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Abstract 

Den här uppsatsen kretsar kring mediedebatten om sextrafficking som startade den 2 april 2006 när 

dåvarande jämställdhetsombudsman (Jämo), Claes Borgström, medverkade i Sveriges Televisions 

(SVT:s) samhällsprogram Agenda. Hans budskap var att Sverige borde bojkotta fotbolls-VM i Tyskland 

i protest mot sextrafficking, ett förslag som väckte starka reaktioner. Många förstod hans avsikt men inte 

hans strategi. Det positiva var att Borgström satte igång debatten om sextrafficking och frågan är hur 

denna debatt kom att speglas i pressens nyhetsrapportering? Studiens syfte är att undersöka hur 

sextrafficking beskrevs i svensk press från april till september 2006.  

Studien har gjorts med kombinerade metoder, dels en kvantitativ del som sammanfattar innehållet i 

debatten och ger en översikt på artiklarna, dels en kvalitativ del som analyserar nyhetsartiklarnas texter. 

Poängen är att se vad och hur journalister valde att rapportera om sextrafficking och ta reda på vilka som 

fick komma till tals. 

Materialet består av ett färdiginsamlat arkivmaterial om VM-debatten som finns hos 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Stockholm. Studiens urval består av 131 debattartiklar daterade 

från 3/4–22/9 2006 och 22 nyhetsartiklar daterade från 2/4–21/9 2006.  

Resultatet visar att tidningarnas rapportering om sextrafficking fokuserade på debatten om legal 

prostitution vilket kan ha en koppling med att VM hölls i Tyskland där sexköp varit tillåtet sedan 2002. 

Frågan har sedan lång tid tillbaka delat in debattörer i två lag, de som är för eller mot legal prostitution.   

Det näst största ämnet som togs upp var vilken roll idrottsrörelsen borde ta i kampen mot sextrafficking. 

Många journalister valde att intervjua Claes Borgström och Fotbollsförbundets ordförande, Lars-Åke 

Lagrell. För övrigt intervjuades politiker, myndigheter, organisationer, fotbollssupportrar och 

prostituerade. Bara ett sexoffer, en forskare och en traffickingexpert intervjuades.  

En intressant upptäckt var att rapporteringen om aktörer inom sextrafficking inte var könsneutral utan 

kvinnor sågs som offer och män som sexköpare eller hallickar.  

 

Nyckelord: journalistik, kvalitativ/kvantitativ analys, människohandel, svensk press, sextrafficking. 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Trafficking är ett internationellt begrepp som på svenska även heter människohandel och betyder, som 

namnet antyder, illegal handel med människor. Det finns olika typer av trafficking bland annat 

sexslaveri, barnarbete, tvångsarbete, organförsäljning och krigstjänst. Med andra ord innefattar 

begreppet all typ av handel med människor som sker mot personens vilja. Tidigare rapporter som 

Internationella migrationsorganisationen (IOM) har publicerat visar att trafficking är ett av de största 

brotten i världen och har skördat cirka 600 000-800 000 offer. (IOM, 2006, ss. 41, 25).   

Min studie fokuserar enbart på sextrafficking som även kallas för tvångsprostitution och sexslaveri. Det 

är nödvändigt att separera sextrafficking från övriga former av trafficking och från prostitution eftersom 

fenomenen lätt går in i varandra. 

Forskaren och professorn, Vidyamali Samarasinghe, på School of International Service i Washington tar 

i sin bok”Female Sex Trafficking in Asia, The Resilience of Patriarchy in a Changing World” upp några 

fundamentala skillnader på sextrafficking och prostitution. Enligt henne är prostituerade vuxna personer 

som frivilligt säljer sex, har rörelsefrihet, tjänar pengar och besitter viss makt över sitt arbete. 

Sextraffickingoffer blir däremot ofta inlåsta, misshandlade, drogade och tvingade till att ha sex med 

kunder medan hallicken tar hand om pengarna. Givetvis existerar det frihetsberövelser även inom 

prostitution samtidigt som alla sexarbetare inte har valt yrket frivilligt men den debatten berör inte min 

studie. Samarasinghe påpekar hur vanligt det är att sextraffickingoffer i slutändan hamnar inom 

prostitution och då inte längre kan betraktas som tvångsprostituerade. (Samarasinghe, 2008, ss. 6, 11). 

Det finns alltså tydliga kopplingar mellan sextrafficking och prostitution. 

Den här undersökningen granskar den svenska pressens rapportering om sextrafficking utifrån debatten 

som Claes Borgström drog igång 2/4 -06 då han föreslog att Sverige skulle bojkotta VM i protest mot 

sextrafficking. Enligt honom skulle Tysklands prostituerade inte klara av den stora publiktillströmningen 

och därför befarades tiotusentals sexslavar att transporteras in i landet.  

Sextrafficking är ett invecklat problem som måste bekämpas långsiktigt. Detta kände Borgström till men 

såg snarare bojkotten som en chans att sprida kunskap om ämnet globalt. Många höll med honom i 

sakfrågan, att människohandel måste bekämpas, men gillade inte hans strategi. Min studie tittar på 

debattens innehåll och tar reda på hur den påföljande nyhetsrapporteringen om sextrafficking såg ut.  

För att grunda min studie på en korrekt definition av det komplexa ämnet använder jag mig av 

Palermoprotokollet som är ett tilläggsprotokoll av Förenta Nationernas (FN:s) definition på 

människohandel. Den svenska lagstiftningen om människohandel bygger på Palermoprotokollet 
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samtidigt som Sverige tar hänsyn till Europeiska Unionens (EU:s) rambeslut om människohandel. Så 

här rubriceras människohandelsbrott sedan 1/7 -10 i brottsbalkens fjärde kapitel § 1:  

• En handelsåtgärd krävs i form av till exempel rekrytering, transport eller inhysning. Detta kan ske 

såväl inom ett land som mellan länder. 

• När det gäller barn krävs inte att något otillbörligt medel använts, såsom tvång eller hot. Detta krävs 

däremot för vuxna för att det ska vara fråga om människohandel. 

• Syftet med förfarandet måste vara någon form av utnyttjande, till exempel för prostitution, 

arbetskraftsexploatering, brottslig verksamhet eller för åtkomst av mänskliga organ. 

(United Nation's Childrens Fund (UNICEF), Socialstyrelsen (SoS), 2010, s. 12) 
1
 

Jag har valt att skriva om sextrafficking eftersom det är ett växande problem som medier kontinuerligt 

bör uppmärksamma och informera om. Förhoppningsvis kan min studie fungera som en liten pusselbit i 

detta informationsflöde.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur innehållet i debatten om VM-bojkotten 2006, med Claes 

Borgström i spetsen, såg ut. Var debattörerna för eller mot bojkotten?  

Studiens huvudsyfte består av att visa vad och hur fyra tidningar rapporterade om sextrafficking från 

april till september 2006. Speglades VM-debatten i nyhetsrapporteringen? Vad fokuserade sig 

journalisterna på, vilka intervjuades och beskrevs aktörer inom sextrafficking könsneutralt eller inte?  

1.3 Frågeställningar 

1) Hur beskriver svensk press VM-debatten som startade med Borgström i Agenda? 

- Hur rapporterade svensk press om sextrafficking? 

 

Min studie kommer dels att bestå av en översiktlig kvantitativ analysdel och dels en kvalitativ text-

/innehållsanalys där jag utformar operationella indikationer med hjälp av följande frågor: 

1) Vad koncentrerar sig textens handling på? 

2) Vilka får komma till tals i artiklarna? 

3) Hur porträtteras aktörer inom sextrafficking? (offer, köpare, förövare) 

4) I hur stor mån lyfts mänskliga rättigheter och ekonomiska frågor fram?  

                                                 

1    http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/40205 [2011-10-05]. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/40205
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1.4 Hypoteser 

Eftersom sextrafficking är ett relativt okänt begrepp tror jag att fenomenet lätt blandas ihop med övriga 

former av människohandel eller med prostitution.  

Sverige saknar gedigen forskning i ämnet och detta kan innebära att frågan oftare diskuteras utifrån ett 

internationellt snarare än nationellt perspektiv.  

2 Bakgrund  

2.1 Legal och illegal prostitution  

Australien var första demokratin att införa legal prostitution och kunde därefter konstatera en ökning av 

människohandel. Länder för legal prostitution är oftast ute efter att minska brottsligheten och kunna 

erbjuda sexarbetare samma rättigheter som övriga arbetare har som sjukförsäkring, hälsovård och 

arbetsförmedling. (Eek, 2005, ss. 52-53). (IOM, 2006, ss. 45, 59-60).  

Debatten om legal och illegal prostitution har delat in debattörer i två lag. Ena gruppen säger att legal 

prostitution leder till ökad sextrafficking eftersom det blir enklare att rekrytera och behålla kontroll över 

sina offer, inte minst genom att skaffa falska pass åt dem för att arbetet ska te sig vara lagligt. (IOM, 

2006, ss. 28-29). Den andra gruppen tycker att illegal prostitution tvingar sexhandeln under jord där 

säljaren blir lämnad åt sitt eget öde, helt utan skydd. (”Bojkotta myndigheter som leker partier”. Dagens 

Nyheter, 25 april).  

En annan debatt tar upp frågan om prostituerade själva kan välja sitt yrke eller om de genomgående kan 

betraktas som offer och om all sex som köps för pengar bör klassificeras som våldtäkt eller inte. 

(Samarasinghe 2008, s. 17).  

2.2 Svenska sexköpslagen 

Regeringskansliets hemsida tar upp den svenska sexköpslagen som togs i bruk år 1999. Sedan dess är 

det förbjudet att köpa sex i Sverige men inte att sälja sex. Förhoppningen är att lagstiftningen ska 

skrämma bort sexköpare vilket leder till minskad efterfrågan och minskad rekrytering av prostituerade. 

Genom lagstiftningen vill myndigheterna dessutom bekämpa människohandel och organiserad 

brottslighet. Lagen är könsneutral vilket betyder att den inte delar in sexsäljare/-köpare som kvinnor 

eller män och sedan 1/7 -11 är straffet för sexköpare max ett års fängelse. En utredning som gjordes 

2010 visar att sexköpslagen nått önskad effekt, prostitutionen har inte ökat och förbudet har haft en 

normativ effekt på samhället då sexköp inte längre anses vara lika socialt acceptabelt. 
2
 

                                                 

2   http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/116601 [2011-10-05] 

http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/116601%5B2011-10-05
http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/116601%5B2011-10-05
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2.3 Tyskland och VM 2006  

I Tyskland flyttades prostitution från Brottslagstiftningen till Arbetslagstiftningen år 2002 vilket 

resulterade i att sexarbetare fick fler rättigheter och 2004 infördes ett lärlingsprogram som innebär att 

bordeller med minst femton anställda är tvungna att ta in lärlingar. Sexarbetare utan tyskt 

medborgarskap omfattas dock inte av den rådande lagstiftningen utan får klara sig på egen hand och det 

är under denna kategori som de flesta sextraffickingoffer hamnar. (Eek, 2005, s. 48).  

Så här skriver journalisten Peter Franke om den legala prostitutionen i Tyskland:  

”Hur många de prostituerade är vet ingen säkert, trots att de sedan fyra år kan jobba lagligt, betala skatt 

och få del av sjukförsäkrings- och pensionssystem. Siffrorna varierar från 200 000 och 400 000 flickor 

och kvinnor. Sexindustrin omsätter 130 miljarder kronor om året, lågt räknat. Tyska staten tjänar pengar 

på legaliseringen”. (”Svenska förbundet tycker tydligen att det gjort tillräckligt”, Värmlands Folkblad, 

26 maj).  

År 2006 stod Tyskland som värdland för VM i fotboll med spelarenor i Berlin, Frankfurt, Dortmund, 

Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Köln, Leipzig, München, Nürnberg och Stuttgart. 

Totalt sett hade turneringen, som pågick från 9 juni till 9 juli, 3 359 439 besökare enligt siffror från 

Federation Internationale de Football Associations (FIFA:s) hemsida. Berlin, Dortmund och München 

drog flest åskådare. 
3
 

Evenemanget drog till sig uppmärksamhet från myndigheter och organisationer som hade åsikter om 

Tysklands legala prostitution och i maj 2006 gav IOM ut rapporten Germany's World Cup Brothels: 

40,000 Women and Children at Risk of Exploitation Through Trafficking. I den föreslår 

människorättsorganisationer hur sextrafficking under VM kan bekämpas. (IOM, 2006, ss. 5, 11-12, 23, 

28, 36).  

2.4 IOM/Sida-rapporten från 2007 

IOM och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) gav 2007 ut undersökningen 

Trafficking in human beings and the 2006 World Cup in Germany som visar att sextrafficking inte ökade 

under VM 2006 utan snarare minskade. Bland annat tack vare tyska myndigheters ökade insatser, 

polisens razzior mot bordeller, skärpta gränskontroller, tillgänglig offerrådgivning, upprättning av 

telefonlinjer dit traffickingbrott kunde anmälas och organisationers kampanjer. (IOM, Sida, 2007, ss. 18-

19, 25).  

Rapporten riktade kritik mot internationell medierapportering om trafficking. Medier ansågs ha 

fokuserat för mycket på VM vilket riskerade att placera sakfrågan i skymundan efter evenemanget. Det 

                                                 

3  http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/index.html [2011-11-22] 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/index.html
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cirkulerade runt ogrundade uppgifter i medier om att 40 000 nya sexoffer skulle anlända till Tyskland 

fast enbart en expert hade stött denna uppgift. Samtidigt sades journalister ha blandat ihop trafficking 

med legal prostitution varvid IOM påpekade att det i framtiden är viktigt att dela ut en korrekt definition 

av trafficking. Rapporten nämner även den internationella debatten och i samband med detta Borgströms 

insatser liksom Fotbollsförbundets ordförandes, Lars-Åke Lagrells, löfte om att svenska spelare inte 

skulle besöka bordeller under VM. (IOM, Sida, 2007, ss. 17, 19-20, 25, 30). 

Så här skrevs det om Claes Borgström när det blev känt att sextrafficking minskade under VM: 

”Borgström tror att den omfattande debatten, inte bara i Sverige, hade stor del i arbetet” och ”Dels tror 

han att det framöver inte går att arrangera så här stora tävlingar utan noggranna förberedelser mot 

människohandel”. (”Minskad människohandel under fotbolls-VM”. Expressen, 21 september).  

3 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning om medier/trafficking 

3. 1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är en förgrening av dagordningsteorin och heter på engelska, framing theory. 

Begreppet myntades av sociologen Ervin Goffman som ville visa hur våra uppfattningar konstrueras. 

(Nord, Strömbäck (red.) 2004, s. 354).  

Medieinflytandet blir stort om publiken saknar egna erfarenheter inom området och i det avseendet 

väger även närhetsprincipen in. Om rapportering täcker händelser långt ifrån mottagarens vardag är 

risken stor att denna inte kan jämföra mediebilden med sin egen uppfattning eller andras. Därför kan 

medierapportering i längden sätta en viss prägel på medborgarnas samhällssyn vilket innebär att 

journalisters tolkning och redigering av information blir viktigt. Det ökade medieutbudet och 

användningen har förstärkt mediers makt. Medier är viktiga plattformar för organisationer, företag och 

myndigheter som vill höras. Dessa aktörer anpassar sig därför ofta till mediers sätt att arbeta med 

berättarlogik, dramatik och förenkling. (Ibid, ss. 329-331). 

Journalistiska beskrivningar av verkligheten är begränsade och varje beskrivning är en rekonstruktion. 

Gestaltningar fungerar som ett ramverk för publikens tolkning av nyheter och i förlängningen 

verkligheten. När det gäller journalistiska gestaltningar vill jag lyfta fram tre kategorier. Spelgestaltad 

journalistik som fokuserar på det politiska spelet, strategier och kampen om att bilda opinion. 

Sakgestaltad journalistik som kretsar kring sakfrågan och skandalgestaltad journalistik som koncentrerar 

sig på skandaler. (Ibid, ss. 276-277).  

Shanto Iyengar studerade gestaltningsteorin och gjorde det i relation till hur publiken tillskriver aktörer 

politiskt ansvar, orsaks- eller lösningsansvar. Orsaksansvar handlar om att visa vem som bär det yttersta 

ansvaret för något och lösningsansvar vem som förväntas lösa problemet. Iyengar talar om episodiska 
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och tematiska gestaltningar. Den första behandlar problem mer konkret och personifierat medan 

tematiska nyheter behandlar problem på ett samhälleligt plan. Kriminalitet behandlas oftast episodiskt 

medan sociala frågor behandlas tematiskt. (Ibid, ss. 354-355).  

Den här studien kommer att ta stöd av gestaltningsteorin för att se hur sextrafficking skildras i medier 

och vilka aspekter de fokuserar på. Lägger tidningarna stor vikt vid episodiska eller tematiska 

skildringar? Fokuserar de på spel-, sak- eller skandalgestaltad journalistik? 

3.2 Samarasinghe Vidyamali, Female Sex Trafficking in Asia: The Resilience of Patriarchy in a 

Changing World 

I sin undersökning presenterar Vidyamali Samarasinghe varför sextrafficking av kvinnor förekommer i 

dagens samhälle och hur trafficking har formats över tid. (Samarasinghe 2008, s. 4). Hon menar att 

globaliseringen upprätthåller patriarkala normer som försvagar kvinnans roll i samhället, speciellt i de 

fattiga världsdelarna. Samtidigt bidrar maktstrukturen i sextrafficking, där kvinnor är den mest utsatta 

gruppen, till mannens dominans och kvinnans underkastelse. (Ibid, s.37). 

Enligt Samarasinghe diskuteras det komplicerade ämnet om trafficking oftast utifrån följande sju 

punkter: genus, utveckling, kriminalitet, arbete, avskaffning, migration och hälsa. (Ibid, s. 25).  

Det är en ständig utmaning att försöka tyda illegal handel som sker på en svart marknad. Detta försämrar 

statistik om trafficking vilket försvårar rapporteringen och ibland resulterar i att medier använder sig av 

gamla uppgifter enligt Samarasinghe. (Ibid, ss. 15-16).  

Hon öppnar upp ögonen för den komplexitet som människohandeln står inför och föreslår att statens och 

militärens roll bör ses över. Militären befinner sig på platser där trafficking förekommer och kan då göra 

en insats medan staten kan se över lagstiftningen för att bättre kunna skydda offer. (Ibid, ss. 16, 28-29).  

3.3 Denton Erin, International News Coverage of Human Trafficking Arrests and Prosecutions: A 

Content Analysis 

Erin Denton, forskare på McGill University i Kanada, analyserar i sin studie 191 fall av människohandel 

som lett till arrest eller åtal. Hennes mål är att frambringa större klarhet om gärningar och aktörer bakom 

traffickingfall och lyfta fram hur problemet framställs av medier. Vinkling i medier har stor inverkan på 

den allmänna opinionen och hennes studie visar hur rapporteringen kan påverka synen på trafficking. 

(Denton 2011, i Bernat 2011, ss. 9-11).  

Denton befarar att mediefokuseringen på sextrafficking kan forma en felaktig bild av fenomenet, det är 

nämligen ännu okänt om sexuell exploatering är prototypen för trafficking eller inte. (Ibid, s.10).  
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Hon skriver att medierapportering ofta sammanfaller med större antitraffickingkampanjer drivna av 

organisationer och myndigheter som vill höras på rätt tid och plats. (Ibid, s. 18). En annan upptäckt är att 

medier gärna upprätthåller synen på kvinnor och barn som offer snarare än män. Trots detta visar hennes 

studie att 53 % av traffickingoffren var män och av dessa män var 7 % sexoffer. (Ibid, s. 20).  

Denton skriver att medier bör koncentrera sig på traffickingfall som har lett till arrest eller åtal, att det 

behövs mer information om aktörer inom trafficking och att fenomenet måste urskiljas från illegal 

invandring. (Ibid, ss. 18-22). 

4 Metod och urval  

4.1 Material och urval 

Den här studiens urval består av ett färdiginsamlat arkivmaterial som finns hos DO i Stockholm. 

Magnus Jakobsson som då arbetade på myndigheten samlade in artiklar om VM-debatten eftersom 

Jämo, Borgström, var den som startade diskussionen. Det insamlade materialet rubricerades enligt 

följande: 1) Ledare/debatt/krönikor/kolumner 2) Nyhetsrapportering 3) Insändare 4) Riksdagsdebatt 5) 

Internationella medier 6) Träfflistor.  

Min studie täcker samtliga morgon- och kvällstidningsartiklar under rubriken 1) 

Ledare/debatt/krönikor/kolumner vilket resulterade i 41 olika tidningar och 131 artiklar daterade från 

3/4–22/9 -06.  

Studien täcker även samtliga av Aftonbladets (AF), Expressens (Exp), Dagens Nyheters (DN) och 

Svenska Dagbladets (SvD) artiklar under rubriken 2) Nyhetsrapportering. Dessa tidningar valdes ut 

eftersom de representerar fyra av Sveriges största morgon- och kvällstidningar. Följande två artiklar ur 

SvD utelämnades dock eftersom de inte ansågs beröra uppsatsämnet: ”Få estländare vill förbjuda 

sexköp” 2/5 -06 och ”Osmakligt kallar JämO danska mediers prostitutionstest” 28/6 -06. Detta 

resulterade i 22 artiklar daterade från 2/4–21/9 -06 med följande fördelning: AF 7 artiklar, Exp 6 artiklar, 

DN 3 artiklar och SvD 6 artiklar.  

4.2 Genomförande  

Med hjälp av de 131 debattartiklarna förbättrade jag mina kunskaper om debatten och skrev en 

sammanfattning av dess innehåll. I den kvantitativa analysen användes dessa artiklar för att kartlägga 

följande variabelvärden: V1 ID, V2 tidning, V3 publiceringsdatum och V4 vinkel. Bedömningen av 

variabel 4 var svår då debattörens åsikt inte alltid var glasklar men genom att studera uttryck i texten har 

jag försökt att tolka om debattören var positiv, negativ eller neutral till VM-bojkotten. 
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I den kvantitativa analysen användes de 22 nyhetsartiklarna för att kartlägga följande variabelvärden: V1 

ID, V2 tidning, V3 publiceringsdatum, V4 vinkel och V5 röster. Bedömningen av variabel 4 var svår 

men jag beskriver min tolkning under analysnivån tendens i den kvalitativa delen. 

I den kvalitativa delen användes enbart de 22 nyhetsartiklarna för att studera språklig gestaltning och för 

att underlätta läsarens orienteringsförmåga delades varje artikel in i sex analysnivåer:  

1) ämne/tema  

2) vinkel  

3) tendens  

4) porträttering  

5) språklig gestaltning  

6) kommentarer  

 

Här följer en sammanfattning på vad analysnivåerna innebär:  

1) Textens handling, vilka olika ämnen lyfts fram? 

2) Hur väljer reportern att vinkla huvudhandlingen i texten? 

3) Finns det tydliga tendenser på vad reportern anser om VM-bojkotten? Här beskriver jag varför 

jag anser att reportern är negativ, positiv eller neutral till förslaget.  

4) Hur porträtteras aktörer inom sextrafficking? Är rapporteringen könsneutral eller delas olika 

aktörer in som kvinnor respektive män? Denna punkt uppger direkta citat för att läsaren själv ska 

kunna bilda sig en uppfattning. 

5) Vilka språkliga drag använder sig reportern av och vilket tonfall har texten? Levereras färdiga 

slutsatser eller inbjuds läsaren till att göra egna tolkningar? Använder reportern sig av neutrala 

eller beskrivande anföringsord? Är adjektiven värderande eller beskrivande? Hur dramatiserar 

reportern berättelsen? Stycket avslutas med nyckelord som kännetecknar artikeln.  

6) Här presenterar jag mina egna kommentarer om artikeln. 

Varje text inleds med artikelnummer, artikelrubrik, reporterns namn, tidning och datum (artikelraden). 

Eftersom texten under artikelraden refererar till samma artikel har löpande referenser utelämnats i den 

kvalitativa delen som söker svar på följande frågor:  

1) Vad koncentrerar sig textens handling på? 

2) Vilka får komma till tals i artiklarna? 

3) Hur porträtteras aktörer inom sextrafficking? (offer, köpare, förövare) 
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4) I hur stor mån lyfts mänskliga rättigheter och ekonomiska frågor fram?  

5 Resultat och analys  

5.1 Kvantitativ analys på 

5.1.1 Ledare, debatt, krönikor, kolumner 

Den här kvantitativa studien bygger på ett urval av 131 artiklar daterade från 3/4–22/9 -06 som går att 

finna under rubriken 1) Ledare/debatt/krönikor/kolumner.  

Tabell 5.1.1 (Bilaga 3) visar publiceringsdatum och ifall debattören var positiv, negativ eller neutral till 

Borgströms bojkottförslag. Resultatet visar att majoriteten av skribenterna, hela 93 stycken, var negativa 

till VM-bojkotten medan resterande var positiva eller neutrala.  

Tabellen visar att artiklarna publicerades i 41 olika tidningar vilket pekar på debattens bredd. Det är 

även anmärkningsvärt att debatten höll i sig från april och ända fram till september.   

5.1.2 Nyhetsrapportering 

Den här kvantitativa delen av studien bygger på ett urval av 22 artiklar daterade från 2/4–21/9 -06 som 

går att finna under rubriken 2) Nyhetsrapportering.  

Tabell 5.1.2 (Bilaga 4) visar publiceringsdatum, ifall vinkeln var positiv/negativ/neutral till VM-

bojkotten och vilka röster som fick komma till tals. Elva artiklar var negativa till bojkotten och åsikten 

var inte kopplad till något visst datum utan sträckte sig från 2/4–7/7. Nio artiklar var neutrala i frågan 

och två var positiva. Borgström intervjuades i elva artiklar, Lagrell i sju, politiker i åtta, prostituerade i 

två, sexslav i en, forskare i en och traffickingexpert i två.  

5.2 Kvalitativ analys av nyhetsrapporteringen från 2/4–21/9 2006 

Artikel 1. ”Bojkotta VM på grund av bordellerna”, Jan Lewenhagen, DN, 2/4 -06. 

I den här artikeln förklarar reportern bakgrunden till VM-bojkotten och intervjuar Borgström i frågan. 

Journalisten vill ta reda på bojkottens syfte.  

Ämne/tema 

Idrottsrörelsens ansvar ifrågasätts gällande kampen mot sextrafficking och frågan adresseras inte ur ett 

könsneutralt perspektiv då offer uteslutande ses som kvinnor.     

Vinkel 

Reportern undrar om en bojkott av VM i Sydafrika 2010 är aktuell i protest mot landets aids-politik och 

ifrågasätter enskilda bojkotters syften.    
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Tendens 

Lewenhagen ställer slutna frågor till Borgström: ”Och när VM arrangeras 2010 kan det vara läge att 

protestera mot Sydafrikas aids-politik?” och ”Tror du att du blir hörsammad?”. Borgström tvivlar: 

”Svårt att tro det”. Reportern verkar generellt sett skeptisk mot enskilda bojkotter.   

Porträttering  

”Till Tyskland kommer det att importeras 10.000 kvinnor, kanske fler. Det de utsätts för är fasansfullt”. 

Detta är den enda gången som artikeln tar upp aktörer inom trafficking och enbart kvinnliga offer 

nämns.  

Språklig gestaltning 

Trots att det här är en kort artikel på femton rader inklusive rubrik och ingress hinner Lewenhagen 

använda sig av värdeladdade ord och beskrivande adjektiv. VM-bojkotten beskrivs som ett krav och 

Lewenhagen skriver att bordellverksamheten förväntas bli omfattande.  

Nyckelord: omfattande, kravet. 

Kommentarer 

Reportern problematiserar enstaka bojkotters syften genom att ta upp VM i Sydafrika 2010 och landets 

aids-politik. Borde Sverige protestera även i det här fallet? Det hade varit intressant om reportern hade 

frågat Borgström om dennes framtida planer gällande kampen mot sextrafficking.  

Artikel 2. ”JämO: Bojkotta fotbolls-VM”, Joakim Svensson, Expressen, 2/4 -06.  

Artikeln tar upp Borgströms bojkottförslag och idrottsrörelsens ansvar. Claes Borgström, Lars-Åke 

Lagrell, en representant på en tysk rådgivningsbyrå för prostituerade och det nationella kvinnorådet i 

Tyskland intervjuas av reportern.  

Ämne/tema 

Idrottsrörelsens roll i kampen mot sextrafficking ifrågasätts. Genom att intervjua representanter från två 

tyska organisationer lyfts diskussionen kring legal prostitution fram. En av de intervjuade nämner 

sexindustrins ekonomiska vinster och reportern skriver: ”Enligt tyska rapporter väntas sexköpen omsätta 

flera miljarder kronor”. En annan intervjuad oroar sig för sextrafficking som hon kopplar ihop med 

organiserad brottslighet. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv. 

Vinkel  

Reportern inleder artikeln med att ta upp kravet på ökade insatser av Fotbollsförbundet och avslutar 

texten med konfliktbeskrivningen Borgström versus Lagrell.   
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Tendens 

Reporterns ställning till bojkotten lutar åt det negativa hållet då han säger att det är en markering mot 

den tyska sexindustrin.  

Porträttering 

”Det värsta är att till Tyskland kommer det att importeras 10 000 kvinnor, kanske fler”. ”Tre miljoner 

fotbollsfans, som väntas besöka Tyskland, får nämligen bordellindustrin att gnugga händerna”.  

Språklig gestaltning 

Reportern använder sig av värdeladdade uttryck som ”förbjuda sexköp”, ”fasansfullt”, ”krav” och 

”avsky”. Borgström får rollen som reaktionär medan Lagrell beskrivs vifta bort det hela. Reportern 

skriver att Borgström kräver: ”att Henrik Larsson & Co ska avstå gulddrömmarna – och hoppa av 

mästerskapet” och ”Nu vill Jämo, Claes Borgström, stoppa Zlatan & Co från att spela VM”. Genom att 

låta kända namn som Zlatan och Henke personifiera ett vidare problem dramatiseras förslaget.  

Nyckelord: kravet, gnugga händerna, avsky, fasansfullt, besvikna fans, avstängd från nästa VM. 

Kommentarer 

Sextrafficking och prostitution är två komplexa ämnen som går in i varandra och därför är det inte 

ovanligt att medier, precis som i det här fallet, rapporterar om ämnena parallellt. Detta bottnar i att det 

saknas samsyn om fenomenen i debatten vilket sedan speglas i medierapporteringen.  

Artikel 3. ”Kritik mot bojkotten”, Hanna, Nilsson, Maria, Carlqvist, SvD, 3/4 -06. 

Reportrarna intervjuar Borgström efter allt rabalder som bojkottförslaget har skapat. Även Lars-Åke 

Lagrell och ordförande för Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR), Carina Ohlsson, intervjuas 

samtidigt som jämställdhetsminister Jens Orbacks uttalande till Ekot dagen före nämns. 

Ämne/tema 

Bojkotten styr in diskussionen på legal prostitution som under VM sägs alstra sexhandeln och frågan 

adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv då offer uteslutande ses som kvinnor. Idrottsrörelsens 

ansvar i frågan tas upp men Lagrell kopplar helst inte ihop trafficking och fotboll utan hänvisar vidare 

frågan till regeringen.  

Vinkel 

VM-bojkottens syfte sätts i förgrunden och reaktionerna mot detta i bakgrunden.   

Tendens 

Eftersom alla röster i artikeln är mot bojkotten tycks reportrarna vara negativa till förslaget. 
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Porträttering 

”Tiotusentals kvinnor kommer att luras in i sexhandeln på grund av VM, inte minst kvinnor från de 

baltiska länderna”, ”Just nu laddar man upp med bordellverksamhet från andra länder för att klara den 

stora efterfrågan från alla manliga supportrar som kommer till VM” och ”Men prostitution är ett allmänt 

problem och det finns ingen anledning att slå på larmklockan just nu bara för att det kommer manliga 

supportrar till fotbolls-VM”.  

Språklig gestaltning 

Reportrarna använder beskrivande anföringsord: ”menar Claes Borgström och säger sig vidare veta...”.  

VM-bojkotten beskrivs vara kontroversiellt och något som mött stort motstånd. Beskrivande och 

värderande adjektiv förstärker en negativ ton i artikeln.   

Nyckelord: kravet, kontroversiellt, starka känslor, märkligt.  

Kommentarer 

Reportrarna lyckas beskriva VM-bojkotten så att läsarna förstår vad förslaget handlar om men nyanserar 

inte frågan, större jämvikt mellan argument för och mot bojkotten kunde ha väckt mer tankar hos 

läsaren. 

Artikel 4. ”Bojkotta VM, Zlatan”, Johan Edgar, Aftonbladet, 3/4 -06. 

Borgström intervjuas om VM-bojkotten och Lagrell om idrottsrörelsens ansvar.   

Ämne/tema 

Den lagliga prostitutionen i Tyskland nämns, övriga aspekter som lyfts fram är ekonomi och migration. 

Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv.     

Vinkel 

Borgström får stort utrymme i artikeln och genom att vinkla hans åsikter gentemot Lagrells blir 

konfliktperspektivet tydligt.    

Tendens 

Reportern är negativ mot bojkotten: ”En bojkott verkar ganska osannolik”. 

Porträttering  

”Enligt Claes Borgström kommer sexhandeln över gränserna att öka lavinartat när manliga 

fotbollssupportrar från hela världen tar sig dit i sommar”, ”Tiotusentals kvinnor kommer att luras in i 

sexhandeln”, ”Tiotusentals kvinnor kommer att luras till Tyskland med löften om pengar och bostad och 

tvingas in i sexhandeln”, ”Bordellerna får i sommar ett underskott av kvinnor” och ”Missbruk av 

kvinnor”.  
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Språklig gestaltning 

Trots att skyttekungen Zlatan inte är med i artikeln får han i rubriken personifiera ett större problem för 

att öka dramaturgin. Beskrivande ord och värderande uttryck som ”lavinartad ökning”, ”struntprat” och 

”ett populistiskt utspel utan värde” används.  

Nyckelord: Zlatan, lavinartad, struntprat, populistiskt utspel utan värde.  

Kommentarer 

Konfliktperspektivet riskerar att sätta sakfrågan, sextrafficking, i skymundan.  

Det finns en mening i texten som kan granskas en extra gång: ”Många män frågar mig vad just de kan 

göra för att stoppa prostitution och missbruk av kvinnor, säger Claes Borgström”. Handlar den här 

meningen om prostitution och sextrafficking eller bara om prostitution? Meningen kan tolkas på två sätt, 

antingen att prostitution anses vara missbruk av kvinnor eller att missbruk av kvinnor är ett uttryck för 

sextrafficking. Detta visar hur viktigt det är med rätt ordval. 

Artikel 5. ”Ministrar vill inte se bojkott av fotbolls-VM”, Tove Nandorf,  DN, 4/4 -06. 

Artikeln informerar att idrottsminister Bosse Ringholm och jämställdhetsminister Jens Orback inte 

stödjer en VM-bojkott. Däremot gör Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer och miljöpartiets 

kvinnoförbund Gröna qvinnor det. Ringholm och Orback intervjuas i artikeln medan övriga omtalas.  

Ämne/tema 

Artikeln tar upp sexköpslagen samt kopplingen mellan legal prostitution och sextrafficking. Även en 

tydlig koppling till kön och etnicitet görs: ”... bett tyskarna att vara observanta på att inte till VM släppa 

in horder av unga tjejer från till exempel Baltikum”.  

Vinkel 

VM-bojkotten vinklas som en regeringsfråga och ministrarna vill inte stödja manifestationen, istället 

brinner de för att informera om sambandet mellan prostitution och sextrafficking. 

Porträttering 

 ”40 000 arbetslösa unga kvinnor från Baltikum, Polen och Tjeckien” och ”... horder av unga tjejer från 

till exempel Baltikum”.  

Tendens 

Reportern verkar ställa sig negativt till bojkotten genom att främst lyfta fram motargument. Visserligen 

nämns kvinnoförbundens stöd men inga röster som är för tillåts att få komma till tals i texten. 

Språklig gestaltning 

I ingressen skrivs: ”Det är lättare att påverka spelet om man är med, betydligt svårare om man står 
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utanför planen”. Orden ”spel” och ”planen” kan ha dubbla meningar, politiskt spel och fotbollsspel. 

Detta är ett finurligt sätt av reportern att knyta ihop idrottsfrågan med politik. Värdeladdade och 

beskrivande ord är återkommande ”avsky”, ”prostitutionscirkus”. Jag reagerade mest på det sistnämnda 

ordvalet eftersom ämnet är känsligt men ordet cirkus lättsamt.  

Nyckelord: sexköpslagen, spel, planen, avsky, prostitutionscirkus, horder.  

Kommentarer 

När idrottsminister Ringholm påpekade att idrottsrörelsen själv bestämmer om en bojkott hade det varit 

intressant att fråga om ministern hade några förslag på vad idrottsrörelsen kunde göra i kampen mot 

sextrafficking.  

Artikel 6. ”Visst ska vi lira fotboll”, Elisabeth Marmorstein, Aftonbladet, 4/4 -06.  

Artikeln tar upp VM-bojkotten men fokuserar på idrottsrörelsens ansvar i kampen mot sextrafficking. 

Den här gången är det S-kvinnorna och Thomas Bodström som utmanar Lagrell, inte Borgström.  

Ämne/tema 

Tröjupproret ”Football yes, prostitution no” får stort utrymme i artikeln. Förbundssekreteraren Ann-

Christine Furustrand nämner förbigående människohandel men frågan adresseras inte ur ett könsneutralt 

perspektiv. 

Vinkel 

Artikeln tar upp politikernas önskan om att få med sig Fotbollsförbundet i kampen mot prostitution och 

människohandel. 

Tendens 

Reportern beskriver bojkotten ha svagt stöd bland politiker och fotbollsprofiler, bara Gudrun Schyman 

(Feministiskt Initiativ) ställer sig positiv till förslaget. Eftersom inga fler röster för bojkotten tas med 

kan man nog tolka att reportern stället sig negativ till bojkotten.    

Porträttering 

Enbart i enkätundersökningen tas aktörer upp: ”Sen borde spelarna visa att det inte är okej att deras 

supportrar utnyttjar och kränker kvinnor”, säger Lars Ohly och: ”... att det är motbjudande att grabbar i 

hans ålder köper tjejer som är hälften så gamla. Eller att Zlatan sa att det är omanligt att köpa sex”, säger 

Birgitta Ohlsson. 

Språklig gestaltning 

Reportern använder värdeladdade ord och beskriver bojkotten som ett utspel som har väckt starka 
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känslor. Bodström beskrivs förvänta sig mer vilket får konfliktkänslan att växa.  

Nyckelord: utspel, starka reaktioner, förväntar sig mer, kom igen, ta chansen, bra killar.   

Kommentarer 

Reporterns rundringning visar att enbart Gudrun Schyman stödjer VM-bojkotten vilket riskerar att 

klassa problemet som en kvinno- eller feministfråga.  

Artikel 7. ”Tyska justitieministern är skitsur på mig”, Carl V, Andersson, Expressen, 5/4 -06. 

Det här är en kortare nyhetsartikel som tar upp VM-debatten och Bodströms kamp mot människohandel 

på EU-nivå där han bland annat vill förklara kopplingen mellan prostitution och sextrafficking. EU-

ministrarna är inte förtjusta i den svenska sexköpslagen och samsyn i frågan saknas. Reportern 

intervjuar inte Bodström utan beskriver dennes tidigare uttalande till Sydsvenskan. Borgström intervjuas 

däremot och idrottsrörelsens ansvar hamnar återigen på tapeten.  

Ämne/tema 

Idrottsrörelsens roll och legal prostitution diskuteras.   

Vinkel 

Här får VM-bojkotten och synsättet på att legal prostitution främjar människohandel stor plats.  

Porträttering 

Inga aktörer beskrivs.  

Tendens 

Reportern beskriver Borgström och bojkotten ur en negativ synvinkel. I ingressen skriver reportern: ”Nu 

har JämO Claes Borgström satt justitieminister Thomas Bodström i klistret” och längre ner: ”JämO 

Claes Borgström säger till tidningen att han inte tror att en VM-bojkott varken är möjlig eller rimlig”. 

Språklig gestaltning 

Värderande och beskrivande adjektiv såsom ”skitsur”, som används i både rubrik och ingress, förstärker 

artikelns negativa ton.  

Nyckelord: skitsur, i klistret, varken möjlig eller rimlig.  

Kommentarer 

Journalisten använder spelgestaltad journalistik som fokuserar på maktkampen mellan svenska och 

tyska politiker. Detta och den negativa skildringen av Borgström riskerar att sätta sakfrågan, 

sextrafficking, i skymundan. 

Artikel 8. ”Olof Mellberg borde hänga på”, Elisabeth Marmorstein, Aftonbladet, 5/4 -06.  
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I den här artikeln sätter politikerna press på att idrottsrörelsen ska ta ställning mot sexhandeln bland 

annat genom att bära S-tröjan ”Football yes, prostitution no”. Reportern intervjuar Thomas Bodström, 

Ann-Christin Furustrand, Bosse Ringholm, Jens Orback, Maud Olofsson och Göran Hägglund.   

Ämne/tema 

I artikeln nämns idrottsrörelsens ansvar, legal prostitution, människohandel och de tyska 

prostitutionslagarna. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv då offer uteslutande ses som 

kvinnor.     

Vinkel 

Huvudvinkeln är idrottsrörelsens ansvar och frågan adresseras utifrån S-tröjan.  

Porträttering 

”FN bedömer att mellan en och fyra miljoner kvinnor är utsatta för människohandel”. 

Tendens 

Reportern väljer att ta upp frågan om Fotbollsförbundets roll i kampen mot trafficking men intervjuar 

aldrig Lars-Åke Lagrell. Den här artikeln tar upp tröjupproret snarare än VM-bojkotten. 

Språklig gestaltning 

Beskrivande och värdeladdade ord avslöjar ministrarnas entusiasm: ”Maud Olofsson och Göran 

Hägglund hänger på direkt”, ”politikerna inte tvekar att ta ställning”, ”protesttröjan” och ”tröjupproret”. 

Reportern använder sig av dramaturgiska grepp för att öka spänningen i berättelsen och har inte 

förskönat politikernas värderande omdömen om sin egen kampanj: ”Den beskriver det varje civiliserad 

person borde tycka” och ”Den han helst vill ska bära tröjan är Henke Larsson. Det verkar vara en klok 

person, säger Orback”.  

Nyckelord: tvekar inte att ta ställning, protesttröjan, civiliserad person, klok person, tröjuppropet. 

Kommentarer 

Jämställdhetsministern är den enda som informerar om trafficking: ”FN bedömer att mellan en och fyra 

miljoner kvinnor är utsatta för människohandel. Väldigt många hamnar i Europa”. Han syftar säkerligen 

på sextrafficking men det är människohandel generellt som nämns.   

Artikel 9. ”Jag var livrädd för hallicken”, Per-Ola, Ohlsson, Aftonbladet, 7/4 -06. 

Reportern befinner sig i Frankfurt där han intervjuar 24-åriga ryska sexoffret Svetlana. Hon lämnade sitt 

hemland för att bli dansös i Tyskland men tvingades in i sexhandeln tills hennes hallick greps av polisen. 

Ämne/tema 



 

 20 

Migration, arbete och ekonomi är frågor som berörs. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt 

perspektiv då enbart kvinnliga offer tas upp.     

Vinkel 

Reportern väljer att utifrån offerperspektiv beskriva hur verkligheten ser ut för sexslavar och Svetlana 

får i det här fallet personifiera ett större, globalt problem: ”Det är Svetlana, 24, som debatten om att 

bojkotta fotbolls-VM handlar om”. Han lyckas på så sätt att även återkoppla ämnet till VM-bojkotten. 

Tendens 

Journalisten verkar vara neutral eller positiv till bojkotten och väljer att rapportera om den i positiva 

ordalag genom att skriva att Svetlana stödjer Borgströms förslag.   

Porträttering 

Artikeln refererar till sexsäljare som kvinnor och köpare som män: ”Då väntas enligt inofficiella 

beräkningar 40 000 tvångsprostituerade anlända till Tyskland för att ta hand om alla besökande män”. 

Förutom kön blir även status, etnicitet och personlighet viktiga punkter i artikeln. Svetlana porträtteras 

som föräldralös då hennes mor och far dog i en bilolycka när hon var fem år gammal. Vi får veta att 

Svetlana var stark i början av sexslaveriet då hon försökte göra motstånd: ”Om jag inte lydde 

misshandlades jag”. Vi får även veta att hon fått ärr i själen och har blivit traumatiserad: ”Jag blir 

fortfarande äcklad när män vill ha sex med mig” och ”Han gjorde saker med mig som jag aldrig kommer 

att glömma. Han misshandlade mig och körde upp flaskor och andra saker i mitt underliv”. 

Språklig gestaltning 

Reportern framhäver en rå verklighet genom att blotta sexhandelns brutalitet och tonen i artikeln 

genomsyras av den maktlöshet som många offer kan känna: ”Jag var livrädd för hallicken”. 

Värdeladdade och beskrivande adjektiv förstärker budskapet: ”tvingades”, ”lurades”, ”hotades”, 

”äcklad” och ”livrädd”.  

Nyckelord: lurades, hotades, misshandlades, såldes, slav, rädd, Östeuropa, äcklad, livrädd, tvingades. 

Kommentarer 

Reportern skriver om ”normala” arbeten, vad räknas då till onormala arbeten? Det finns dessutom alltid 

vissa risker med att porträttera offer i medier eftersom den bilden i längden kan påverka medborgarnas 

syn på verkligheten. Svetlana beskrivs vara gravid, drömma om giftermål och uppehållstillstånd. 

Liknande rapportering skulle i längden kunna resultera i fördomar om kvinnor som vill gifta sig med 

utländska män i hopp om att få ett uppehållstillstånd. 

Artikel 10. ”Galen kampanj sexhetsar mot fotbollsbasen”, Erik Pettersson, Expressen, 24/4 -06.  
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Den här artikeln beskriver en kampanj där någon har klistrat upp reklamlappar för massage med Lars-

Åke Lagrells nummer på. Reportern skriver att Lagrell har utsatts för sexkampanjen då han inte anser att 

prostitutionen i Tyskland är ett tillräckligt stort problem för en bojkott. Både Lagrell och Borgström 

intervjuas av reportern.  

Ämne/tema 

Idrottsrörelsens ansvar tas upp. Borgström pratar inte om problemet ur ett könsneutralt perspektiv utan 

säger att det främst är män som blir provocerade och därför attackerar. Senare frisäger han sig 

visserligen: ”Men det spelar ingen roll om det är män eller kvinnor som ligger bakom”.  

Vinkel 

Vinkeln är hur idrottsrörelsens tidigare ansvarsfriskrivning har lett till en personlig attack mot Lagrell.  

Tendens 

Reportern rapporterar neutralt om ämnet.  

Porträttering 

Inga aktörer inom sextrafficking nämns. 

Språklig gestaltning  

Värdeladdade och beskrivande ord används såsom ”galen” och ”svartmålas”. Reportern använder sig 

dessutom av värdeladdade uttryck som: ”Nu pekas Lagrell själv ut som prostituerad”. 

Nyckelord: galen, svartmålas, erotisk massage, massagelapparna.  

Kommentarer 

Borgström kommenterar sexkampanjen så här: ”Man har valt att ställa sig helt vid sidan om den verkliga 

diskussionen” och det kan nog de flesta som har läst artikeln hålla med om. Samtidigt visar händelsen 

vilken effekt nyhetsförmedling kan ha i längden.  

Artikel 11. ”Bordell gör VM-reklam”, Ulla-Lene Österholm, Aftonbladet, 25/4 -06. 

Den här artikeln beskriver den tyska bordellens, Paschas, reklamkampanj som ska locka fotbollsfansen 

till flickorna. Reportern intervjuar Thomas Bodström, Bosse Ringholm, Lars-Åke Lagrell och Claes 

Borgström för att se vad de föreslår mot detta.  

Ämne/tema 

Legal prostitution anses vara grogrunden till att sexreklam tillåts och anses främja sextrafficking. 

Idrottsrörelsens ansvar diskuteras och frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv. 

Vinkel 

Bordellens marknadsföringskampanj är huvudhandlingen.    
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Tendens 

Reportern ifrågasätter vad politikerna planerar att göra åt bordellernas framfart och är genuint upprörd 

över affischerna som beskrivs ha ”dålig stil”. Det som sker i Tyskland beskrivs på ett ärligt sätt och 

reportern verkar vara engagerad i det som händer men VM-bojkotten tar hon ingen ställning till.  

Porträttering 

Sexsäljare beskrivs uteslutande som kvinnor och sexköpare som fotbollsfans: ”Svenska fans ska lockas 

till flickorna”, ”En gigantisk affisch med en leende lättklädd ung flicka”, ”Så ska svenska fans lockas till 

en av många tyska bordeller under VM”, ”… det är bara att fortsätta kampen och rädda tjejerna”, 

”Tillfälle att träffa FLICKVÄNNER”, ”Han ansåg att Svenska fotbollslandslaget skulle utebli från VM 

som en protest mot handeln med kvinnor och barn i prostitutionen”.  

Språklig gestaltning 

Reportern använder starka ord och beskrivande adjektiv för att sexhandelns krassa verklighet ska bli 

uppenbar för läsaren. Hon låter inte bilden på bordellens affisch att tala för sig utan beskriver den även 

som ”gigantisk”, med en ”leende lättklädd” flicka på.  

Nyckelord: VM-reklam, stulit VM-spelens slogan, utnyttjande, dålig stil, inkörsport till trafficking. 

Kommentarer 

Att barn nämns som offer är sällsynt för den här studien och bör därför uppmärksammas. ”Han ansåg att 

Svenska fotbollslandslaget skulle utebli från VM som en protest mot handeln med kvinnor och barn i 

prostitutionen”. Sexhandel med minderåriga räknas som sextrafficking enligt Palermoprotokollet: ”När 

det gäller barn krävs inte att något otillbörligt medel använts, såsom tvång eller hot. Detta krävs däremot 

för vuxna för att det ska vara fråga om människohandel”.  

I den här artikeln kopplar politiker legal prostitution med människohandel: ”Vi ska hitta en 

överenskommelse och ta kopplingen att sexköp och människohandel är ett utnyttjande” och 

”Förekomsten av legala bordeller är en inkörsport till trafficking. Vi ska inte ge upp, vi ska fortsätta vår 

opinionsbildning”. Det som är bra i det här fallet är att fenomenen tydligt skiljs åt samtidigt som 

politikerna vill förklara kopplingen som är en komplex fråga att diskutera.  

Artikel 12. ”Fotbollsprofilen: Inför bordeller”, Åsa Asplid, Expressen, 26/4 -06.  

Artikeln tar upp Borgströms och fotbollsprofilen Peter Antoines skilda åsikter om VM-bojkotten. Peter 

Antoine och ordförande för Sveriges kvinnors riksförbund, Carina Ohlsson, är de som intervjuas. 

Ämne/tema 

Ekonomi, legal prostitution och kön är framstående ämnen i artikeln.  
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Vinkel 

Reportern beskriver VM-bojkotten utifrån ett konfliktperspektiv där Claes Borgström ställs mot Peter 

Antoine och där Carina Ohlsson kritiserar Antoines uttalande. Antoine hävdar att legal prostitution 

minskar våldtäkter vilket Ohlsson avfärdar.  Antoine förklarar att det är bättre om en blyg kille köper sex 

än våldtar någon och kallar prostituerade för lyckliga personer som är fria att välja sitt yrke.  

Porträttering 

Ohlsson kopplar i det här fallet sexhandeln till att handla om kvinnokroppar och Antoine talar om 

killarnas rätt till att besöka en bordell: ”… handla med kvinnokroppar” och ”… då är det väl bättre att 

han går till en bordell än att han ska våldta någon”.  

Tendens 

Reportern har valt att inte kontakta Borgström om bojkottförslaget utan låter Antoine tala negativt om 

förslaget och eftersom bara en sida får höras tycks reportern vara negativ till bojkotten.  

Språklig gestaltning 

Många värdeladdade och beskrivande ord samt svordomar används: ”Jämo vet ta mig fan inte ett djävla 

skit”, ”ordkrig”, ”kombattanterna” och ”att gå i taket”. Reportern är inte rädd för att låta källorna tala 

fritt och har heller inte försökt att censurera eller försköna diverse uttalanden.  

Nyckelord: fan, djävla skit, prostituerade är lyckliga, ordkriget, kombattanterna, gå i taket.  

Kommentarer 

I den här artikeln blir debatten om legal prostitution kontroversiell och reportern tycks använda sig av 

skandalgestaltad journalistik för att nå ut till läsarna vilket snarare får konflikten än sakfrågan att hamna 

i centrum.  

Prostitutionen i Tyskland legaliserades år 2002 och vid det här laget borde det finnas statistik om 

våldtäkter som visar ifall de har minskat eller inte efter legaliseringen. Det hade varit intressant om 

journalisten hade jämfört svensk och tysk statistik för att visa vilka effekter de olika lagstiftningarna har 

lett till.      

Artikel 13. ”Den tyska inställningen till prostitution är helt obegriplig”, Björn Malmström, SvD, 

9/5 -06.  

Borgströms bojkott nämns och S-kvinnornas förbundssekreterare Ann-Christine Furustrand intervjuas 

om sin syn på legal prostitution.  

Ämne/tema 

Legal prostitution diskuteras, men inte ur ett könsneutralt perspektiv.  
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Vinkel 

Diskussioner om legal prostitution hamnar i förgrunden och kampanjen med S-tröjan i bakgrunden. 

Tendens 

Reportern kritiserar bojkottförslaget.  

Porträttering 

Sexsäljare beskrivs som kvinnliga offer: ”Att kvinnor skulle prostituera sig av fri vilja är en felaktig 

bild, betonar Ann-Christine Furustrand. Bakgrunden till att kvinnorna hamnat i sexhandel är ofta tragisk, 

säger hon. Och själva prostitutionen: ”tär på kvinnornas själar”. 

Sexköpare beskrivs som män: ”På ena sidan av arenorna kan man köpa hamburgare till barnen, och på 

andra sidan kan pappa gå och köpa sex”.  

Språklig gestaltning 

Beskrivande ord används gällande prostitutionsdebatten: ”obegriplig” och ”människors kroppar är ingen 

handelsvara”. Den tyska lagstiftningen uppges odla en falsk myt om lyckliga horor enligt Furustrand 

och för att verkligen betona detta säger hon att den tyska lagstiftningen: ”joddlar friskt”.  

Nyckelord: obegriplig, absurt, falsk myt, lyckliga horan, joddlar friskt, tragisk.  

Kommentarer 

I texten tas argument mot den legala prostitutionen i Tyskland fram och reportern använder sig av 

spelgestaltad journalistik för att framhäva det svenska kontra tyska synsättet på sexköp. Furustrand är 

kritisk mot prostitution och tror inte att kvinnor prostituerar sig av fri vilja. Oavsett personligt 

ställningstagande kunde reportern ha kunnat fråga Furustrand vad hon anser om dem som påstår raka 

motsatsen, nämligen att det finns kvinnor som frivilligt har valt att bli prostituerade.   

Artikel 14. ”Det svenska bojkotthotet mot VM höll på att ge mig skrattkramp”, Thomas Lundin, 

SvD, 6/5 -06.  

Artikeln är skriven av utrikeskorrespondenten i Bonn som intervjuar Henny Engels, chef för Tysklands 

största kvinnoförbund Deutscher Frauenrat. Intervjupersonen beskriver Borgströms bojkottförslag som 

blåögt och beskriver den svenska debatten som ideologiskt låst samtidigt som hon argumenterar för 

legal prostitution. 

Ämne/tema 

Svenska sexköpslagen, legal prostitution och idrottsförbundets ansvar diskuteras. Rapporteringen sker 

inte på ett könsneutralt sätt. 
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Vinkel 

Det tyska synsättet på sexköp hamnar i förgrunden och sextrafficking i bakgrunden. Chefen för det tyska 

kvinnoförbundet klassar den svenska debatten om prostitution som ideologiskt låst och VM-bojkotten 

som en icke-konstruktiv debatt. 

Porträttering 

Sexköpare beskrivs som män: ”Så länge det är straffbart att köpa sex kan man inte förvänta sig att 

männen ska gå till polisen när de misstänker tvångsprostitution”. Inga övriga personer involverade i 

sexhandel nämns i artikeln.  

Tendens 

Reportern lyfter enbart upp röster som är mot bojkotten och sexköpslagen vilket signalerar på att 

reportern är negativ till VM-bojkotten. 

Språklig gestaltning 

En negativ tonart i texten förstärks med hjälp av beskrivande och värderande ord: ”skrattretande”, 

”blåögda”, ”ideologiskt låst” och ”okonstruktiv”.  

Nyckelord: skrattkramp, blåögda, konstruktiv debatt, kontraproduktiv, ideologiskt låst.  

Kommentarer 

Artikeln tar främst upp den legala prostitutionen i Tyskland och berör som hastigast 

tvångsprostitutionen. Huvudsakligen jämförs den tyska och svenska synen på sexköp med varandra. 

Henny Engels uttryck avslöjar ämnets komplexitet: ”Den tyska modellen är säkert inte den enda rätta. 

Men svenska politiker och kvinnoförbund vägrar att ens ta itu med argumenten”. Reportern har använt 

sig av spelgestaltad journalistik för att visa hur de tyska kontra svenska politikerna står mot varandra. 

Det är ett sätt av reportern att göra läsarna medvetna om att samsyn i ämnet saknas och att 

prostitutionsfrågan har delat in folk i två läger, de som är för och de som är emot legal prostitution.  

Artikel 15. ”Den legala sexhandeln”, Thomas Lundin, SvD, 6/5 -06.  

Reportern intervjuar prostituerade i de tyska städerna Köln och Dortmund för att beskriva sexarbetarnas 

vardag. I Köln besöker han Europas största bordell Pascha och i Dortmund de omskrivna sexgaragen 

som kommunen har byggt upp.  

Ämne/tema 

Sexindustrins ekonomiska vinster lyfts fram: ”Branschen omsätter enligt försiktiga uppskattningar 130 

miljoner kronor årligen” samtidigt som en av de prostituerade sägs ha valt yrket för lönsamhetens skull. 

Artikeln tar upp orsaksbeskrivningar till prostitution såsom missbruk, sexuellt utnyttjande, ätstörningar 

och depression. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv.  
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Vinkel 

Legaliserad prostitution diskuteras utifrån frågor kring sexarbetarnas säkerhet och det är tydligt att 

miljön de befinner sig i är våldsfylld: ”Fler än 300 polisanmälningar gjordes förra året av prostituerade”.  

Tendens 

Thomas Lundin presenterar sin berättelse utifrån en iakttagares perspektiv och väljer inte att servera 

läsaren några färdiga slutsatser om legal prostitution utan lämnar stort tolkningsutrymme åt läsaren. 

VM-bojkotten nämns däremot inte. 

Porträttering 

Sexsäljaren är kvinnlig medan köparen och hallicken är manlig. Hallicken säger: ”Jag har två döttrar. 

Och jag skulle göra allt för att förhindra att de blir prostituerade”. Sexköparen beskrivs med orden: 

”Hemma har han hustru och tre barn. Frun har ingen aning om att han regelbundet köper sex. – Men ett 

bordellbesök då och då piggar upp äktenskapet, säger han”. ”... en av cirka 200 000-400 000 

prostituerade i Tyskland som varje dag köps av 1,2 miljoner män”.  

”Slevar i sig potatissoppa med korv. Hon är klädd i jeans och en ledig tröja. Mellan tuggorna småpratar 

hon med kompisen Dana”, ”När hon kommer ut är hon klädd i svarta underkläder. Inget erinrar längre 

om kvinnan från personalmatsalen”, ”Diana jobbar tolv timmar i sträck, sex dagar i veckan. Under ett 

arbetspass tar hon emot upp till tio kunder”, ”Jag vill att det ska se prydligt och ordentligt ut”, ”Hon 

säger att hon är psykiskt och fysiskt stark nog att klara av att arbeta som prostituerad och att hon 

föredrar det framför att jobba i en butik för några tusenlappar i månaden”, ”De flesta kommer från 

Östeuropa”, ”Hon är en bra bit över 50 år och har gått på gatan större delen av sitt liv. På armarna har 

hon sårskorpor. Rösten är hes. – Tusen gånger har jag sagt till mig själv att nu får det vara nog. Men jag 

kommer alltid tillbaka till gatan. Jag tror inte jag klarar av ett normalt liv längre”.  

Språklig gestaltning 

Reportern använder värderande och beskrivande adjektiv för att på ett berörande sätt kunna återge en 

faktarik verklighetsbild. Belysningen är svag, piskor hänger på väggen och sängen är arbetsplatsen. 

Texten innehåller många små detaljer som beskriver platsen utförligt och reportern använder sig av sina 

egna iakttagelser. Vissa uttryck är smått överraskande såsom skinnhuva och kondomautomat.   

Nyckelord: piskor, lädergördel, dildo, skinnhuva, utrangerad busskur, kondomautomat.  

Kommentarer 

Den här artikeln visar att 70–75 procent av sexarbetare i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp som 

barn. Eftersom reportern befinner sig i Tyskland hade det varit intressant att få veta om statistiken visar 
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att legaliseringen bidragit till att sexarbetare som har trätt in i handeln kommer från en liknande 

bakgrund eller inte.   

Artikel 16. ”Prostitutionen splittrar Europa”, Thomas Lundin, SvD, 6/5 -06.  

Artikeln handlar om att det inte råder något samförstånd gällande prostitutionsfrågan i Europa. 

Reportern intervjuar forskaren Emilija Mitrovic från det tyska tjänstemannafacket Verdi som har en 

sektion för sexarbetare och Petra Timmerman från organisationen för internationella sexarbetares 

rättigheter (ICRSE).  

Ämne/tema 

Emilija Mitrovic menar att sexköpslagen fått stor framgång i Sverige tack vare kvinnornas starka 

hållning i svensk politik och på grund av att protestantismens moraliska principer värdesätts. 

Skillnaderna mellan det svenska kontra tyska synsättet på sexköp sätts i förgrunden och en mer 

övergripande, europeisk, syn på prostitution i bakgrunden. Tvångsprostitution nämns i ingressen och 

längre ner i artikeln. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv.  

Vinkel 

Artikeln kretsar huvudsakligen kring debatten om legal prostitution.  

Tendens 

VM-bojkotten nämns inte men reportern är neutral i sin rapportering om prostitution och lyfter fram 

flera olika syn på frågan.   

Porträttering 

”Tiotusentals kvinnor som ska smugglas till Tyskland inför fotbolls-VM”, ”Gudrun Schyman har till 

exempel sagt att 30 000 till 100 000 kvinnor ska luras till Tyskland under VM, något som tyska 

kriminalpolisen avfärdar”. Det här är ett sätt att porträttera prostituerade som personer i ett serviceyrke: 

”Prostitution är ett lagligt servicearbete i Tyskland, Nederländerna och Schweiz”. 

Språklig gestaltning 

Tonen i artikeln är upplysande och beskrivande adjektiv som ”tuffare hållning”, ”kräver hårdare tag” 

och ”två kulturer som krockar” förklarar situationen.  Den svenska protestantismen anses vara tuff 

gällande dess moraliska principer: ”protestantismen i Sverige skulle vara mer rigid än på andra håll när 

det gäller moral”.   

Nyckelord: splittrar, tuffare, hårdare, rigid, moral, blåsa upp, strid, linje hårt.  
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Kommentarer 

Lundin är insatt i ämnet och förklarar problematiken kring prostitutionsfrågan för läsaren som bland 

annat får veta att den svenska synen på sexköp är hårdare än i Tyskland, Nederländerna och Schweiz. 

Artikel 17. ”Bush kritiserar prostitution vid VM”, Bryssel TT, SvD, 2/5 -06.  

Den här texten är hämtad från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och beskriver George Bushs 

engagemang i frågan om legal prostitution och VM. I artikeln refererar man till Christopher Smiths, 

ordförande i amerikansk kongressens kommission för de mänskliga rättigheterna, uttalande i Tyskland 

samma dag som går ut på att Tyskland inte har gjort tillräckligt för att bromsa sexhandeln. 

Ämne/tema 

Artikeln nämner att legal prostitution inte hjälper till att bromsa prostitutionen. Även sexindustrins 

ekonomiska vinster lyfts fram: ”De tyska, lagliga bordellerna räknar med att göra goda affärer från hela 

världen strömmar till i sommar”. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv. 

Vinkel 

Huvudvinkeln i artikeln är att Bush vill diskutera hur Tyskland kan hindra en ökning av prostitution 

under VM och enligt presidenten bör man agera när rätt tillfälle för det dyker upp.  

Tendens 

Åsikterna om legal prostitution är negativa men VM-bojkotten nämns inte. 

Porträttering 

Sexsäljare ses som kvinnor och köpare som män: ”... de kvinnor som exploateras kommer att betraktas 

som rena handelsvaror”, ”... göra något för de kvinnor som är på väg att utnyttjas”. Köparen beskrivs 

som man: ”bordellerna räknar med att göra goda affärer när tiotusentals män från hela världen strömmar 

till i sommar”. 

Språklig gestaltning 

Texten har ett myndigt tonfall som inte lämnar mycket tolkningsutrymme åt läsaren. Beskrivande 

uttryck förstärker ett konfliktperspektiv: ”President Bush har mycket starka åsikter i den här frågan och 

kommer att göra det fullkomligt klart för den tyska kanslern”, ”… Tyskland inte gör tillräckligt för att 

bromsa prostitutionen” och ”Det är skandalöst att den tyska regeringen underlättar prostitutionen och vi 

tror att de kvinnor som exploateras kommer att betraktas som rena handelsvaror”.  

Nyckelord: räkna med, stå till svars, skandalöst, starka åsikter, fullkomligt klart.    

Kommentarer 

Den här artikeln handlar inte om det svenska utan amerikanska synsättet på sexköp kontra det tyska 



 

 29 

synsättet. I sin retorik väljer reportern att genom spelgestaltad journalistik skapa en dikotomi som 

handlar om två sidor, en som är för och en som är mot legal prostitution. 

Artikel 18. ”Här ska de köpa sex”, Per-Ola Ohlsson, Eric Tagesson, Aftonbladet, 18/5 -06.  

Ena reportern är i Dortmund där kommunen har byggt sexgarage inför VM varifrån han rapporterar om 

långa bilköer som uppstår när sexköpare stannar för att fråga om priser. Han intervjuar 

kriminalkommissarien Detlef Berghaus och socialarbetaren Sabine Reeh. Den andra reportern, 

Tagesson, intervjuar Claes Borgström om sexbåsen.  

Ämne/tema 

Frågan om legal prostitution berörs men inte ur ett könsneutralt perspektiv.  

Vinkel 

Artikeln närmar sig frågan om legal prostitution genom att diskutera sexarbetarnas säkerhet. Artikeln 

handlar huvudsakligen om sexbåsen/sexgaragen/parkeringsbåsen/säkerhetsfickorna som kommunen 

byggt upp i Dortmund och som socialarbetaren samt rikskommissarien säger har minskat våldet. Detta 

vinklas sedan mot Borgströms uttalande som är negativ mot båsen. 

Tendens 

Sexbåsen nämns varvid reportrarna, för ökad neutralitet, presenterar två synsätt på sakfrågan men 

bojkotten diskuteras aldrig. 

Porträttering 

Följande beskrivningar används för männen:  

”Sexköparen kör in med bilen och kan sedan agera ostört”, ”Hela kön av bilar stannar upp så fort någon 

man förhandlar om priset med en prostituerad”, ”En järnskena i mitten gör att sexköparen inte kan 

öppna sin ytterdörr när han väl kört in”, ”… de gör det säkrare för männen”, ”… sexköparna, som 

beräknas bli många fler under mästerskapen” och ”Genom att bygga de här parkeringsboxarna 

förknippar man fotbolls-VM med män som köper sex”.  

Sexsäljaren beskrivs som kvinna: 

”… i ett slitet industriområde med förfallna byggnader håller de prostituerade till”, ”Hittills i år har 

socialarbetare registrerat 400 kvinnor som säljer sex på gatorna”, ”Alla är inte där samtidigt. I 

genomsnitt är det ett 60-tal om dagen”, ”Längs de tre gatorna står prostituerade med jämna mellanrum, 

ofta inte klädda i mer än bikinibyxor på underkroppen och i högklackade skor”, ”Kommer de överens 

hoppar hon in i bilen och de kör in till ett av parkeringsbåsen som byggts på en ödetomt bredvid 

Ravensberger Strasser”, ”Kvinnan kan däremot öppna sin dörr och komma åt en larmknapp”, ”Vi kallar 
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dem säkerhetsfickor. De ökar kvinnornas trygghet”, ”De gör det säkrare för kvinnorna” och ”De här 

boxarna bekräftar bara det jag tidigare sagt, VM alstrar sexköp och handel med kvinnor”,  

Språklig gestaltning 

Språkliga detaljer används för att måla upp en ruggig bild av sexhandeln: ”slitet industriområde”, 

”förfallna byggnader” och ”ofta inte klädda i mer än bikinibyxor”.  

Nyckelord: förfallna, ödetomt, bikinibyxor, högklackade skor, säkerhetsfickor, nedslitet.  

Kommentarer 

Reportern talar med myndigheter om de åtgärder som har vidtagits för att göra sexarbetares vardag 

tryggare. Ett annat sätt att närma sig frågan hade varit att tala direkt med sexarbetarna själva för att se 

om legaliseringen lett till en tryggare vardag för dem eller inte. 

Artikel 19. ”De tröstade sig med sex”, Per-Ola Ohlsson, Aftonbladet, 11/6 -06. 

Journalisten är i Dortmund där han iakttar aktiviteten på bordellgatan och intervjuar en prostituerad. 

Reportern skriver att svenska fotbollssupportrar besöker bordellgatan en timme efter den oavgjorda VM-

matchen mot Trinidad och Tobago. 

Ämne/tema 

Legaliserad prostitution tas upp men inte ur ett könsneutralt perspektiv. 

Vinkel 

Reportern vill visa att även svenska fotbollssupportrar väljer att besöka prostituerade under VM-

turneringen. Berättelsen hårdvinklas genom att koppla matchen med att fotbollssupportrarna tröstar sig 

med sex.  

Tendens 

Reportern verkar positiv till bojkotten: ”Det var just det här jämställdhetsombudsmannen Claes 

Borgström ville förhindra med sitt förslag om att Sverige borde bojkotta Fotbolls-VM i Tyskland”. 

Porträttering 

Sexsäljare beskrivs som kvinnor:  

”På gatans ena sida sitter prostituerade i skyltfönster och försöker locka till sig männens 

uppmärksamhet”, ”Magda, 23, berättar för Aftonbladet att hon de senaste fem dagarna haft fem svenska 

sexkunder”, ”Hon berättar att hon ursprungligen kommer från Gdansk i Polen”. Här väljer reportern att 

ta upp ålder, etnicitet och beskriver sexarbetarens desperation i att hitta nya kunder.  

Sexköpare är män: 

”Grupper av svenska fans börjar strömma in på den smala, knappt 300 meter långa gatan”, ”Ganska 
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snabbt blir blågula fotbollströjor en vanlig färgklick på gatan. Tre tämligen berusade män kommenterar 

de prostituerades utseende på bred göteborgska”, ”Det var fullt med blågula supportrar på Dortmunds 

bordellgata i går efter Sveriges 0-0-match mot Trinidad och Tobago”, ”Klockan 21.13 går en man i 50-

års ålder in till en av de prostituerade på Linienstrasse 18”, ”Under tiden har en annan, yngre man med 

svenska flaggad virad runt höfterna, gått in till en av kvinnorna som visar upp sig i skyltfönstret 

Linienstrasse 18”, ”Den normala tiden en kund får är 15 minuter. En av de svenska kunderna hade hon 

problem med. - Han var för berusad. Och när jag sa att tiden var ute började han skrika och kalla mig 

värdelös”. Även här väljer reportern att lyfta fram ålder, etnicitet och dialekt samtidigt som den 

genomsnittlige sexköparen beskrivs vara berusad och bete sig illa. 

Språklig gestaltning 

Reportern använder beskrivande adjektiv: ”15 minuter senare kommer han ut igen med ett nöjt leende 

på läpparna”. Efter uttrycket: ”Sexhandeln går för högtryck” väljer han att förstärka dramatiken genom 

att säga att det var detta som Borgström ville förhindra. 

Nyckelord: tröstade sig med sex, blågula fotbollssupportrarna, titta på synden. 

Kommentarer 

Artikeln avslutas med: ”En hel del av svenskarna är bara nyfikna och vill titta på synden, men under 

tiden vi är där ser vi att flera svenskar faktiskt köper sex”. Detta visar hur intensiv fokusering på 

bordeller kan väcka nyfikenhet hos vissa läsare att gå steget längre och besöka sexgatan.  

Artikel 20. ”Sexhandeln i Visby”, Niklas Svensson, Expressen, 7/7 -06.  

Reportern rapporterar om sexhandeln i Visby under Almedalsveckan. Han intervjuar politikerna Claes 

Borgström, Thomas Bodström, Marita Ulvskog och Birgitta Ohlsson samt utredaren vid citypolisen, 

Anders Gripenlöf.  

Ämne/tema 

Huvudhandlingen kretsar kring prostitutionen i Sverige och reportern undrar om inte en bojkott av 

Almedalsveckan vore lämplig. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv. 

Vinkel 

Reportern har följt VM-debatten och vill jämföra detta med Sveriges prostitution.  

Tendens 

Reportern verkar negativ till enstaka bojkotter och är kritisk mot att Borgström har reagerat på Tyskland 

men inte tar aktion mot den svenska prostitutionen.   
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Porträttering 

Sexköpare beskrivs kunna vara deltagare i Almedalsveckan, domare, poliser, myndighetspersoner, 

familjefäder, fotbollsfans, turister och opinionselit. Offer beskrivs som kvinnor.  

Språklig gestaltning 

Artikeln genomsyras av en negativ, ifrågasättande och smått ironisk ton. För att öka dramaturgin 

använder sig reportern av beskrivande yttrandeverb som ”suckar polisen”. Ordvalet ”politik-SM” 

kopplar på ett finurligt sätt frågan till VM-bojkotten. 

Nyckelord: svenska tjejer, inhemska prostitutionen, maktens män, politik-SM.  

Kommentarer 

Reportern vill påpeka att det är dags för politiker att göra något åt Sveriges prostitution. Bodström säger: 

”I hela den här debatten om trafficking i Tyskland har vi sagt att Sverige absolut inte är förskonat. Ska vi 

ha trovärdighet i vår ståndpunkt i de här diskussionerna, är det otroligt viktigt att vi också bekämpar 

prostitutionen i Sverige. Det är precis lika viktigt, det har jag sagt hela tiden, vi vill ju inte få höra av 

tyskarna att vi inte ser precis lika allvarligt på det som händer här hos oss”.  

Artikel 21. ”Sida: Ny rapport: Fotbolls-VM blev lyft i kampen mot trafficking”, Waymaker, DN, 

21/9 -06. 

Texten är hämtad från kommunikationsbyrån Waymaker och tar upp IOM/Sida-rapporten från 2007 som 

visade att sextrafficking inte ökade under VM.   

Ämne/tema 

Världsturneringens konsekvenser på sextrafficking tas upp och åsikter om vad som kunde ha gjorts 

bättre. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv utan offer refereras till som kvinnor, däremot 

nämns även minderåriga offer.  

Vinkel 

Huvudpoängen i artikeln är att människohandeln inte ökade under fotbolls-VM och förklaringen sägs 

vara de aktioner som vidtogs före evenemanget.   

Tendens 

Eftersom uppgifterna baserar sig på en systematisk undersökning kan texten uppfattas som neutral då 

den helt enkelt går igenom vad rapporten visar. Den nämner inte Borgströms bojkottförslag.  

Porträttering 

”Många av dem är kvinnor och barn, som utnyttjas sexuellt”. Övriga aktörer inom sextrafficking nämns 

inte.  
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Språklig gestaltning 

Texten har ett myndigt tonfall vilket bottnar i att den baserar sig på en rapport.  

Nyckelord: traffickingexpert, razzior, mediala bevakningen.  

Kommentarer 

Rapporten visar att de förebyggande insatserna har gett resultat även om IOM/Sida efterfrågar 

långsiktiga insatser. 

Artikel 22. ”Minskad människohandel under fotbolls-VM”, TT, Expressen, 21/9 -06.  

Artikeln har hämtats från TT och bygger på IOM/Sida-rapporten från 2007 som visar att 

människohandel inte ökade under VM.  

Ämne/tema 

Världsturneringens konsekvenser på sextrafficking tas upp och åsikter om vad som kunde ha gjorts 

bättre. Frågan adresseras inte ur ett könsneutralt perspektiv då enbart kvinnor ses som offer, däremot 

nämns även minderåriga offer.  

Vinkel 

Huvudpoängen i artikeln är att människohandeln aldrig ökade under fotbolls-VM och förklaringen sägs 

vara de förebyggande aktioner som vidtogs.  

Tendens 

Eftersom uppgifterna baserar sig på en systematisk undersökning kan texten uppfattas som neutral då 

den helt enkelt går igenom vad rapporten visar. 

Porträttering 

Sexoffer nämns inte förutom en gång: ”40 000 utländska kvinnor”.   

Språklig gestaltning 

Eftersom texten tar upp en offentlig rapport genomsyras den av ett myndigt tonfall.  

Nyckelord: debatten våldsam, sexuella människohandeln, expert. 

Kommentarer 

Enligt Borgström har den svenska debatten om VM-bojkotten varit till hjälp: ”Den satte ökat tryck på de 

tyska myndigheterna, säger JämO. Frågan var ju bland annat uppe på ministernivå i EU”.  
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6 Sammanfattningar 

6.1 VM-debattens innehåll (ledare, debatt, krönikor, kolumner) 

Efter min genomläsning av debattartiklarna blev det tydligt att många hade åsikter kring statens och 

idrottsförbundets roll i kampen mot sextrafficking. Här återger jag nu min övergripande tolkning av 

debattens innehåll.  

Borgström ansågs ha överskridit sina befogenheter för som statligt anställd kan han inte ha som uppgift 

att bilda opinion för sin arbetsgivare. Många undrade om bojkotten var hans eller statens förslag. De 

flesta ansåg att frågan tillhörde Sveriges regering, EU och tyska förbundsriksdagen. Ett EU-toppmöte 

om trafficking föreslogs och sämre ställda östeuropéer ansågs behöva mer hjälp av EU.  

Många hade svårt att förstå syftet med VM-bojkotten och undrade smått ironiskt om inte Sverige i så 

fall även borde stänga handeln och avbryta sina diplomatiska förhållanden med Tyskland. Tyskarna 

ansågs ha arbetat med förebyggande insatser i kampen mot trafficking genom att skärpa gränskontroller, 

öka polisiära insatser och starta kampanjer av människorättsorganisationer som Organisationen Abpfiff 

– Schluss mit zwangsprostitution. Vissa debattörer såg bojkotten som en ren och skär attack mot 

Tysklands lagliga prostitution snarare än sextrafficking och andra beskrev den som ett sätt att 

marknadsföra den svenska sexköpslagen. 

Precis som Borgström tog justitieminister, Thomas Bodström, upp idrottsrörelsens ansvar i kampen mot 

trafficking. Fotbollsförbundet ansågs behöva börja dra nytta av sina utlandskontakter för att sprida 

kunskap om ämnet internationellt. De flesta debattörer höll med Bodström om att idrott och politik hör 

ihop och tyckte att detta var något som även Fotbollsförbundets ordförande, Lars-Åke Lagrell, borde 

inse.  

Förslag på åtgärder var: starta en kampanj genom att lägga en viss procent av VM-intäkterna till kampen 

mot trafficking och gör spelardräkter med en speciell symbol på mot trafficking. Fotbollsförbundets 

insatser förblev dock knapphändiga och många var ilskna över att Lagrell verkade lämna över ansvaret 

åt riksdagen och EU. Lagrell fick däremot stöd av ordförandet för Riksidrottsförbundet, Karin Mattsson, 

som inte förstod vad Fotbollsförbundet förväntades göra i det här fallet, skaffa fram nya tyska lagar om 

sexköp? 

Många debattörer tyckte att syftet med enstaka bojkotter av idrottsevenemang borde diskuteras. Vissa 

sade att de kan vara effektiva i motiverade sammanhang medan andra dömde ut bojkotter som orimliga. 

De som ställde sig positivt till VM-bojkotten sade att den var helt rätt i tiden och ett utmärkt verktyg för 

att sparka igång debatten. Majoriteten var mot förslaget och menade att större konsekvens i så fall 

krävdes. Det skulle däremot vara orimligt att börja förbjuda resor till Thailand på grund av sexturism, 
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Mexiko på grund av knarkhandel eller Sydafrika på grund av aids-politik. Eftersom sommar-OS i 

Peking 2008 låg runt hörnet undrade många ifall Sverige i sådana fall även borde bojkotta denna 

idrottshändelse. 

Generella synpunkter om bojkotten var att den var orimlig och mest tycktes marknadsföra sexköpslagen. 

En lag vars negativa konsekvenser några lyfte fram genom att påpeka hur sexarbetarnas vardag blivit 

mer riskfylld då arbete inomhus inte längre tillåts. Lagen ansågs även ha fått tipsare att sluta höra av sig 

till polisen gällande misstankar om människohandelsbrott.  

Följande förslag för att bekämpa trafficking nämndes: minska ekonomiska klyftor i samhället, reducera 

den sociala acceptansen gällande sexköp, bearbeta sexköparnas attityder och öka kunskapen om 

verkligheten bakom sexhandeln.  

Så här sammanfattade Peter Franke debatten: ”Jämo Claes Borgströms förslag om en svensk bojkott 

väckte en mycket kort debatt och proteststorm här hemma. S-kvinnorna tryckte upp en t-tröja med 

texten ”Football yes, prostitution no”. Sedan blev det tyst”. (”Svenska förbundet tycker tydligen att det gjort 

tillräckligt”. Värmlands Folkblad, 26 maj). 

6. 2 Kvalitativa studiens innehåll (nyhetsrapportering)  

Den omfattande kvalitativa delen av studien kräver en sammanfattning och detta har jag gjort med hjälp 

av de sex analysnivåerna. Följande punkter visade sig vara återkommande: legal prostitution, 

idrottsrörelsens ansvar och avsaknaden av könsneutralitet i rapporteringen om aktörer.  

Erin Dentons studie visade att medier sällan rapporterar om manliga offer och detta bekräftar min studie. 

I min studie fanns nitton artiklar som tog upp kvinnliga offer och resterande nämnde över huvud taget 

inga offer. Manliga offer negligerades helt och hållet. IOM/Sida-rapporten från 2007 visar ändå att 

polisen i Tyskland fick in fem traffickingfall med direkt koppling till VM 2006 och att det däribland 

fanns ett manligt offer från Ungern. Två av kvinnorna kom från Bulgarien och två från Tjeckoslovakien. 

Samtliga offer var mellan 18–21 år. (IOM/Sida, 2007, s. 21). Sexköpslagen är könsneutral och det anser 

jag att även rapportering om sextrafficking borde vara. 

Nitton artiklar tog upp prostitution och inte minst den legala prostitutionen i Tyskland vilket tyder på att 

diskussioner om sextrafficking kopplades till VM och värdlandets syn på sexköp.  

Tio artiklar tog upp VM-debatten utifrån diskussioner om idrottsrörelsens ansvar och framför allt 

Svenska Fotbollsförbundets roll i kampen mot sextrafficking.  

IOM/Sida-rapporten från 2007 nämner att många journalister använde sig av siffran 40 000 i sin 

rapportering om antal sexslavar som förväntades anlända till Tyskland. (IOM, Sida, 2007, ss. 17, 22). I 
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en artikel som ingick i min studie stod det: ”Det är också i Sverige som de mest drastiska siffrorna 

cirkulerar i debatten. Gudrun Schyman har till exempel sagt att 30 000-100 000 kvinnor ska luras till 

Tyskland under VM, något som tyska kriminalpolisen avfärdar”.  (”Prostitutionen splittrar Europa”, 

SvD, 6 maj). Min undersökning visar att majoriteten av de valda tidningarna avstod från att uppge 

exakta siffror, endast fyra skrev om 10 000 sexoffer och tre om 40 000.   

En journalist intervjuade en forskare och i artiklarna från TT samt Waymaker intervjuades en 

traffickingexpert från IOM i Ukraina. För övrigt valde journalisterna att intervjua politiker, myndigheter, 

organisationer samt ett fåtal prostituerade, sexoffer och fotbollssupportrar.   

7 Diskussion och generella slutsatser 

7. 1 Diskussion 

Studien bekräftar min hypotes om att sextrafficking blandas ihop med övriga former av människohandel 

eller sexhandel och att ämnet berörs internationellt snarare än nationellt. Vilket kan ha en koppling med 

att studien i det här fallet behandlade VM i Tyskland.   

Det har varit svårt att tyda vilken form av människohandel skribenterna avsedde eftersom få använde sig 

av benämningen sextrafficking eller tydliggjorde vilken form av människohandel de skrev om. 

Genom mina frågeställningar blev det tydligt att tidningarna fokuserade på legal prostitution, 

idrottsrörelsens ansvar och kvinnliga offer. Detta visar att VM-debatten speglades i 

nyhetsrapporteringen då dessa var återkommande punkter även i debatten. Inte heller i debatten beskrevs 

aktörer inom sextrafficking utifrån ett könsneutralt perspektiv.   

När det gäller tidningarnas sätt att skriva om sextrafficking har jag med hjälp av gestaltningsteorin tagit 

reda på om spel-, sak- eller skandalgestaltad journalistik användes. De flesta reportrar använde sig av 

spelgestaltad journalistik för att beskriva en bristande samsyn mellan svenska och tyska politiker 

gällande sexhandeln. Spelgestaltad journalistik med ett tydligt konfliktperspektiv användes dessutom för 

att beskriva motsättningarna mellan politikerna och idrottsrörelsen. I teoridelen nämner jag episodiska 

och tematiska gestaltningar och min studie visar att de flesta reportrar använde episodiska gestaltningar, 

inte minst genom att låta konkreta exempel gestalta större problem. 

7.2 Generella slutsatser 

7.2.1 Sammanblandning av sextrafficking och prostitution  

Majoriteten av tidningarna rapporterade om prostitution och då främst utifrån synvinkeln, legal 

prostitution. Om detta skedde medvetet eller omedvetet är svårt att veta men resultatet i min studie 
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bekräftar innehållet i IOM/Sida-rapporten från 2007 gällande sammanblandningen av fenomenen. (IOM, 

Sida, 2007, s. 30). På kontinuerlig basis skulle saknad samsyn i frågan splittra debatten och försvåra 

arbetet mot trafficking. IOM/sida-rapporten nämner hur viktigt det är att medier framöver 

uppmärksammar den rätta definitionen av trafficking och detta anser jag vara relevant för alla som 

uttalar sig i ämnet.  

Kritiken om mediers sammanblandning av trafficking och prostitution väcker frågan om det över huvud 

taget är möjligt eller relevant att ställa krav på att enskilda reportrar ska kunna skilja på fenomenen. 

Reportrar kan omöjligen vara experter inom samtliga områden de täcker och sextrafficking är ett relativt 

nytt begrepp vars komplexitet kräver bred kunskap. Samtidigt visar min studie att bara en reporter 

kontaktade en forskare och i två artiklar från nyhetsbyråer kontaktades en och samma traffickingexpert. 

Detta är synd då experter är benägna att kunna ge en helhetsbild av problemet. Precis som IOM/Sida-

rapporten visar efterfrågas alltså djupare samarbete mellan experter, organisationer, forskare, 

myndigheter och medier i framtiden.  

7.2.2 Vad utelämnades i medierapporteringen om sextrafficking  

Få tidningar tog upp mänskliga rättigheter och ekonomiska perspektiv i sin rapportering om 

sextrafficking. Visserligen beskrev några sexindustrins vinster och snuddade på så sätt vid själva 

grogrunden till problemet. För om det inte fanns pengar i sexindustrin att hämta skulle problemet med 

sextrafficking inte vara lika stort och därför är det intressant att titta på varifrån efterfrågan på sexköp 

mynnar.   

Min studie visar att tidningarna rapporterade om kvinnliga offer från främst Östeuropa och sexindustrins 

lönsamhet men ingen tittade närmare på efterfrågan.  

I USA har staten gjort en rapport som heter ”Trafficking in Persons Report” (TIP Report) som kartlägger 

vilka länder köpare och offer kommer från och vilka transferländer för trafficking det finns. (Bernat, 

2011, s. 6). Rapporten täcker alla former av trafficking, inte enbart sextrafficking.  

Forskning visar däremot att det är de rika länderna som står för störst efterfrågan på sexuell 

exploatering. (Denton 2011, i Bernat 2011, s. 19). Därför borde det ligga i västvärldens intresse att 

implementera ett synsätt om att sexköp är fel, något som Sveriges regering säger sig göra med hjälp av 

sexköpslagen.  

Det är efterfrågan på sexköp som vi bör ta gemensam aktion mot för att bekämpa sextrafficking.  

7.3 Framtida forskning 
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Den här studien indikerar tre områden som efterfrågar framtida forskning och de är att titta på i hur stor 

mån medier rapporterar om sextraffickingfall som lett till arrest eller åtal, rapporterar om sextrafficking i 

jämförelse med övriga former av trafficking eller rapporterar om efterfrågan på sexköp.  
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Bilaga 1: Kodschema för analysenhet debatt 

V1 ID 

V2 Tidning  

 1. Aftonbladet 

 2. Expressen 

 3. Dagens Nyheter 

 4. Svenska Dagbladet 

V3 Publiceringsdatum 

V4 Vinkel 

Bilaga 2: Kodschema för analysenhet nyhet 

V1 ID 

V2 Tidning  

 1. Aftonbladet 

 2. Expressen 

 3. Dagens Nyheter 

 4. Svenska Dagbladet 

V3 Publiceringsdatum 

V4 Vinkel 

V5 Röster 

Bilaga 3 (Tabell 5.1.1)  

 

 

Artikel ID Tidning Datum Perspektiv

1 Dagbladet apr 04 Negativ

2 Aftonbladet apr 04 Neutral

3 Dagens Nyheter apr 03 Negativ

4 Östgöta Correspondenten apr 03 Negativ

5 Sydsvenskan apr 04 Positiv

6 Västerbottens-Kuriren apr 04 Neutral

7 Arbetarbladet apr 04 Positiv

8 Kristianstadsbladet apr 04 Negativ

9 Falu-Kuriren apr 04 Negativ

10 Borås Tidning apr 04 Negativ

11 Borås Tidning apr 04 Negativ

12 Hallands Nyheter apr 04 Negativ

13 Västerbottens Folkblad apr 04 Positiv

14 Sundsvalls Tidning apr 04 Negativ

15 Södermanlands Nyheter apr 04 Negativ

16 Eskilstuna-Kuriren apr 04 Negativ

17 Piteå-Tidningen apr 04 Positiv

18 Svenska Dagbladet apr 04 Neutral



 

 45 

 

 

 

19 Värmlands Folkblad apr 04 Negativ

20 Folkbladet apr 04 Negativ

21 Kuriren apr 04 Negativ

22 Göteborgs-Posten apr 04 Negativ

23 Östgöta Correspondenten apr 05 Negativ

24 Aftonbladet apr 04 Negativ

25 Expressen apr 05 Negativ

26 Dagens Industri apr 06 Positiv

27 Östgöta Correspondenten apr 05 Positiv

28 Aftonbladet apr 08 Negativ

29 Expressen apr 07 Negativ

30 Piteå-Tidningen apr 08 Positiv

31 Katrineholms-Kuriren apr 05 Negativ

32 Norra Västerbottens Tidning apr 05 Negativ

33 Norrländska Socialdemokraten apr 26 Positiv

34 Aftonbladet apr 05 Positiv

35 Expressen apr 04 Negativ

36 Sydsvenskan apr 03 Negativ

37 Dagens Nyheter apr 05 Positiv

38 Expressen apr 05 Negativ

39 Sydsvenskan apr 04 Negativ

40 Dagens Nyheter apr 04 Negativ

41 Dagens Nyheter apr 04 Negativ

42 Expressen apr 11 Negativ

43 Expressen apr 09 Negativ

44 Aftonbladet apr 11 Negativ 

45 Gefle Dagblad apr 25 Positiv

46 Helsingborgs Dagblad apr 13 Negativ

47 Flamman apr 13 Negativ

48 Expressen apr 26 Negativ

49 Aftonbladet maj 14 Neutral

50 Västerbottens Folkblad apr 27 Positiv

51 Expressen apr 26 Negativ

52 Västerbottens-Kuriren apr 22 Negativ

53 Västerbottens-Kuriren apr 28 Positiv

54 Folket apr 27 Negativ

55 Folket apr 27 Positiv

56 Expressen apr 27 Negativ

57 Aftonbladet apr 26 Negativ

58 Aftonbladet apr 28 Negativ

59 Borås Tidning apr 27 Negativ

60 Motala & Vadstena Tidning maj 02 Positiv
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61 Ljusnan maj 02 Negativ

62 Svenska Dagbladet apr 30 Negativ

63 Dalarnas Tidningar apr 29 Negativ

64 Göteborgs-Posten apr 30 Negativ

65 Norrländska Socialdemokraten maj 04 Positiv

66 Aftonbladet aug 05 Negativ

67 Expressen maj 09 Negativ

68 Expressen maj 10 Negativ

69 Gefle Dagblad maj 11 Negativ

70 Folket maj 09 Negativ

71 Göteborgs-Posten maj 05 Negativ

72 Västerbottens-Kuriren maj 12 Positiv

73 Expressen apr 25 Negativ

74 Svenska Dagbladet apr 09 Positiv

75 Svenska Dagbladet apr 08 Positiv

76 Aftonbladet apr 07 Negativ

77 Dagens Nyheter apr 25 Negativ

78 Expressen apr 05 Negativ

79 Sydsvenskan apr 05 Negativ

80 Aftonbladet apr 06 Negativ

81 Dala-Demokraten apr 05 Positiv

82 Expressen apr 04 Negativ

83 Upsala Nya Tidning apr 04 Positiv

84 Dagens Nyheter maj 10 Negativ

85 Svenska Dagbladet apr 18 Negativ

86 Expressen apr 30 Negativ

87 Dala-Demokraten apr 20 Positiv

88 Aftonbladet apr 14 Negativ

89 Göteborgs-Posten maj 15 Positiv

90 Västerviks Tidningen maj 16 Negativ

91 Kristianstadsbladet maj 20 Positiv

92 Piteå-Tidningen maj 19 Positiv

93 Expressen maj 25 Negativ

94 Värmlands Folkblad maj 26 Positiv

95 Västerbottens-Kuriren maj 30 Negativ

96 Dagbladet jun 05 Negativ

97 Dalarnas Tidningar jun 02 Negativ

98 Expressen jun 05 Negativ

99 Kristianstadsbladet jun 09 Negativ
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100 Göteborgs-Posten jun 09 Negativ

101 Östersunds-Posten jun 09 Positiv

102 Arbetarbladet jun 08 Positiv

103 Arbetarbladet jun 08 Neutral

104 Länstidningen Södertälje jun 09 Negativ

105 Aftonbladet jun 11 Negativ

106 Expressen jun 12 Negativ

107 Expressen jun 19 Negativ

108 Expressen jun 19 Negativ

109 Göteborgs-Posten jun 20 Negativ

110 Borås Tidning jun 20 Positiv

111 Expressen jun 18 Negativ

112 Dagens Nyheter jun 20 Negativ

113 Metro jun 21 Positiv

114 Expressen jul 07 Negativ

115 Expressen jun 21 Negativ

116 Västerbottens Folkblad jul 17 Positiv

117 Norrköpings Tidningar jul 11 Negativ

118 Hallandsposten jul 12 Negativ

119 Norrköpings Tidningar jul 13 Negativ

120 Svenska Dagbladet jul 09 Negativ

121 Borås Tidning jul 09 Negativ

122 Expressen jun 25 Negativ

123 Sundsvalls Tidning jun 26 Positiv

124 Eskilstuna-Kuriren aug 02 Negativ

125 Östgöta Correspondenten jun 26 Negativ

126 Sydsvenskan jun 28 Negativ

127 Västerbottens-Kuriren jul 07 Negativ

128 Sydsvenskan jul 05 Negativ

129 Dagens Nyheter aug 07 Negativ

130 Sydsvenskan sep 22 Negativ

131 Göteborgs-Posten aug 02 Positiv
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Bilaga 4 (Tabell 5.1.2) 

 

Artikel ID Tidning Datum Vinkel Röster

1 Dagens Nyheter 06-04-02 Negativ Borgström 

2 Expressen 06-04-02 Negativ

3 Svenska Dagbladet 06-04-04 Negativ

4 Aftonbladet 06-04-03 Negativ

5 Dagens Nyheter 06-04-04 Negativ

6 Aftonbladet 06-04-04 Negativ

7 Expressen 06-04-05 Negativ Borgström, politiker 

8 Aftonbladet 06-04-05 Neutral Politiker

9 Aftonbladet 06-04-07 Positiv

10 Expressen 06-04-24 Neutral

11 Aftonbladet 06-04-25 Neutral

12 Expressen 06-04-26 Negativ Fotbollsprofil/-tränare, organisation

13 Svenska Dagbladet 06-05-06 Negativ Politiker

14 Svenska Dagbladet 06-05-06 Negativ Organisation

15 Svenska Dagbladet 06-05-09 Neutral Prostituerad, torsk, hallick, organisation, myndigheter

16 Svenska Dagbladet 06-05-09 Neutral Forskare/expert, organisation

17 Svenska Dagbladet 06-05-09 Neutral Politiker

18 Aftonbladet 06-05-18 Neutral Borgström, myndigheter

19 Aftonbladet 06-06-11 Positiv Prostituerad

20 Expressen 06-07-07 Negativ Borgström, politiker 

21 Dagens Nyheter 06-09-21 Neutral

22 Expressen 06-09-21 Neutral 

Borgström, Lagrell, organisationer

Borgström, Lagrell, organisation,landslagsspelare, allmänheten

Borgström, Lagrell

Borgström, Lagrell, politiker

Lagrell, politiker, organisationer, fotbollsprofiler

Sexoffer

Borgström, Lagrell 

Borgström, Lagrell, politiker

Traffickingexpert

Borgström, traffickingexpert


