken diskurs vi skall styras under. Vidare undrar jag vem 

det är som får ”betala priset” för vad media väljer att publicera? Är det personerna det skrivs 

om i fråga, eller är det läsarna?  
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