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Abstract 
 

In recent years the phenomenon of sex tourism has gained increasing media attention.  

One could say that this type of tourism is new, but despite that, it has been around since the 

early 70s. Sex tourism is a broad term and for the most part it has been observed in countries 

such as Thailand. However, it is not this kind of sex tourism that this study will outline, here 

the discussion and problem areas will contain the female sex tourism and specially the female 

sex tourism that occurs in Gambia. Mass media such as television, radio and newspapers has 

all been involved and has gained to inform and educate on this phenomenon that is called 

female sex tourism. Documentaries and previous studies have been performed, despite that 

the problem areas in this kind of tourism travelling has just become even bigger and opened to 

a misleading discussion. As the media mainly reports on the female sex tourism that occurs in 

Gambia, we found it problematic. The affections of how media represent sex tourism, also 

affected the country’s image, destination development and its sustainability. This study 

explains how Swedish media presents female sex tourism, the underlying concerns for the 

presentation and how the unilateral petition affects Gambia, socially, culturally and 

economically. That is one of the reasons why we chose to examine this phenomenon and 

chosen to have Gambia as a case study in this study. 

 

Keywords: Swedish media, sex tourism, gender, consequences, image, sustainable tourism, 

Gambia.    

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 

 

Sexturism är ett brett begrepp som mestadels förknippas med västerländska äldre män som 

reser till utvecklingsländer för att köpa sex. Detta har uppmärksammats sedan början av 1970-

talet men på senare år har den kvinnliga sexturismen uppmärksammats allt mer i den svenska 

media. Studien redogör för den svenska kvinnliga sexturismen utomlands, med Gambia som 

fallstudie. När svensk media talar om fenomenet används förskönande beskrivningar, där 

kvinnornas beteende romantiseras i jämförelse med männens sexturism. Problematiseringen 

med detta är att två lika handlingar med samma syfte, beskrivs på två olika vis, beroende på 

kön. Studien redogör för hur svensk media väljer att framställa den kvinnliga sexturismen, de 

underliggande motiven till framställningen och slutligen hur den ensidiga framställningen 

påverkar Gambia socialt, kulturell och ekonomiskt. För att studien skulle bli genomförbart har 

ett antal intervjuer gjorts med två journalister och en skribent som skrivit om liknande ämne. 

Dessutom har fyra intervjuer gjorts med respondenter som någon gång rest eller reser till 

Gambia. Tidigare forskning, teoretisk referensram och empirisk material har analyserats för 

att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet av hela studien visar att svensk 

media framställer den kvinnliga sexturismen som något romantiskt och oskyldigt, dels för att 

kvinnorna själva väljer att kalla deras handlingar för romanser, dels för att samhället ser 

kvinnornas handlingar som mindre skadliga. Konsekvenserna med detta är att landets image 

påverkas negativt, vilket resulterar till att Gambia stämplas som ett oattraktivt resemål. Den 

kvinnliga sexturismen är inte hållbar i längden vilket leder till att Gambia stannar i en 

stagnationsfas.  

 

Nyckelord: svensk media, sexturism, genus, konsekvenser, image, hållbar turism, Gambia.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord  
 

Vi är tillsammans ansvariga för studiens innehåll. Eftersom vi är tre studenter som skrivit 

studien är det en självklarhet att var och en haft olika ansvarsområden från början. 

Tillsammans har vi genomfört insamlandet av tidigare forksningsartiklar, den teoretiska 

referensramen och all empiriskt material. Studien redogör för tre olika frågeställningar där var 

och en av oss haft ansvar över analysen under varje frågeställning.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Dennis Zalamans, för hans goda råd och hjälp under 

studiens gång, samt alla respondenter som ställt upp på intervjuer.  
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1 Inledning 
 

Sexturism har fått en allt större uppmärksamhet i media vilket har bidragit till att den även 

blivit erkänd inom den offentliga turistiska sfären (Ryan & Hall 2001: x). Det är välkänt att 

sexturism förekommer i utvecklingsländer, främst uträttad av äldre västerländska män med ett 

ekonomiskt kapital. I och med att ämnet sexturism fått en betydande mängd uppmärksamhet i 

media har även den kvinnliga sexturismen märkts. Den kvinnliga sexturismen har blivit ett 

fenomen, då de äldre västerländska kvinnorna reser till utvecklingsländer för att uppleva 

kärleksromanser med de lokala yngre männen. Kärleksromansen som kvinnorna väljer att 

kalla det för är oftast ett maktförhållande mellan den äldre västerländska kvinnan och den 

lokala yngre mannen, då kvinnan har ett större ekonomiskt kapital än vad mannen har och 

därmed är det kvinnan som betalar för allt. Rollerna i förhållandet är inte tydliga och det talas 

inte öppet om det, vilket gör det till ett intressant fenomen att studera. 

 

Studien redogör för kvinnlig sexturism, utförd av vita äldre västerländska kvinnor och 

fördjupar sig främst i den kvinnliga sexturismen i Gambia. Gambia har länge 

uppmärksammats i svensk media, där det huvudsakligen handlat om de äldre svenska 

kvinnorna som åker dit för att uppleva en romans med en yngre gambisk man. Detta ser vi 

som ett problem eftersom det kan skapa konsekvenser för landets image, 

destinationsutveckling och hållbarhet.  

 

Vi vill belysa hur den kvinnliga sexturismen utspelar sig, genom att undersöka hur svensk 

media har framställt fenomenet under de senaste åren. Media väljer att försköna den kvinnliga 

sexturismen och därför vill vi även undersöka de underliggande motiven till förskönandet. Vi 

menar att media förskönar det genom att beskriva den kvinnliga sexturismen som något 

skuldlöst, romantiskt och oskuldsfullt. Slutligen vill vi även undersöka de eventuella 

konsekvenser som kan tänkas uppstå i Gambia, då media enbart rapporterar om den kvinnliga 

sexturismen i landet.  

 

För att uppnå syftet med studien har vi redogjort för ett antal nyhetsartiklar från kända 

webbtidningar, där nyhetsartiklarna visar hur media framställt fenomenet. Det har även 

genomförts ett antal intervjuer med journalister, respondenter och en skribent som på något 

vis har en förbindelse till den kvinnliga sexturismen i Gambia. Detta har gjorts för att få svar 

på varför media väljer att försköna fenomenet, hur landet och de berörda påverkas av 

framställningen och vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå.  

 

1.1 Bakgrund  
  
Representationer av kön och sexualiteter har under en längre period varit en del av den 

samtida turismen, likaså de sociala och de ekonomiska strukturerna där de verkliga 

händelserna faktiskt äger rum. Intresset för sexualitet har blivit en fråga som fått 

uppmärksamhet och har därför också blivit erkänt inom den offentliga turistiska sfären (Ryan 

& Hall 2001: x). En av de största attraktionerna som kan locka till en exploatering av 

sexturism är att det finns en stor kostnadsskillnad i tillhandahållandet av såväl turist- och 

sexuella tjänster i utvecklingsländerna, jämfört med den industrialiserade världen. Eftersom 

förhållandet mellan sexturismen är det relationella, är det kanske också därför som en av de 

viktigaste frågorna är förhållandet som uppstår mellan besökare och prostituerad där 
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verkligheten sägs ligga någonstans i mitten (Ryan & Hall 2001: x). Sexturism har enbart 

utvecklats som ett legitimt ”delområde” inom turismvetenskapen sedan studier i slutet av 

1970-talet (Ryan & Hall 2001: xi). 

 

Ryan & Hall menar att det finns skillnader i vad som kan kallas för sexturism. Det skiljer sig i 

den grad av det industrialiserade utbudet som sträcker sig från vad som beskrivs som 

tillfälliga sexkontakter, då resenärerna själva förpackar resan som betyder att de förbokar 

hotell eller agenturer där sexuella handlingar ska utföras (Ryan & Hall 2001: xi). Samtidigt 

har utbudet i form av informationskällor för sexturister blivit fler med tanke på tillväxten och 

tillkomsten av Internet och sociala medier. Utbudet av sexuella tjänster kan vara rumsligt och 

ekonomiskt segregerade mellan internationella och inhemska marknader, även inom de 

internationella marknader existerar en differentiering som kan kopplas till den plats där 

kundens krav uppfylls (Ryan & Hall 2001: xi).Det finns olika roller i denna sexhandling, där 

kvinnan ses som den smutsiga medan mannen ses som den generösa. Sexturism förklaras som 

ett samspel mellan två människor, men trots det finns det en stor och viktig skillnad mellan de 

inblandade parterna (Ryan & Hall 2001:1). 

 

Oron ligger bland alla dessa symboler som representeras inom ett samhälle, hur det är 

påvisade genom maktstrukturer inom samhället men också hur intentionerna mellan 

prostituerade och turister visas utåt, mot resten av världen. Dessa maktstrukturer har en viss 

symbolism som visas utåt (Ryan & Hall 2001:5). Det har tidigare nämnts att sexturism inom 

denna ram innefattar en interaktion mellan två marginaliserade grupper därav turister är de 

som står för köpen som görs och de prostituerade är de som säljer tjänsten. Det är alltså ett 

utbyte av tjänster som inte har några som helst förpliktelser (Ryan & Hall 2001:5).  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka den svenska kvinnliga sexturismen utomlands, med 

Gambia som fallstudie.   

 

2.1 Problemformulering 
 

På senare år har den svenska kvinnliga sexturismen fått en större uppmärksamhet i svensk 

media och har då framställts som något romantiskt och oskuldsfullt i jämförelse med den 

manliga sexturismen som ofta uppfattas som äckligt och avskräckande. Problemet med 

medias framställning av den kvinnliga sexturismen är de konsekvenser som uppstår. Medias 

framställning har en negativ inverkan på landets image, destinationsutvecklig och hållbarhet.  

 

 

 

2.2 Frågeställningar 
 

 Hur beskrivs kvinnlig sexturism utomlands i svensk media?  

Här avser vi att undersöka hur svensk media väljer att framställa den kvinnliga 

sexturismen, uträttad av svenska äldre kvinnor som reser utomlands, främst till 

Gambia.  

 

 Vilka är de underliggande motiven till att den kvinnliga sexturismen framställs på det 

viset?  

Här avser vi att undersöka varför svenska journalister väljer att skildra på kvinnlig 

och manlig sexturism. 

 

 Vilka är de eventuella konsekvenser för Gambia, som påverkas av en sådan 

framställning? 

Här avser vi att undersöka vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå på grund av 

framställningen av den kvinnliga sexturismen i Gambia.  

 

 

2.3 Avgränsning 
 

Det finns tidigare studier om kvinnlig sexturism, vilka syftar på äldre västerländska kvinnors 

resande till Jamaica och Dominikanska Republiken, som vi använt oss av för att få en grund 

om vad fenomenet handlar om. Dock har vi avgränsat oss i vår studie till att enbart ha Gambia 

som fallstudie, då vi ville undersöka hur svensk media framställer den kvinnliga sexturismen, 

utförd av svenska äldre kvinnor. Studien behandlar enbart sexturism mellan vuxna kvinnor 

och män, därmed utesluts barnsexturism och homosexuellturism.  
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2.4  Definitioner 
 

Definitionen och innebörden av de centrala begreppen baseras på hur vi tolkat och använt 

oss av dem i studien.  

Prostitution – Sexuella tjänster mot betalning (www.ne.se).  

Sexturism – Resor där turisternas ändamål med resan är att köpa sexuella tjänster 

(www.wordsense.eu) 

Manlig sexturism – Här syftar vi på äldre män som har som syfte att köpa sexuella tjänster. 

Kvinnlig sexturism – Här syftar vi på äldre västerländska kvinnor, vars ändamål med 

resandet är att finna en betydligt yngre man för antingen sex, kärlek eller upplevelse.  

Kärleksromans – Huvudsakligen sexuell kontakt (www.ne.se). I vår studie används 

begreppet som ett alternativt ord för kvinnornas ändamål med resandet.  

Medias framställning - Skildring, redogörelse, beskrivning. Hur media väljer att lägga fram 

information (Nordstedts 1994:203). 

Medias förskönande – Begrepp, meningsuppbyggnader och vinklingar som media använder 

sig av för att få prostitution och sexresor att framställas som något fint och romantiskt, är det 

vi menar med detta begrepp.  

Medias vinkling – En speciell inriktning (hos framställning) som framhäver endast vissa 

sidor av en artikel/histora. (www.ne.se) 

Konsekvenser - Obehag som blir följden av ens handlingar, stå sitt kast, finna sig i de besvär 

(Nordstedts 1994:434 ). 
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3 Metod 
 

Nedan följer vår motivering för vald metod och urval, tillvägagångsätt och bearbetning av 

insamlat material, etik och kritisk granskning av metoden.  

3.1 Val av metod 
 

Den kvalitativa metoden beaktar och fokuserar på en öppen och mångtydig empiri, samt 

betonar vikten av kategoriseringar. Här utgår det från studieobjektens perspektiv (Alvesson & 

Sköldberg 2008:17) vilket kan tolkas som att frågor och väsentlig forskning skall anpassas 

och utgå från det som egentligen ska studeras. Enligt Hjerm & Lindgren är det som utmärker 

de kvalitativa metoderna att informationen här består av ord till jämförelse med de 

kvantitativa metoderna där informationen bör bestå samt tolkas i siffror (Hjerm & Lindgren 

2010:83). Hjerm & Lindgren nämner att de vanligaste kvalitativa datamedel som kan 

användas för att stärka sin kvalitativa studie är bland annat intervjuer och anteckningar från 

observationer (Hjerm & Lindgren 2010:83) det är också dessa datamedel vi har utgått ifrån.  

 

 

3.2 Motivering för vald metod 
 

Eftersom studiens syfte var att undersöka hur kvinnlig sexturism framställs i media, men även 

att utreda de underliggande motiven till framställningen samt belysa vilka konsekvenserna blir 

för Gambia, ansåg vi att det mest lämpliga metodvalet var en kvalitativ undersökning. Genom 

intervjuer och undersökning av nyhetsartiklar fick vi en djupare förståelse av hur media valde 

att spegla kvinnlig och manlig sexturism på olika sätt.  En kvantitativ undersökning hade 

enbart bidragit till siffermässiga förklaringar och detta var inte vårt syfte med studien.  

 

 

3.3 Motivering till urvalet 
 

För att kunna besvara på vår första frågeställning om hur svensk kvinnlig sexturism 

utomlands beskrivs i svensk media, var det lämpligast att undersöka hur svenska 

nyhetstidningar framställt fenomenet. Nyhetsartiklarna valdes från webbtidningar, då 

webbtidningar är mer lättillgängliga och har mycket material sparat. Skulle vi utgå från 

tryckta tidningar skulle det försvåra vårt arbete då det skulle krävas att vi skulle få leta i gamla 

arkiv. Nyhetsartiklarna som valdes beskrev hur journalister framställde den kvinnliga 

sexturismen utomlands, i Gambia.  

 

För att kunna besvara på vår andra frågeställning om vilka de underliggande motiven var till 

att journalisterna valde att framställa den kvinnliga sexturismen som något ”romantiskt” och 

som ”sällskapsresor”, valde vi att intervjua två av de journalister som skrivit om fenomenet. 

Journalisterna gav oss deras svar på varför de valde att framställa den kvinnliga sexturismen 

på det viset. Utöver journalisternas svar ansåg vi att vi behövde en teoretisk grund till deras 

påstående. I och med att det handlade om ett förskönande av den kvinnliga sexturismen, 

befarade vi att det kunde handla om ett genusperspektiv. Teorier om medias vinkling, om 

kvinnans roll i media och genus, var relevanta i vår undersökning.  

 

För att kunna besvara vår tredje frågeställning om vilka de eventuella konsekvenserna kunde 

vara, för de länder som påverkades av framställningen, ansåg vi att det lämpligaste viset att ta 
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reda på det var genom att intervjua personer som hade en koppling till den kvinnliga 

sexturismen. Utöver de två journalisterna, intervjuade vi dessutom en skribent och fyra 

respondenter som har rest eller reser till Gambia, för att få en bild av hur de upplevde den 

kvinnliga sexturismen och hur det påverkat landet.  

 

 

3.4 Tillvägagångssätt av insamlat material 
 

Varje undersökning inkluderar att forskarna läser tidigare forskning inom samma område för 

att få nya idéer (Bell 2007:67). De tidigare forskningsartiklarna är elektroniska källor och 

påträffades genom läsning av tidigare studier vilka redogjorde över likartat ämne som denna 

studie. De teoretiska ansatserna är tryckta källor och påträffades genom en rad sökningar på 

olika biblioteks hemsidor. Boktitlar som hade ett samband med studiens ämne var relevanta 

för oss då det gav oss en idé om vad litteraturen skulle innehålla. Vi sökte efter litteratur som 

innehöll sexturism, sällskapsresor, genus, identitet, maktförhållanden, stämpling, stigma, 

medias vinkling och framställning. Då boktitlarna ibland var vilseledande fick vi leta efter 

relevanta sökord i litteraturlistorna eller i sakregistren. Det empiriska materialet från 

nyhetsartiklarna är elektroniska källor och påträffades med hjälp av sökmotorn Google där det 

räckte med att leta efter ord som ovan nämnts för att finna nyhetsartiklar från olika 

webbtidningar. De nyhetsartiklar som valdes ut var de som lät mest provocerande som tog upp 

hur kvinnlig sexturism framställdes, men även hur manlig sexturism beskrevs i de olika 

nyhetsartiklarna.  

 

De privata respondenterna var inte lätta att få tag på, eftersom ämnet i sig är känsligt då det 

handlar om sex, vilket oftast kan kännas privat. De privata respondenterna hittades genom 

kontakter och genom en nyhetsartikel från Aftonbladet där ett flertal kvinnor gav ut sina 

namn. Namnen letade vi upp på det sociala nätverket Facebook och skickade ett meddelande 

där vi beskrev vårt syfte med intervjun och om de kunde tänkas ställa upp. De personer vi har 

intervjuat är privatpersoner som på något sätt har en relation till Gambia och även 

journalister/skribenter som fått en artikel om Gambia och sexturismen publicerad på nätet 

eller i en tidning. 

 

För att vi skulle få svar på varför journalisterna valde att framställa fenomenet på det viset var 

det relevant för oss att komma i kontakt med dem för att fråga. Det var även väsentligt att 

kontakta journalisterna för att fråga om vad de trodde att deras nyhetsartiklar hade för 

påverkan. Vi tog kontakt med tre av journalisterna som publicerat sina nyhetsartiklar och som 

vi även använt oss av i denna studie. En färdigskriven frågemall användes vid alla intervjuer då 

vi innan visste vilka frågor vi ville ha svar på. I och med intervjuernas gång dök det upp 

följdfrågor som ställdes för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av respondenterna. De 

centrala frågorna handlade främst om hur respondenterna tyckte att media framställde den 

kvinnliga sexturismen, vad de själva tyckte om framställningen, vilka de trodde att de 

underliggande motiven var och vilka konsekvenser detta kunde bringa.  

 

 

Journalisten Katia Wagner har skrivit artikeln ”I Gambia kallas sexhandeln 

semesterromanser”, som publicerats i Sydsvenskan. Wagner har rest till Gambia för att 

observera detta beteende. En telefonintervju skedde den 22/4-2013 vilket varade i 22 minuter 

och Alexandra Gadi, Martina Ostojic och Kiriaki Grigoriadou var närvarande. 

Telefonintervjun har transkriberats och finns som bilaga.  
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Journalisten Eva Hernbäck skrev artikeln ”Krass kärleksjakt i Gambia”, för tio år sedan som 

publicerades i DN. Nyhetsartikeln beskrev sexturismens baksida och vad som skedde med 

männen efter att de äldre västerländska kvinnorna lämnat dem. Intervjun ägde rum den 26/4-

2013, på ett café i södra Stockholm och varade i ca 70 minuter. Martina Ostojic var 

närvarande, intervjun har transkriberats och finns som bilaga.  

 

Skribenten Victoria Von Uckermann har skrivit en liknande uppsats om Gambia som byggde 

på en observation av de västerländska kvinnornas beteende i landet. Utifrån uppsatsen fick 

hon artikeln ”Att finna kärleken i Gambia” publicerad, och det är på grund av artikeln vi 

valde att intervjua henne då vi var intresserade av de ordval artikeln innehöll. Då Victoria inte 

bodde i närheten av oss, valde vi att ha en telefonintervju med henne den 29/4-2013, Kiriaki 

Grigoriadou skötte telefonintervjun som varade i ca 1 timme. Telefonintervjun har 

transkriberats och finns som bilaga.  

 

Respondent 1 fick vi kontakt med genom bekanta och intervjun skedde via mejl den 23/4-

2013, då hon inte hade någon möjlighet att träffa oss. Intervjun finns som bilaga. 

 

Respondent 2 fick vi kontakt med genom Facebook och intervjuades på Södertörns Högskola 

av Alexandra Gadi, Martina Ostojic och Kiriaki Grigoriadou, den 24/4-2013. Intervjun varade 

i 55 minuter, spelades in, har transkriberats och finns som bilaga.  

 

Respondent 3 fick vi kontakt med genom bekanta, intervjun skedde i Huddinge centrum den 

16/4-2013, närvarande var Martina Ostojic. Intervjun varade i ca 1 timme, har spelats in, 

transkriberats och finns som bilaga. Det har även gjorts anteckningar medan intervjun ägde 

rum då det var väldigt dåligt ljud.  

 

Respondent 4 fick vi kontakt med genom bekanta och intervjuades via mejl, då hon inte hade 

någon möjlighet att träffa oss. Mejlintervjun skedde den 22/4-2013 och finns som bilaga.  

 

3.5 Etik 
 

Studien redogör för två olika grupper; journalister och privatpersoner. Respondenterna som 

arbetade som journalister hade inte ett lika stort behov av att vara anonyma då deras 

information mestadels handlade om statistiska siffror och undersökningar om konsekvenserna 

med kvinnlig sexturism. De privata respondenterna är personer som har rest eller reser till 

Gambia av olika skäl och delar med sig av sina privata erfarenheter och tankar. Av etiska skäl 

har de privata respondenterna fått vara anonyma. Med anonymitet menar vi att ingen privat 

information om respondenterna kommer ges ut. All privat information om respondenterna har 

inte redovisats i studien på grund av löftet om konfidentialitet, vilket innebär att 

respondenterna inte ska kunna identifieras (Bell 2007:57). Respondenterna fick i förväg veta 

vad vår studie skulle behandla, vad som skulle ske med informationen de lämnade och vilka 

som skulle ha tillgång till den. Respondenterna fick en sammanfattning av informationen de 

lämnat för att ge sitt godkännande för att vi skulle få använda deras information till vår studie. 

Det är viktigt att alla deltagare ska få ett exemplar av den slutgiltiga studien för att ge sitt 

godkännande innan studien publiceras, för att förhindra missförstånd i framtiden (Bell 

2007:59).  
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3.6 Bearbetning av insamlat material 
 

Det insamlade materialet har bearbetats genom en innehållsanalys. Bell menar att de termer 

eller faktorer som förekommer i materialet måste sättas in i ett sammanhang för att de ska 

kunna tolkas och förklaras (Bell 2007:129). All teoretisk och empirisk material har sorterats 

så att de är relevanta till studien. Efter många funderingar och diskussioner har vi gemensamt 

internt granskat alla källor för att materialet skulle bli mer tydligt. Det har diskuterats om 

vilka upphovsmännen till alla källor var, vilket syfte de hade, om författarna till tidigare 

forskning och teorier avsåg att informera eller påminna läsarna.  

 

Kodning utgör ett viktigt steg vid utförandet av en innehållsanalys, där det finns två 

huvudsakliga delar av kodningen. Dessa delar är utformningen av kodningsschemat och 

kodningsmanualen (Bryman 2011:291).  

 

Kodningsschema: här fick all information som har med det som studerades föras in. Det är ett 

förenklat schema som är till som hjälpmedel för att det skall bli lättare att kunna beskriva 

själva principerna som skall användas för kodningen i en innehållsanalys, särskilt när det 

berör hur ett kodningsschema skall utformas (Bryman 2011:291).  

 

Kodningsmanual: kan ses som ett antal instruktioner till forskarna som ska utföra själva 

kodningen, i denna manual finns alla typer som tidigare har radats upp och använts i 

kodningsschemat där varje dimension av koderna har kodats. I denna manual finns det 

register över alla dimensionerna som har varit aktuella, de olika typerna som ingår i 

respektive dimension, samt de koder som skall svara mot de olika typerna, utöver dessa finns 

det vissa instruktioner som beskriver vad respektive dimension avser och vilka dess faktorer 

som bör tas ansvar till när det för samman en viss kod till de olika dimensionerna (Bryman 

2011:292).   

 

Med hjälp av våra koder som vi tog fram, skedde en konstatering, vilket innebar att koderna 

styrkte våra svar på frågeställningarna. De framtagna koderna som togs ur nyhetsartiklarna 

gav oss ett bättre grepp om hur den svenska media valde att framställa och beskriva den 

kvinnliga sexturismen utomlands. Genom att koppla ihop och sammanställa de begrepp som 

förekom oftast i nyheterartiklarna, kom vi fram till dessa kodningar: romantik, kärlek, vit, 

äldre, kvinna, makt, win-win situation, stämpling, ej prostitution, dröm, utnyttjande, män vs. 

kvinna, semesterresa, försörjning, underordnad, sexliv och paradis. 

 

 

3.7 Kritisk granskning av metod – validitet och reliabilitet 
 

Enligt Bell är det forskarens uppgift att ta ställning till och bedöma de resultat som samlats 

under studiens gång för att avgöra om undersökningarna som använts varit ändamålsenligt 

utformade och passande för syftet och problemformuleringen (Bell 2007:91). Vid skevheter 

och missförstånd har vi diskuterat och kommit fram till att vi ska vara objektiva och ha 

tillräckligt med material för att kunna göra en bedömning av resultatet.  

 

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under lika omständigheter (Bell 2007:117). Hade studien haft andra 

respondenter skulle chansen finnas att resultatet skulle te sig på ett annat sätt. Vi menar att 

respondenternas information om erfarenheter hade varit annorlunda, men det är en 
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självklarhet då alla respondenter är egna individer. Vår metodsätt skulle ge liknande resultat 

om studien genomfördes igen, då nyhetsartiklarna som finns publicerade hade varit likadana, 

men beroende på vem forskaren hade varit skulle artiklarna tolkas annorlunda.  

Validitet tyder på om det verkligen mäts det som påstås mätas och kan delas upp i intern- och 

extern validitet. Den interna validiteten tyder på om resultatet är trovärdigt och den externa 

validiteten tyder på om resultatet går att generalisera (Holme & Solvang 2010:163–165). Vi 

anser att vårt resultat är trovärdigt då vi använt oss av ett flertal tidigare forskningsartiklar 

som hänvisar till liknande resultat som vår studie. Resultatet är trovärdigt då vi även har en 

teoretisk grund som kopplats ihop med det empiriska materialet. Studien går inte att 

generalisera fullt ut, eftersom det är en kvalitativ studie. Kvalitativa studier kan sällan 

generaliseras på full nivå eftersom de avser ett urval av en population då huvudsaken är att 

undersöka det komplexa fenomenet (Johannessen 2010:246–247).  
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4 Tidigare forskning 
 

De sju vetenskapliga forskningsartiklarna är upplyftande för studien då de ger en grund till 

hur utländsk media beskrivit den kvinnliga sexturismen, framförallt i länder som Jamaica, 

Dominikanska Republiken, Thailand och Gambia. Forskarna till de vetenskapliga artiklarna 

har gett sina förklaringar till de underliggande motiven till varför fenomenet framställs olika 

ur ett genusperspektiv och slutligen hur framställningen kan påverka länderna där media 

enbart rapporterar om den förekommande kvinnliga sexturismen.  

Money Talks: Kvinnlig sexturism i Jamaica 
Lauren C. Johnson, arbetar vid Institutionen för antropologi, University of South Florida, 

redogör för sin avhandling ”Money Talks: Kvinnlig sexturism i Jamaica”. Johnson belyser 

fenomenet kvinnlig sexturism i Jamaica, där utländska kvinnliga turister betalar pengar eller 

materiella saker i utbyte mot en ”kärleksromans” med de lokala männen. Ämnet sexturism har 

fått en betydande mängd uppmärksamhet i länder som är starkt beroende av turismens 

intäkter, menar hon. Forskningen om sexturism har länge fokuserat på manliga turister och 

Johnson menar att det är viktigt att även undersöka den kvinnliga sexturismen, då fenomenet 

börjar bli välbekant. Kvinnlig sexturism visar föreställningar om män som är utestängda från 

olika samhällssektorer och hittar ett sätt att tjäna pengar genom att använda sin maskulinitet, 

sexualitet och kulturella identitet. ”Beach Boys” eller ”Bumsters” som de kallas av den lokala 

befolkningen, erbjuder kvinnliga sexturister en ”äkta” upplevelse med en lokal man.  

 

Johnson förklarar att anledningen till att dessa män ställer upp eller erbjuder kvinnorna en 

upplevelseromans, är för att det är ett snabbt sätt att tjäna pengar på. Dessa män kommer från 

lågstatusfamiljer med brist på utbildning och har svårt att släppas in i turismbranschen. 

Johnson menar att efterfrågan på turismrelaterade yrken är väldig hög där massturismen 

förekommer och därför finns det sällan chans till att som outbildad arbetskraft få ett arbete 

inom den sektorn. Trots utanförskapet hittar dessa män ett sätt att utnyttja turismen genom att 

arbeta som ”Bumsters”. Vidare nämner Johnson att skillnaden mellan manlig och kvinnlig 

sexturism är att den kvinnliga sexturismen oftast nämns som en ”kärleksromans” då de äldre 

västerländska kvinnorna är ute efter kärlek, närhet och uppmärksamhet. Utbytet av pengar 

eller materiella saker är inget som männen begär i förväg, utan det är en undermedveten 

handling som sker bakom kulisserna genom att kvinnorna själva ska förstå männens behov 

och agera därefter. Den västerländska kvinnan ska förstå mannens ekonomiska behov och 

därefter erbjuda honom pengar eller materiella saker, utan att han kräver det. Även fast 

männen inte kräver något av kvinnorna, förväntar sig de allra flesta att kvinnorna ska förstå 

deras behov och ge dem pengar eller materiella saker, menar Johnson. Vidare nämner Johnson 

att utbytet inte ses som sexhandel då kvinnorna ger männen det dem vill ha utan att männen 

kräver det och därför kan det inte kallas för prostitution.  

 

Johnson fortsätter med att diskutera om varför det inte kallas för prostitution och menar att 

kvinnorna inte enbart är ute efter sex. De västerländska kvinnorna brukar oftast vara äldre, 

frånskilda och inte utseendemässigt attraktiva i sina hemländer. Kvinnorna längtar efter en 

man som kan ge dem uppmärksamhet, kärlek och upplevelser och männen i sin tur agerar som 

romantiska, trevliga och äventyrslystna för att tillfredsställa kvinnornas behov. Johnson 

påpekar att smicker är ett verktyg som används flitigt när männen ska ragga upp kvinnorna. 

Kvinnorna som saknar självförtroende och inte får lika stor uppmärksamhet i deras 

hemländer, faller för smickret och känner sig åtråvärda. Kvinnorna känner sig åtråvärda i 

utbyte mot pengar och materiella saker. Männen får pengar och materiella saker i utbyte mot 

att få kvinnorna att känna sig åtråvärda. På det viset får båda parter ut en vinst av den 
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såkallade ”kärleksromansen”. Vidare diskuterar Johnson om det sker utnyttjande i dessa 

situationer och vem det är som blir utnyttjad – de västerländska kvinnorna eller de lokala 

männen. Kvinnorna har ett ekonomiskt kapital och därmed makt att välja och vraka bland 

männen, kvinnorna bestämmer hur länge kontakten ska hållas, hur mycket pengar de ska ge 

och hur ”kärleksromansen” ska te sig. Å andra sidan är det männen som utnyttjar kvinnornas 

känslomässiga behov av att känna sig älskade, uppskattade och åtråvärda.  

 

 

Media coverage of female sexual tourism 
Michael Reed skriver en artikel ”Media Coverage of Female Sexual Tourism” i 

webbtidningen Mensnewsdaily.com om medias bevakning av kvinnlig sexturism. Reed 

inleder artikeln med att påpeka att sexhandel är ett kontroversiellt ämne i vår kultur och att 

människor ser olika på prostitution. Han menar att en kvinna som utför sexarbete för att betala 

sin väg genom college inte anses vara lika illa som för en kvinna som säljer sin kropp för att 

missbruka. Fortsättningsvis menar han att det även finns skillnader i hur människor upplever 

och tycker om när kvinnor respektive män utför sexhandel. Han menar att det är svårt att hitta 

några mediekällor där det skrivs positivt om hur rika medelålders män bedriver sexhandel 

med fattiga unga kvinnor, medan äldre västerländska kvinnor framställs som offer. Reed 

menar att journalister vinklar kvinnornas sexhandel till något sympatiskt, då det anses att det 

är kvinnorna som utnyttjas för deras svaga självförtroende och känslomässiga behov. Denna 

dubbelmoral kallar Reed för hyckleri eftersom journalisterna i ena stund skriver om hur dålig 

manlig sexhandel är, medan kvinnorna som idkar sexhandel glorifieras.  

 

Reed tar upp ett par exempel om hur journalisterna visar sitt medlidande för de västerländska 

kvinnorna, där de skriver att ”dessa kvinnor är ute efter mer än bara sex, de söker efter ömhet 

som världen vägrar ge dem” och ”kvinnorna insisterar på att ge dem pengar och gåvor, för 

att hjälpa den lokala ekonomin”. Vidare nämner Reed att kvinnorna inte anser att de idkar 

sexhandel, utan de kallar det för en ”kärleksromans” och därmed anser han att kvinnorna 

förnekar det verkliga motivet till en sådan relation då han påpekar att kvinnor och mäns 

sexhandel i grund och botten handlar om samma sak – prostitution. Oavsett vad kvinnorna 

och journalisterna väljer att kalla denna företeelse, så rankas det enligt Reed som sexhandel. 

Slutligen avslutar han sin artikel med att ställa sig frågan om hur vi skulle reagera om en rik 

västerländsk gammal gubbe skulle försvara sitt sexköp genom att påpeka att unga kvinnor är 

vackra och kompatibla och kan därmed erbjuda honom en kärleksromans han sent kommer 

glömma. 

 
 
Female tourists and beach boys 
I artikeln ”Female tourists and beach boys” skriven av Edward Herol, Rafael Garcia och 

Tony Demoya, tar de upp synen på den kvinnliga sexturismen, varför den beskrivs annorlunda 

gentemot manlig. Artikeln inleddes med att de nämner att bilden av sexturism oftast 

förknippas med män och deras resor till länder där det är lätt att få tag på kvinnor som säljer 

sig själva. Artikeln har specialiserat sig på Dominikanska republiken och prostituerade män, 

författarna har intervjuat både kvinnor och lokala män som utövar denna prostitution. De 

fortsätter med att ta upp anledningen till sexköpen och hur de framställs. Det nämns även att 

många andra forskare menar att det handlar mycket om makt, där den prostituerade ses som 

det sexuella offret. Artikeln tar upp ordvalen som används i samband med kvinnlig sexturism, 

där till exempel den kvinnliga sexturismen ofta beskrivs som ”sällskapsresor” och de 

prostituerade männen ofta kallas för ”Beach boys”. Dessa ”Beach boys” är unga, i god fysisk 
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form och är mellan 17-25 år gamla. De nämner även att de mer framgångsrika männen ofta 

kan flera språk och de har ofta jobb som gör att de kommer i kontakt med kvinnorna till 

exempel reseledare eller uthyrning av diverse strandredskap.”Beach Boys” väljer sina kvinnor 

väldigt noga, de går ofta på de lite äldre kvinnorna eller lite yngre kvinnor som är överviktiga. 

Tanken är att männen ska gå på deras sårbarhet för att få dem att känna sig speciella och 

uppskattade. Dessa kvinnor har det lättare för att förälska sig i männen och därför väljer 

kvinnorna att spendera mer pengar på dem.  

 

Efter sin undersökning kom forskarna fram till att dessa ”Beach boys” har en helt annan 

attityd till de sexuella utnyttjande än vad som nämnts i tidigare artiklar om prostituerade 

kvinnor. De Dominikanska männen utförde de sexuella tjänsterna utifrån sina egna behov och 

såg det inte som något som var påtvingat av kvinnorna. De tar även upp att relationen mellan 

kvinnorna och männen kunde utvecklas till en kärleksromans. Forskarna tar ofta upp en annan 

forskare, Albuquqerque (1998) som menar att det inte är någon skillnad på kvinnlig- och 

manlig sexturism därför ska det inte heller beskrivas olika. Albuquqerque är väldig kritisk till 

begreppet romantikresor och sällskapsresor. Författarna däremot anser inte att det är lika lätt 

och efter att ha gjort sin undersökning vill de lyfta fram att syftet och motiven med resorna är 

viktigt och de resor där syftet är romantik eller kamratskap, kan kallas för ”sällskapsresor” 

och inte sexresor.   

 

 

Female sex tourism: a contradiction in terms 
I sin studie ”Female sex tourism: a contradiction in terms?” skriver Jacqueline Sanchez 

Taylor att det existerar en dubbel standard av ordvalet för hur manlig och kvinnlig turism 

tillämpas. Turisternas sexuella beteende speglar samt ständigt reproducerar svagheter i 

maktrelationer mellan män och kvinnor, sexuellt utnyttjande av partner, prostitution som leder 

till en existerande sexturism. Taylors studie bygger på hennes forskning om det sexuella och 

ekonomiska utbytet mellan turisterna – kvinnorna och de lokala männen i Jamaica och 

Dominikanska republiken. Taylor skriver om den stereotypa bild som skapas av att vara en 

sexturist och nämner här de västerländska männen som reser till Thailand eller Filippinerna 

för att ha sex i utbyte mot kontanter. Taylor skriver att sexturism är en term som anses betyda 

prostitutionstillämpning då det antas för att vara en handling utförd av män. Därför är det 

svårt att tänka sig kvinnlig sexturism, vilket bara blir en självmotsägelse. Taylor skriver att 

forskning kring begreppet manlig sexturism är omfattande där själva utbytet handlar om korta 

relationer där det tydligt framgår att mannen köper sex av kvinnan. Denna summa pengar 

kommer ge den underordnade kvinnan ett ekonomiskt stöd samt andra förmåner. Trots att allt 

detta sker synligt och att männen vet vad de gör, uppfattar inte de manliga turisterna sig själva 

som sexturister. Taylor betonar att, när det gäller kvinnlig sexturism uppfattas denna inte som 

problematisk, då dessa relationer representeras som ett ömsesidigt utbyte där de lokala 

männen är konstruerade att vara lika mycket värda om inte ännu mer i förhållandet till de 

kvinnliga turisterna.  

 

Vidare nämner Taylor att den radikala feministiska teorin förespråkar att sexualiteten har en 

viktig roll för männens makt. Det handlar om en könsmakt och att alla har vant sig att 

kvinnorna skall vara underordnade männen, att det är männen som skall ha kontrollen och 

överhanden vad gäller i princip allt, säger Taylor.  
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Vidare talar Taylor om distinktionen som finns mellan manlig och kvinnlig sexturism där 

kvinnliga sexturisterna som hon intervjuade talade om känslan av att vara en kraftfull kvinna i 

förhållandet med de lokala männen, andra kvinnor beskrev känslan av befogenheten som 

skapades i förhållande till de vita männen i Västindien, där kvinnorna fick sexuell 

uppmärksamhet av de svarta männen vilket sedan formades till att de vita männen inte längre 

hade befogenheten att kontrollera samt avvisa kvinnorna sexuellt. I intervjun nämner också 

kvinnorna att denna typ av kontroll som utövades i deras relationer med de lokala männen 

liknar den sexuella och ekonomiska relationer som de manliga sexturisterna har med de lokala 

kvinnorna. 

 

Branding Thailand: Correcting the negative image of sex tourism 
En dålig image kan drabba ett land väldigt fort om det syns för mycket i media. Denna artikel 

tar upp Thailand och hur prostitutionen har drabbat landets image. Precis som i Gambia har 

sexhandeln hållit på sedan 1970- talet och på senare år har Thailand, precis som Gambia, 

förknippats med sexturism. I Thailand har det gått så långt att det nu ofta ses som en 

turistattraktion skriver Krittinee Nuttavuthisit i artikeln ”Branding Thailand: Correcting the 

negative image of sex tourism” 

 

Sexhandeln i Thailand uppmärksammades redan på 1970 talet, det var den amerikanska 

militären som under Vietnamnkriget kom till Thailand för att ”vila”. Det var även då 

sexhandeln tog fart i landet. Det började skrivas allt mer i tidningarna om landet och dess 

prostitution, där det togs upp hemsidor med reklam för sexhandel, för att underlätta sexköpen. 

Detta har medfört att turistantalet har minskat i Thailand, skriver hon. Hon nämner även att 

sexhandel ofta förknippas med länder där det är stora problem ekonomisk, politiskt och 

socialt. Huruvida sexhandeln är en ekonomisk exploatering eller en kränkning mot de 

mänskliga rättigheterna är en fråga som tas upp i artikeln.  

 

Nuttavuthisit anser att för att vända denna negativa bild av Thailand behöver landet arbeta 

med både verkliga förbättringar (regering/politik) och bildförbättring (varumärkesstrategi).  

För att regeringen ska kunna förbättra den verkliga bilden av landet måste en 

varumärkesstrategi göras, samtidigt åtgärda sexturismen via regeringspolitik. Nuttavuthisit tar 

även upp hur ett land bör gå tillväga för att genomföra en effektiv bildförbättring. När ett land 

har en negativ image måste landet arbeta mera med att fokusera på det positiva och det som 

skulle kunna locka resenärer att ta sig dit.  

 

I artikeln tas det även upp hur vissa ordval kan bidra till fördelar och nackdelar, då det har 

gjorts en studie som visat på att ordet ”exotisk” ofta förknippas med Thailand. Något som kan 

vara både positivt och negativt, då exotisk kan ses som vacker natur men också som ett 

sexuellt attribut, menar Nuttavuthisit. Andra kommunikationsverktyg kan vara visuella 

symboler, byggnader eller statyer inom landet som de kan förknippas med och evenemang 

som landet kan använda sig av ett exempel som tas upp är Drakbåtsfestivalen i Kina och 

Mardi Gras i New Orleans. Nuttavuthisit avslutar med att nämna att det viktigaste för ett land 

är att intressenter, statliga sektorer och företag samarbetar och strävar mot samma mål.  

 

 

Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap 
Artikeln ”Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap” är skriven av Madeleine 

Kleberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Kleberg redogör för hur den 
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radikalfeministiska mediestrategin vuxit sig starkare från 1960-talet. Hon förklarar att den 

radikalfeministiska mediekritiken riktar sig mot att populärkulturen ger förskönade bilder av 

äktenskapet, att kvinnor osynliggörs medan männens makt får en legitimerad framställning.  

 

Kleberg talar om mediernas stereotypa representationer av skilda grupper där avsikten är att 

tydliggöra skillnaden mellan ”vi” och ”dem”, där ”vi” är normen och där ”dem” är de andra. 

Hon talar om förställningen som råder om att om fler framgångsrika kvinnor får ett ökat 

utrymme i media, kan detta påverka kvinnors yrkesliv. Påverkan skulle då ske genom att allt 

fler kvinnor skulle söka sig till högre positioner. Detta är enligt Kleberg en frågeställning som 

ännu inte undersökts. Om framgångrika yrkeskvinnor visas allt oftare i media som förebilder, 

skulle detta resultera i att allt fler kvinnor skulle se upp till dem och vilja ta efter, och detta är 

något problematiskt för den manliga makthierarkin menar Kleberg. Hon menar att om kvinnor 

får ökad makt, minskar männens makt och därför kan detta vara en anledning till varför 

kvinnor inte får ett lika stort utrymme i media. 

 

Öka turismens hållbarhet: En guide för beslutsfattare 
Publikationen ”Öka turismens hållbarhet: En guide för beslutsfattare” bygger på UNEP och 

WTO: s tidigare arbete om olika aspekter av hållbar utveckling. Genom att ta ställning till det 

som gynnar lokalsamhällen, både ekonomiskt och socialt, bidrar till att turismen blir mer 

hållbar. Det handlar även om att öka medvetenheten och stödjandet för bevarandet av miljön. 

Den ekonomiska utvecklingen och miljöskyddet bör därför gå hand i hand inom 

turismsektorn, för att stärka de fördelar som finns. Publikationen redogör för att turismen 

befinner sig i en särställning och därmed bidrar till en hållbar utveckling i och med att 

dynamiken och tillväxten i turismsektorn ökar.  

 

Turismverksamheten har en relation mellan konsument, industrin, miljön och lokalsamhällen 

som leder till tre viktiga aspekter mellan turism och hållbar utveckling. Interaktion sker 

genom tjänstesektorn som levererar en upplevelse av nya platser och samspelar med 

besökaren, lokalsamhället och lokala miljön. Medvetenhet gör att besökare och värdar blir 

mer medvetna kring miljöfrågor och skillnader mellan nationer och kulturer. Dependency 

bygger på att besökare vill uppleva autentiska miljöer, attraktiva naturområden, historiska och 

kulturella traditioner. Turismindustrin är beroende av dessa attribut och kan både vara skadlig 

och positiv för den hållbara utvecklingen. De positiva sidorna är att det kan vara en växande 

källa till möjligheter för företagsutvecklingen och skapandet av sysselsättningar för 

lokalbefolkningen där de direkta intäkterna från besökarnas utgifter ger ett stöd för bevarande 

av lokala samhällen.  

 

Publikationen syftar till att det finns riktlinjer och metoder som kan tillämpas på alla typer av 

destinationer och hänför sig till miljömässiga, ekonomiska och kulturella aspekter på 

turismens utveckling och menar att en lämplig balans måste upprättas mellan dessa aspekter 

för att garantera en långsiktig hållbarhet. Det som kan göras enligt publikationen är att se till 

den optimala användningen av miljöresurser för att upprätthålla viktiga ekologiska processer 

som i sin tur leder till en biologisk mångfald. Det är viktigt att den sociokulturella äktheten 

respekteras för att kulturarvet ska leva vidare och bidra till interkulturell förståelse och 

tolerans. Utöver dessa två insatser ska det säkerställas en långsiktig ekonomisk verksamhet 

som ska ge socioekonomiska fördelar till alla intressenter. Publikationen menar att alla 

intressenter ska ha en stabil sysselsättning och inkomstmöjligheter för att bidra till 

fattigdomsbekämpning. Slutligen redogör publikationen om att hållbar utveckling kräver 

kunniga och relevanta intressenter men även ett starkt politisk ledarskap för att garantera ett 
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brett deltagande och intressegemenskap. Att uppnå en hållbar turism är en kontinuerlig 

process som kräver ständig övervakning av effekter som bör upprätthålla en hög nivå av nöjda 

turister och deras upplevelser samt öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor.  
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5 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen har delats in i tre underrubriker; media, genus och 

konsekvenser.  

5.1 Media 
 

Medieavsnittet redogör för medias vinkling, kvinnans roll i media och är betydande för den 

första och andra frågeställningen, då det ges en grund till hur journalister väljer att 

framställa kvinnan i media.  

5.1.1 Medias vinkling 

Hansson & Marklund skriver om hur media väljer att rapportera om negativa nyheter och att 

många upplever att nyheter oftast är väldigt negativa. De menar också att uppfattningen styrs 

beroende på hur individens värderingar och situation ser ut.  Allmänintresse som ska påverka, 

beröra och ha en typ av inverkan på läsarna är viktigt vid publicering av artiklar och nyheter. 

De menar att ju fler som berörs av nyheterna desto större effekt och uppmärksamhet kommer 

nyheten att skapa (Hansson & Marklund 2006:17). 

Journalister väljer att skriva om de händelser som påverkar allmänheten mest och som är mest 

aktuella för tillfället. Debatter om till exempel ekonomi, kultur och miljö är alltid aktuella och 

dessa skapar ökat intresse för nyhetsläsandet och fångar upp uppmärksamheten, speciellt när 

de kopplas till ett aktuellt ämne (Hansson & Marklund 2006:17). Vidare menar de att genom 

publicering av en konflikt på löpsedeln bidrar detta till att ett större intresse från läsarnas sida. 

Journalister är skolade i hur de ska få en läsares intresse och vet när en konflikt är värd att 

nämnas (Hansson & Marklund 2006:19). 

Rubriken är det viktigaste när en nyhetsartikel ska publiceras eftersom det är den som ska 

locka till läsning. Nyhetschefen är den som bestämmer om nyhetsartikeln är värdig att 

publiceras utifrån dens rubrik (Hansson & Marklund 2006:42).  

 

5.1.2 Kvinnans roll i media 
 

Frigyes redogör över hur kvinnan har framställts i media under 1900-talet och menar att 

framställningen av kvinnan är ett av de områden som förändrats mest under det senaste 

halvseklet (Frigyes 2005:77). På femtiotalet var kvinnans plats i hemmet och syntes sällan i 

löpsedlarna. Den enda gången då kvinnorna fick ta plats i nyhetsartiklar var då de antingen 

blivit kidnappade eller mördade. Undantaget var när det handlade om omoral, då de 

prostituerade kallades för ”gatflickor” och framställdes som ”snyltande skumraskfigurer” 

(Frigyes 2005:78). Sexliberalismen under sextiotalet resulterade i att kvinnorna började 

framställas som både subjekt och objekt, då kvinnan fortfarande var en mansförförerska men 

även en sex- och porrkonsument (Frigyes 2005:79). Den växande opinionen under sextiotalet 

krävde fri abort och kvällspressen fyllde nyhetssedlarna om abortresor till Polen. Under 

sjuttiotalet började synen på prostitution att förändras markant. Nu var inte de prostituerade 

kvinnorna ”gatflickor”, utan nu började de ses som offer (Frigyes 2005:81). Vidare menar 

Frigyes att under början av sjuttiotalet kunde porr och prostitution kritiseras för att utnyttja 

kvinnor och skulden flyttades från kommersiella aktörer till män i största allmänhet, eftersom 

det var männens ensamhet som utpekades som problemens kärna (Frigyes 2005:81). På 
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åttiotalet började löpsedlarna inkluderade artiklar om sex som riktades enbart till kvinnor 

vilket ledde till att kvinnofrågorna under nittiotalet ökade. Kvinnorna kunde nu också pekas ut 

som makthavare och fifflare, ett exempelfall var Mona Sahlins kontokortsaffärer mellan 

oktober – november år 1995 (Frigyes 2005:83). På nittiotalet hade kvinnorna individualiserats 

och började få fler roller i offentligheten som kändisar, makthavare, offer, konsumenter och 

sexuella varelser (Frigyes 2005:86–87).  

 

I och med den stora förändringen om kvinnors framställning, började löpsedlarna att rikta sig 

till klassiska kvinnointressen som bantning, kläder och smink. Frigyes förklarar att detta 

berodde på att kvinnornas roll generellt blev större och att kvällspressen tävlade om 

marginalköpare (Frigyes 2005:87). Vidare redogör han för det Anna-Clara Welander, 

Expressens vd, en gång hade sagt om att kvinnor är den centrala gruppen i 

löpnummerkampen. Welander menade att männen är trogna sina tidningar, medan kvinnorna 

måste lockas med ett budskap som riktar sig till dem (Frigyes 2005:87).  

 

Vidare kommer Ekman in på hur kvinnor tilltalas i media där hon redogör över hur tidningar 

med manliga läsare oftast specialiserar sig i ett ämne som en enda gemensam nämnare. Ämnet 

är oftast jakt, fiske, sport, bilar eller storbystiga kvinnor. Tidningar som vänder sig till 

kvinnliga läsare specialiserar sig oftast i kroppsliga och utseende ämnen (Ekman 1998:57). 

Ekman menar att tidningarnas budskap är olika beroende på vilket kön som ska läsa 

tidningen, männen ska fördjupa sig i sitt intresse och koppla av, medan kvinnan ska unna sig 

själv egenvård och strunta i förpliktelser. Kvinnan ska ägna sig åt en avkopplande dag för sig 

själv genom att ta ett långt bad, skrubba kroppen, fila naglarna, ansa kroppshår och annat 

skönhetsmässigt (Ekman 1998:58). Detta signalerar att det är viktigt att kvinnan sköter om sitt 

utseende för att vara vacker, medan mannen bara får vara sig själv (Ekman 1998:58). 

 

 

5.2 Genus 
 

Genusavsnittet redogör för genusordningen, maktförhållanden, underordning och är 

betydande för den andra frågeställningen; vilka är de underliggande motiven till att den 

kvinnliga sexturismen framställs på det viset?  

5.2.1 Genusordning 
 

Connell redogör för de postmodernistiska tankarna om genus i förhållande till imperialism, 

nykolonialism och dagens globalisering. Kvinnor som arbetar minst lika många timmar som 

männen får oftast lägre lön och därför är de flesta kvinnor ekonomiskt beroende av sina män 

(Connell 2006:12). Connell nämner att de västerländska medierna är fullspäckade med bilder 

av kvinnlig passivitet då kvinnorna som pryder omslagen oftast är unga, smala och 

retuscherade (Connell 2006:12–13). Han menar att kvinnorna får lära sig av populärkulturen 

att alltid se åtråvärda och attraktiva ut medan männen uppmanas till att framstå som hårda och 

dominerande (Connell 2006:13). Vanliga manliga yrken enligt Connell är polis, militär, 

väktare och kriminell, medan kvinnliga yrken går ut på att reparera våldets konsekvenser 

genom sjukvård, psykologi och socialt arbete (Connell 2006:13). Connell menar att även 

respekten delas ojämlikt då han redogör för de amerikanska fotbollsmatcherna där 

hejaklacksledarna behandlas som bihang till huvudattraktionen och som föremål för männens 

begär (Connell 2006:16).  

 

Enligt Connell börjar genusskillnader redan på skolgården där det framkommer tydligt vilket 
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kön som har makt över platsen. Iakttagelser av lekande barn har visat att pojkarna oftast 

använder tuffare tag vid lek, tillgriper oftare aggression och gör anspråk på marken (Connell 

2006:26). Med detta sagt menar Connell att barn redan vid ung ålder börjar visa en 

differentiering av genusmönster, genushierarkier och sexuella hierarkier som är vanliga bland 

vuxna (Connell 2006:27). 

 

5.2.2 Maktförhållande och underordning 
 

Ekman definierar begreppet makt som någonting som bygger på över- och underordning, och 

för att makt ska uppstå måste någon anpassa sig efter någon annans regler. Det kan röra sig 

om två enskilda individer, folkgrupper eller nationer (Ekman 1998:8). Vidare menar Ekman 

att kvinnors makt är underordnad männens när det gäller både politiskt, ekonomiskt och 

socialt då förväntningar och regler ligger till männens fördel eftersom mannen ses som en 

norm. Även om allt fler kvinnor under de senaste åren börjat stiga in på områden där bara 

män tidigare vistats, är det ändå fler män som sitter på politiska poster, höga befattningar 

inom näringslivet och universitet (Ekman 1998:8).  

 

Ekman tar även upp Yvonne Hirdman som är professor i genusforskning, Hirdmans 

genusforskning talar om kvinnors makt i samhället. Hirdman beskriver genus som en social 

konstruktion av kön då hon menar att samhället bygger på värderingar och föreställningar om 

manligt och kvinnligt (Ekman 1998:14). Kulturen i samhället stereotypiserar och 

kategoriserar manliga och kvinnliga beteenden, beroende på kön tillskrivs människan olika 

egenskaper, roller och uppgifter (Ekman 1998:14). 

 

Eriksen redogör en rad olika antropologiska utlopp till kvinnors underordning och menar att 

detta kan ha sitt ursprung i jägare- och samlaresamhällen där männen jagade och kvinnorna 

samlade. Kvinnorna var mindre fysiskt rörliga under havandeskap och amning och därmed 

var det männen som fick sköta hushållets kontakter och skydd mot faror. Kvinnans mindre 

fysiska rörelse är anledningen till att kvinnan fick ansvaret över barnuppfostran och 

hushållsarbetet (Eriksen 2010:136).  

 

En annan teori menar Eriksen är Lévi-Strauss’ strukturalism som förklarar att kvinnor är 

närmare naturen medan männen är mer kulturella. Kvinnan är närmare naturen pågrund av sin 

biologiska funktion med barnafödande, menstruation och amning. Kvinnan är även i likhet 

med naturen otämjd, vild och svårkontrollerad och därmed en fara för männen, därav 

männens behov till tämjandet av kvinnor (Eriksen 2010:140).  
 

 

5.3 Konsekvenser 
 

Detta avsnitt redogör för ett antal konsekvenser som kan tänkas uppstå i och med medias 

rapportering om den kvinnliga sexturismen i Gambia. Avsnittet är betydande för den tredje 

frågeställningen som hänsyftar till konsekvenserna.  

5.3.1 Stigmatisering 

Goffman skriver om begreppet stigma där han talar om hur begreppet skapades samt 

anammades och används än idag. Stigma är en term som grekerna skapade som var till för att 

symbolisera och föreställa kroppsliga tecken avsedda att redogöra för någonting ovanligt eller 
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nedsättande i en persons moraliska status (Goffman 2011:9).  

Den person som bar denna symbol – som på den tiden var ett tecken som skars eller brändes 

på kroppen – tydde på att personen var en slav, brottsling eller en förrädare. Det var en utstött 

person, en person som bör undvikas (Goffman 2011:9).  

I Goffmans bok beskrivs och används termen stigma som en benämning på en besittande 

egenskap hos människan, denna egenskap är djupt misskrediterande (Goffman 2011:11). 

Goffman skriver att varje samhälle är med och avgör exakt vilka medel som ska komma till 

användning av indelandet av människor, men också vilka karaktärsdrag som ska uppfattas 

som vanliga samt naturliga för medlemmarna i varje skapad kategori (Goffman 2011:9).  

Det är lätt hänt att vi människor är snabba med att döma andra vid första mötet vi har med 

dessa, exempelvis vid mötet med en främling är det vanligt att vi redan vid åsynen av denne 

anser oss själva ha tillräcklig information för att vi ska kunna placera denne i en avsedd 

kategori samt föreskriva egenskaper hos denne så som dennes sociala identitet (Goffman 

2011:10). Det är ofta dessa första intryck som – vi får av andra som – finns till grund när vi 

sedan formar om mötet till normativa förväntningar (Goffman 2011:10). Det som Goffman 

tycker är typiskt med vårt sätt att snabbt döma andra är att människor gör det omedvetet och 

att de blir medvetet för dem först när det blir en fråga om dessa krav som har ställts på andra 

människor uppfylls eller inte (Goffman 2011:10).  

När synen vi har om andra människor inte uppfylls blir vi medvetna om att vi hade vissa 

föreställningar om hur människor borde vara. Här kan en människas identitet få två 

benämningar där den första är; den karaktär som vi snabbt hänför/tillskriver att denne har via 

våra intryck och benämns hans virtuella – skenbara – sociala identitet. Medan den kategori 

som dennes egentliga egenskaper och de som denne representerar benämns hans faktiska 

sociala identitet (Goffman 2011:10).  

 

Goffman skriver att när främlingen vistas i vår närvaro kan det för oss framgå att denne 

besitter några egenskaper som i fallet gör honom olik från alla de andra som tillhör samma 

kategori, dessa egenskaper är mestadels mindre önskvärda egenskaper. Det är alltså vårt 

medvetande som reducerar denne från att vara en helt vanlig människa till att denne hamnar i 

ett utanförskap. Att en människa stämplas på ett sådant sätt betyder att ett stigma skapas, 

framförallt konsekvenserna och effekten av våra handlingar är omfattande och kan beskrivas 

som en oförmåga, en oduglighet eller också ett handikapp. Detta skapar en speciell diskrepans 

mellan den virtuella och den faktiska identiteten (Goffman 2011:10).  

Vidare menar Goffman att det ligger nära till hands för den stigmatiserade individen att på 

alla möjliga vis utnyttja sitt stigma för att kunna påvisa och benämna sina så kallade 

”sekundära vinster” i form av en ursäkt av en handling eller otur -situation som denne kanske 

har befunnit sig i (Goffman 2011:18) med detta menar vi att en sexturist som bär ett stigma 

skall kunna utnyttja det för att kunna ursäkta sig eller förklara varför denne väljer att agera på 

sådant sätt. Varför denne väljer att resa utomlands och utföra dessa sexuella tjänster.  

Det som vidare uppstår utifrån en nära kontakt som denna är då att den stigmatiserade 

individen uppfattar och känner en känsla av att inte veta vad den normala individen tycker och 

tänker om honom/henne. Det är därför det skapas en rädsla i den stigmatiserade personen, en 

rädsla av vad denne normala individ kan tycka, och då känner sig den stigmatiserade 

individen ständigt ifrågasatt (Goffman 2011: 22). Med detta menas att individen som besitter 

ett stigma antar en försvarsmekanism att försöka tänka ut möjliga svar eller också andra 
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passager till vidare samtal för att på så sätt komma ifrån ämnet och inte behöva avslöja sitt 

verkliga jag.  

Det är antingen så att den stigmatiserade individen är för skamsen eller påträngande och att 

denne individ är alltför kapabel till att avläsa de oavsiktliga innebörderna i den normala 

individens agerande (Goffman 2011:26). Med detta menar Goffman att en individ som är 

sexturist är rädd för att dennes identitet ska avslöjas och att denne är rädd för vad andra ska 

tycka om en. Därför är en individ som bär på ett stigma ofta ganska tyst och fundersam när 

denne kommer i kontakt med andra ”normala individer”. Denna individ är på samma gång väl 

medveten om att denne bär på en egenskap som att vara sexturist och är väl försiktig så att 

detta inte läcker utåt till resterande individer och kan därför betrakta sig själv som skamsen. 

5.3.2 Stämplingsteorin 

I boken ”Outsiders – studies in the sociology of deviance” skriven av Howard Becker, skriver 

författaren att det finns olika typer av regler som sociala grupper använder sig av vid olika 

omständigheter. Människans beteende läggs upp som en plan över de specifika tillfällena och 

de sociala reglerna definierar specifika situationer och beteenden som är passande för 

förhållandet (Becker 1973:1). De undermedvetna reglerna, om vad som egentligen är rätt och 

fel är en av reglerna och när denna regel bryts av någon i gruppen ses personen i fråga som en 

som inte går att lita på. Personen i fråga blir då automatiskt utstött av gruppen och ses inte 

längre som en av ”dem”(Becker 1973:1). Samhället och kraven samhället ställer på individer 

menar Becker är en av anledningarna till att individer bryter mot dessa moralfrågor, vad som 

anses vara rätt och fel (Becker 1973:8-9). När en individ bryter mot en av gruppens regler och 

avviker från gruppen påverkar detta gruppens syn på individen (Becker 1973:3). Detta 

påverkar människors sätt att döma, på så sätt att en individ kan enbart göra en enda avvikelse 

för att direkt bli dömd av omgivningen.  

Becker fortsätter att ta upp detta med avvikelse och menar på att om en grupp individer 

ständigt kommer med nedvärderande åsikter och handlingar mot en ensam individ kan detta 

medföra att denne går emot sig själv och även han ser sig som misslyckad och lat (Becker 

1973:9–11). Detta kan eskalera till att personen i fråga blir lagbrytare och fortsätter att bryta 

de regler som samhället byggt upp (Becker 1973:6-9). Hur vidare en situation ska behandlas 

som en avvikelse avgörs beroende på vem det är som utför den och vem som skadats av den, 

nämner Becker i boken. Dessa regler gäller inte alla, utan tenderar att endast gälla på vissa 

(Becker 1973:12–13). Becker tar även upp att detta finns inom ungdomsbrottsligheten, 

exempelvis att pojkar i fattiga länder lyckas komma längre i den rättsliga processen än vad 

pojkar som kommer från länder med högre standards (Becker 1973:13).  

 

Denna teori är viktig i vår undersökning för att den visar på hur lätt det är för omgivningen att 

döma andra människor bara genom vad som skrivs i media, det reser över 100 000 svenskar 

till Gambia varje år. Är alla dessa sexturister, eller finns det även dem som reser för att de 

uppskattar maten, kulturen eller naturen?  

 

 
5.3.3 Destinationsutveckling 

I boken ”Utveckla turistdestinationer – ett svenskt perspektiv” tar Muller (2007) upp hur ordet 

destination kan ha flera olika betydelser, destination kan vara bland annat ett rumsligt 

fenomen där utbud av attraktioner och tjänster ingår. Det kan även vara en plats som inte har 
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några tydliga gränser. I samma bok beskriver Aronsson (2007) destination på ett annorlunda 

vis. Enligt Aronsson är en destination en fråga om rumslig rörelse under en viss tidsperiod. 

Aronsson (2007) anser att en destinations strukturella innehåll är förknippat med 

turismnäringen. Turismen betraktas som en näring och den ses ofta som en möjliggörare och 

även en organisatör av aktiviteter och rörelse. Natur, aktiviteter och myter är attraktioner som 

ska finnas på en destination för att den ska väcka intresse hos besökarna. Transport, boende 

och förtäringsplatser ska i allmänhet vara centrala.  

Muller (2007) tar även upp modellen Tourist Area Life Cycle (Butler 1980) som används vid 

destinationsutveckling. Modellen beskriver hur utvecklingen av turismen kan gå till, i olika 

faser. Från fas ett är när personer som har gott inflytande på andra besöker en destination. 

Detta medför besöksströmmar. Fas två är utvecklingsfasen, där olika typer av aktörer får upp 

ögonen för platsen och börjar bygga ut hotell, restauranger, attraktioner etc. De lokala 

aktörerna börjar förlora kontrollen på turistprodukterna, detta i sin tur leder till fas tre som 

kallas Konsolideringsfasen. Muller (2007) berättar att denna fas innebär att antalet besökare 

minskar.  

 

Den sista fasen är stagnation, där Muller (2007) förklarar att stagnation innebär ett hot mot 

turistdestinationen, eftersom destinationen är beroende av turismnäringen. De kan finnas olika 

anledningar till att en destination kommer till den sista fasen. Muller (2007) menar att 

destinationen är för känd och att besökare besökt destinationen flera gånger och tröttnat. Det 

kan även bero på att det är för mycket turister eller ditsatta attraktioner som har förstört det 

genuina med destinationen. Muller (2007) tar upp att det är viktigt med förnyelse för att slippa 

hamna i den fjärde och sista fasen, det kan bland annat innebära att destinationen måste bygga 

upp konstgjorda attraktioner. Ifall det inte skulle ske någon typ av förändring på destinationen 

kan detta innebära nedgång för destinationen menar Muller (2007). Sedan kan det även finnas 

andra faktorer som påverkar ett land eller en destinations framgång och popularitet. Muller 

(2007) menar att goda tillgångar av attraktioner och ett gott rykte är till en destinations fördel. 

5.3.4 Hållbarhet 
 

I boken Tourism, technology and competitive strategies, skriver Aulina Poon (1993) att 

turismindustrin har en viktig roll i hur miljön används och påverkas utav människors 

användning. Miljön kan som andra fenomen påverkas både positivt och negativt, men Poon 

väljer att förhålla sig till miljöpåverkan som sker negativt. Eftersom det är miljön som säljs 

till landets turister är turismen beroende av att miljön skall vara samt upplevas positivt, 

skriver Poon. För att miljön inte skall konsumeras fel och i slutändan förstöras helt menar 

Poon att det är viktigt att ha en hållbar utveckling av turismen.  

 

I boken Tourism and Sustanability: Development and New Tourism in the Third World, skriver 

Mowforth & Munt (2009) att de olika formerna av hållbarhet som existerar är; ekologisk 

hållbarhet, social hållbarhet, kulturell hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, skriver Mowforth 

& Munt (2009). Under kulturell hållbarhet skriver Mowforth & Munt (2009) att de samhällen 

där turism vidareutvecklas är just där det finns en potentiell risk att de lokalas traditioner såväl 

som kultur kan påverkas åt båda hållen – både positivt och negativt – av turisternas traditioner 

och kultur. Det är intressant att se samhällen där en kombination av de lokalas kultur och 

traditioner blandats med turisternas skriver Mowforth & Munt (2009). Vidare skriver 

Mowforth & Munt (2009) att den kulturella hållbarheten bygger på människors förmåga att 

anpassa sig till olika kulturella livsmiljöer som skiljer sig från sin egna. Det viktiga inom 

hållbar turism är dock att försöka att inte ändra på den lokala kulturen som existerar i landet 
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som man själv är gäst i, skriver Mowforth & Munt (2009).   

 

Under ekonomisk hållbarhet skriver Mowforth & Munt (2009) att det här innebär att det 

lokala samhället i viss mån skall få en slags ersättning för turismens påverkan, detta mer i 

negativa sammanhang. Den ekonomiska ersättning som turismens påverkan erbjuder skall ske 

genom att turismen frambringar en vinst som är tillräcklig för att tänkas ersätta vissa av de 

kostnader som har uppkommit för att på detta sätt bäst kunna tillfredsställa turisternas 

uppkommande behov. Varför denna ersättnings är viktig är dels för att vinsten som skall 

genereras kan bidra till att modifiera de uppkommande effekter av turisternas närvaro på 

platsen men också för att det skapar en slags inkomst för samhället. Moworth & Munt (2009) 

nämner dessa två faktorer av hållbarhet som viktiga aspekter och menar vidare att ekologisk 

hållbarhet och social hållbarhet kan bli diskuteringsbara och i vissa fall inte ens behöva 

komma till användning. Varför de resterande inte kommer till användning förklaras enkelt 

genom att finna stöd i ersättningen som bör ges till samhället i fråga, ifall turismen 

frambringar lämpligt med ersättning som kan vara tillräcklig spelar det i slutändan ingen roll 

hur mycket kulturell, social eller miljömässig skada turismen har utgjort för samhället, skriver 

Mowforth & Munt (2009).  

 

5.3.5 Image 
 

Medan sexturism i vanliga fall ses i termer av manliga kunder för kvinnliga sexarbetare, bör 

det dock noteras att det omvända också uppstår och har registrerats (Ryan & Hall 2001: xii). 

Exempelvis visade Harrell-Bonds (1978) studie av turismen i Gambia att kvinnlig prostitution 

var vanligt och att manlig prostitution bland unga gambier var en skenande, öppen och 

fortlöpande process där medelålders skandinaviska kvinnor var köparna av dessa sexuella 

tjänster (Ryan & Hall 2001: xii). Det har hävdats att det var först med uppkomsten av de nya 

formerna av sexuellt överförbara sjukdomar, särskilt aids, som oron över förhållandet mellan 

sexturism och internationell brottslighet blev mer uppmärksammad. Protester mot 

internationell sexturism av kvinnor började ses som något som enbart drabbade män och 

därför kom de att ta större betydelse bland populära medier. Efter dessa negativa 

konsekvenser av att denna sexturism uppmärksammats blev fenomenet sexturism kopplat till 

bland annat sjukdomar men också dåligt syfte till resa (Ryan & Hall 2001:xiii). 
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6 Empiri 

6.1 Nyhetsartiklar 
 

Nedan följer en sammanfattning av nyhetsartiklarna och kodorden. 

Nyhetsartikel 1 
Att finna kärlek i Gambia skriven av Victoria von Uckermann och Sofia Glase, Visions 

internationella stipendiater 2012. Här nämner Uckermann och Glase att sexturism är något 

som är avskräckande, det är accepterat i vissa länder och i andra inte. ”Europeiska kvinnor 

som köper kärlek av gambiska män” väljer redan i deras inledande ord att definiera detta 

resande som att kvinnorna köper kärlek och inte sex. De fortsätter att skriva: ”I Sverige anses 

det vara fult men i Gambia är det accepterat och för många en verklighet som har gjort 

landet till en utav de främsta turistdestinationer att åka till om man är kvinna i medelåldern 

och vill ha en romans med en ung, gambisk man”.  

 

Uckermann och Glase har själva åkt ner till Gambia för att observera hur dessa romantikresor 

ser ut och hur kvinnorna kommer i kontakt med gambiska män, de skriver att ”Kvinnors 

sexturism i Gambia är inte något nytt. Sedan 70-talet har ett stort antal kvinnor från Europa 

åkt för att finna lyckan. På internet finns mängder av bloggar, chattrum och liknande med tips 

om var i Gambia man kan träffa män och hur enkelt det är”.  

 

Vidare nämner de att det finns speciella barer som dessa äldre, vita kvinnliga turister kan 

besöka, dessa barer syftar till att vara en samlingsplats för äldre kvinnor och gambiska män. 

Uckermann och Glase pratade med en servitör på plats som berättade att hans syn på 

kvinnorna som kommer från Europa till Gambia för detta syfte har förändrats. Han har nu fått 

en dålig bild av dessa kvinnor och han kan inte förstå att kvinnorna inte märker eller inser att 

det inte är riktig kärlek som de gambiska männen ger dessa kvinnor – allt handlar om 

pengarna och inte kärleken. Vidare skriver de att resenärerna som skulle resa till Gambia 

skiljde sig från resten av resenärerna som skulle resa till andra destinationer. Det som skiljde 

resenärerna som skulle resa till Gambia från alla andra var att det var ovanligt många och 

äldre kvinnor som skulle resa till Gambia. Det märktes att det inte var deras första resa till 

landet, eftersom de visste vart de skulle och hur de skulle bete sig. Men den främsta orsaken 

säger Uckermann och Glase, var att deras gambiska män stod och väntade på dem när de 

anlände till flygplatsen.  

 

Uckermann och Glase redogör för hur en gambisk man vid namnet Bucks berättar hur dessa 

romantikresor ser ut och vart romantiken börjar; ”Mängder av äldre kvinnor från Västvärlden 

åker till Gambia för att känna sig uppskattade och få känna kärlek på nytt. Kvinnorna får 

oftast kontakt med männen på stränderna och därefter börjar i regel en relation med 

middagar ute, långa strandpromenader hand i hand, romantiska nätter och liknande. Oftast 

görs inte en summa pengar upp i förväg för vad den unga mannen ska få gengäld utan en tyst 

överenskommelse finns. Han är fattig och i stort behov att ekonomiskt stöd, något som många 

äldre kvinnor har möjlighet att bistå med”. Vidare kom skribenterna i kontakt med Bucks 

föräldrar som förklarade hur relationerna ser ut, och att de gambiska männen enbart spelar en 

roll för att de är i behov av pengar.”Männen spelar en roll och vet att kvinnorna suktar efter 

bekräftelse och närhet, det viktigaste är uppmärksamhet och inte den fysiska delen, de 

gambiska männen föredrar inte alls kvinnor i övre medelåldern men att många män är så 

pass desperata efter att kunna försörja sina familjer att de hellre säljer sig själva. I många 

fall har de gambiska männen som försörjer sig genom att träffa kvinnliga turister både fru 
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och barn hemma” sa Bucks föräldrar.  

 

Uckermann och Glase kom även i kontakt med en gambisk man i 20 års ålder, som försörjde 

sig med hjälp av dessa semesterromanser. ”Han anser inte att det är prostitution som 

försiggår, det är en win-win situation då både mannen och kvinnan får det de vill ha. Mannen 

får lyxiga middagar, kläder och pengar medan kvinnan får en tillfällig romans med närhet 

och sällskap på köpet”. På plats gjorde skribenterna ytterligare en intervju med en gambisk 

man som hette Lamin, han berättade att han inte ser det som sker i Gambia som prostitution 

trots att han ser detta som fel. Lamin nämnde att många av de gambiska männen har haft korta 

semesterrelationer med kvinnorna men andra har gift sig och flyttat till Europa med hopp om 

en bättre framtid. Lamin nämnde även att landet har blivit stämplat som ett land som erbjuder 

sexturism för kvinnor. Uckermann och Glase nämner också att de har svårt att förstå hur dessa 

kvinnor inte kan inse att denna kärlek som erbjuds dem enbart är temporär och att när de reser 

tillbaka till Europa kommer det andra kvinnor som tar över deras plats.  

 

Koder ur denna artikel: romantik, kärlek, vit, äldre, kvinna, makt, win-win situation, 

stämpling, ej prostitution, dröm, utnyttjande.  

 

 

Nyhetsartikel 2 
Sexturism: Kvinnligt utnyttjande inte mindre sunkigt än manligt skriven av: Hanne Kjöller, 

tagen ur DN, 2013-04-10. I denna artikel skriver Kjöller om filmen ”Gringa” och att ämnet 

sexturism är något som är så pass angeläget och som har uppmärksammats i media under de 

sista åren. Kjöller beskriver filmen och nämner att ”Det är män som i drömmen om ett annat 

liv, i Europa eller USA, uppvaktar utländska kvinnor – gringas. De lockar med exotism och 

ibland också mysticism. De umgås ett tag, låter de turistande kvinnorna betala för allt, och i 

bästa fall får de så småningom följa med någon av dem till deras hemland”. 

Kjöller skriver att det är svårt att följa denna film samt att det är svårt att undvika att dra 

paralleller till sexturismen som sker i Thailand. Kjöller skriver även om att fokusen på 

maktförhållanden har förändrats och att det numera läggs fokus på rik och fattig, medan det 

innan låg fokus på man och kvinna. Kjöller menar att detta fenomen inte är något nytt då vi 

människor redan är medvetna om att medelålders kvinnor åker till Gambia för att finna kärlek 

och tycker att människors underläge och maktposition skapar då hon skriver ”Men att begå 

samma övergrepp som rika män alltid gjort är inte att föra jämlikheten framåt. Det är att 

utnyttja människors underläge och det är inte ett spår mer ädelt om det är kvinnor som gör 

det”. 

Slutligen avslutar Kjöller med att skriva att ”Det är möjligt att vissa av de fattiga männen och 

kvinnorna också får ut något av denna byteshandel. Men ansvaret för att det verkligen är så 

vilar på den som faktiskt har ansvaret. Och det har den med dollar i fickorna. Inte den som 

bara försöker överleva”.  

Koder ur denna artikel: Makt, utländska kvinnor, dröm, utnyttjande, män vs. kvinna, kärlek, 

win-win situation.  

 

Nyhetsartikel 3 
I Gambia kallas sexhandeln semesterromanser skriven av: Katia Wagner, Sydsvenskan, 
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publicerad 2005-04-29. Journalisten Wagner observerade kvinnornas beteende i Gambia 

under täckmantel. Hon valde att klä ut sig och anamma rollen som en nyanländ kvinna i jakt 

efter en ung gambier för att spendera sin tid med. Detta gjorde hon för att lättare kunna 

dokumentera, då hon ansåg att en deltagande observation skulle ge henne mer data. Wagner 

inleder nyhetsartikeln med att ca 100 000 turister reser till Gambia varje år, där ett antal av 

turisterna är vita äldre kvinnor vars syfte är att köpa sex. De vita äldre kvinnorna kunde köpa 

sig gambiskt sällskap för femhundra kronor i veckan. Männen kallas dock inte för 

prostituerade och kvinnorna ser inte sig själva som sexköpare, trots att detta var väldigt 

uppenbart skriver Wagner.  

 

Vidare nämner Wagner att äldre kvinnor med yngre gambier kunde ses överallt på stränder, 

restauranger och nattklubbar hållandes i hand. Wagner skriver att ”Männen tycks fungera som 

kvinnornas betjänter: de servar med kylda drycker, hämtar mat, bär väskor, smörjer ryggar 

med solkräm. Händer och kyssar överallt”. Varför Wagner väljer att beskriva och definiera 

det som semesterromans är för att ”sexhandeln i Gambia sker öppet och är inte olaglig så 

länge ingen är minderårig. Samtidigt är den inte rumsren. Därför kallas det för 

semesterromanser: kvinna och man möts, tyckte uppstår och de spenderar tid tillsammans. 

Men utan pengar skulle det aldrig hända” skriver hon. Vidare nämner Wagner att hon frågade 

en servitör om gambierna var intresserade av de äldre kvinnorna varpå servitören svarade 

”Nej, nej, nej. För de här männen är umgänget med kvinnorna som att gå till jobbet”. När 

Wagner sedan frågar en kvinna om hur lätt det är att skaffa sig en semesterflört får hon svaret 

att det är väldigt lätt och att det bästa sättet är att dra på sig träningsskor och ta en 

joggingrunda på stranden. Kvinnan fortsätter med att berätta att det är hon som betalar för all 

mat, nöjen och omkostnader som tillkommer. Kvinnan talar om för Wagner att det är ett spel 

som spelas, det talas inte om att pengarna som spenderas görs för sexuella ändamål, utan det 

ska framställas som att den äldre kvinnan och den yngre gambiern är vänner. Wagner följde 

kvinnans råd och satte sig in i rollen när hon tog på sig sina joggingskor nästa dag och sprang 

längs stranden. Wagner beskriver att det inte tog lång tid tills hon fick sällskap av unga 

gambiska män som ville prata med henne, hon tackade nej och fortsatte sin joggingrunda.  

 

Avslutningsvis skriver Wagner att de äldre kvinnorna har makten medan gambierna är deras 

undersåtar då männen står för de sexuella tjänsterna och kvinnorna för de materiella. Wagner 

menar att de gambiska männen inte har något annat val och går med kvinnorna för att försörja 

sig då det råder stor arbetslöshet i Gambia.  

 

Koder ur denna artikel: vita, äldre, kvinnor, utnyttjande, försörjning, semesterresa, makt, 

win- win situation. 

 

Nyhetsartikel 4 
Hit åker svenska kvinnor för att köpa sex skriven av Karin Ahlborg, Aftonbladet, publicerad 

2013-01-06. Ahlborg skriver att Gambia är ett kärleksparadis. Ahlborg åkte ner till Gambia 

för att själv observera och med egna ögon se vad som sker, hur det sker men också varför det 

sker fenomen som sexturism i Gambia. Ahlborg skriver att hon själv är 52 år och 

äktenskapsledig och vill därför ta sig fram i det mörker som omger dessa kvinnliga sexköpare, 

för att se vad det är som pågår. Ahlborg fick sällskap genom sin resa av en fotograf som 

tillsammans dokumenterade fenomenet kvinnlig sexturism.  

 

I sin nyhetsartikel skriver Ahlborg att ” När forskare definierar sexturism beskrivs alltid 

manliga turister som endera reser enbart för att köpa tillgång till kvinnors kroppar eller som 
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använder sig av möjligheten när den dyker upp. Om ämnet kvinnliga sexturister över huvud 

taget berörs så använder man sig av omskrivningar som semesterromanser, romantiska 

äventyr eller pojkvänsupplevelser – något helt harmlöst trots att maktförhållandet mellan en 

rik, vit kvinna och en fattig, svart pojke är detsamma som mellan en rik, vit man och en fattig, 

asiatisk flicka”. Vidare skriver Ahlborg om mötet med en yngre gambisk man som försökte 

göra närmanden på henne genom att försöka krama om henne eller känna på hennes hår. När 

Ahlborg frågade mannen om han brukar ha sex med de kvinnliga turisterna, svarade mannen 

att han aldrig hade sex med någon han inte var kär i. Därefter la han sig hand runt Ahlborgs 

axlar och sa ”Kanske har jag träffat den rätta nu”.  

 

Ahlborg skriver att när hon promenerar ser hon för det mesta andra par som håller varandra i 

hand, dessa par består av en vit, äldre kvinna, som ofta var överviktig och där den svarta 

mannen var ung och muskulös. Ahlborg reagerade på detta då hon skriver att varken de 

gambiska männen eller de äldre kvinnorna såg detta som sexköp. Vidare kommer Ahlborg 

tillbaka till det hon nämnt tidigare om hur det skiljer sig beroende på om det är kvinnlig eller 

manlig sexturism, hon skriver att ”När kvinnlig sexturism beskrivs läggs ofta stor vikt vid att 

kvinnor ska vara särskilt mottagliga för komplimanger, att det är en så viktig del av det 

”romantiska äventyret” att det överskuggar sexet. Särskilt äldre kvinnor ska bli nöjda och 

glada bara en man viskar i hennes öra att hon är vacker”. Trots detta tror Ahlborg att det är 

fullt möjligt för en yngre attraktiv gambisk man att bli kär i en äldre, vit, europeisk kvinna, 

men att det inte är just detta som utspelar sig på ständerna eller någon annanstans i Gambia, 

och att ”Man får vara både halvblind och brottsligt oskuldsfull för att inte se prostitutionen 

precis som den är”. 

 

Slutligen skriver Ahlborg om vad som förväntas av kvinnan och vad som förväntas av 

mannen under denna semesterromans, och hon väljer att skriva ut det så här; ”En man håller 

sig till en och samma kvinna under hennes vistelse och andra män ska ge fan i en ”upptagen” 

kvinna. Kvinnor förväntas hålla sig till en och samma ”pojkvän” men har makten och 

pengarna att ändra sig, vilket i synnerhet brittiskorna uppges göra frekvent”. 

 

Koder ur denna artikel: makt, semesterromans, underordnad, ej prostitution,  

 

 

Nyhetsartikel 5 
Vi är trötta på att bli kallade för sexturister skriven av: Fatou Touray, Aftonbladet, publicerad 

2012-05-15. 

 

Debattartikeln behandlar ämnet kvinnlig sexturism. Ett flertal kvinnor har lagt sin underskrift 

till artikeln i form av en protest mot medias framställning av de kvinnliga turisterna som reser 

till Gambia. Debattartikeln redogör för hur media rapporterat och framställt Gambia-turisterna 

som enbart sexturister. Skribenten Touray menar att rapporteringen är ensidig, då 

journalisterna enbart rapporterar om sexhandeln som förekommer i Gambia och utesluter 

resterande motiv till resandet. Touray påpekar att hon och andra Gambia-turister inte reser dit 

för sexuella ändamål, utan för att landet har mycket annat att erbjuda som exempelvis god 

mat, fina stränder, klimat och kultur. Hon är mån om att påpeka att alla som åker till Gambia 

inte nödvändigtvis haft en gambisk kärlekspartner och de som haft stämplas automatiskt som 

sexturister. Hon menar att kvinnor som har en relation med en gambisk man får negativa 

reaktioner från omgivningen, då många tar för givet att det skett en handel inom relationen. 

Omgivningens reaktioner blir att kvinnorna ”hämtat en prostituerad ung kille i Gambia”, som 
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Touray nämner. Vidare berättar hon att omgivningen inte förhåller sig till verkligheten, tar inte 

hänsyn till mannens ålder eller hur paret egentligen träffats. Det som är oroar Touray är inte 

stämplingen som ”sexuellt frustrerade medelålders kvinnor som reser till Gambia för att köpa 

sex av unga killar”. Det som verkligen är oroväckande enligt Touray är att den negativa 

medierapporteringen påverkar Gambias turistnäring, då landet får ett dåligt rykte. Hon menar 

att Gambia är ett fattigt afrikanskt land som är i behov av turismnäringen, då det är Gambias 

största inkomstkälla. Slutligen uppmanar hon att alla Sveriges journalister ska ta sitt ansvar 

och rapportera om en mer rättvis bild av Gambia som turistmål för att gynna turistnäringen.  

 

 Koder ur denna artikel: kärlekspartner, sexhandel,relation, prostituerad, stämpling, 

sexturister.   

 

 

Nyhetsartikel 6 
”Här gifter hon sig med Jaya, 24” skriven av Johanna Hellsten, Aftonbladet, publicerad 

2012-05-13. Nyhetsartikeln rapporterar om dokumentären ”Outsiders” på Kanal 5 av inslaget 

om de tre systrarna som reser till Gambia för att finna kärleken. De tre systrarna är alla över 

60 år och har gemensamt ett intresse för minst 30 år yngre gambiska män. Skribenten Hellsten 

nämner att i Thailand är det en vanlig syn att äldre vita män går hand i hand med unga 

thailändska kvinnor och att i Gambia är det tvärtom. Där går äldre vita kvinnor hand i hand 

med yngre gambiska män. De vita västerländska kvinnorna söker efter en kärleksrelation och 

undviker att kalla det för sexhandel, då det rör sig om en semesterromans. 

 

Sinikka, den äldsta av systrarna, blir intervjuad av Hellsten där hon berättar hur hon lämnat 

sin bostad i Norrtälje för att flytta till Gambia där hon träffat Baba, 29 år gammal. Sinikka och 

Baba planerar att gifta sig men i dokumentären får allt en omvändning då Sinikka avslöjar att 

hon ska flytta ner till Gambia. Baba och hans släkt blir förbannade då de inser att de inte 

kommer få chansen att flytta till Sverige, vilket var Babas ändamål med relationen med 

Sinikka. Bröllopet blev inställt med Baba, men så småningom hittar Sinikka en ny gambisk 

man Jaya, 24 och i nyhetsartikeln får läsarna ta del av deras privata bröllopsbilder. 

Mellansystern Milla, 62, är gift med Lamin, 28 och hyr deras gemensamma bostad och står 

för alla ekonomiska utgifter. Milla anser inte att hon köpt Lamin då hon säger ”Jag lever med 

honom, jag köpte honom inte på det viset. Men sexlivet är viktigt, man kan inte gifta sig om 

man inte har något sexliv”. Vidare säger Milla att åldern inte spelar någon roll, då kärleken, 

respekten, medmänskligheten och tilliten övervinner allt. Systrarnas barndomsvän Hilka är 

inte lika positiv till systrarnas relationer med yngre gambiska män då hon påpekar att båda 

parter utnyttjar varandra. Hon säger ”Sex och begär från ena sidan, pengar från andra sidan. 

Det är ett gyllene land för oss gamla kärringar att få älskare här”. Sinikka försvarar sig 

genom att påpeka att det hon gör är inget brottsligt, istället uppskattar hon att människorna i 

Gambia är öppna och hälsar på varandra. Hon säger att ” Hemma i Sverige var jag ofta ensam 

och gick nästan aldrig ut. Ingen såg mig eller vände sig om efter mig. Nu är det tvärtom, här 

tittar alla på mig och säger att jag är vacker”. Slutligen säger hon att hon är i paradiset och 

att alla äldre svenska kvinnor borde åka dit för att uppleva detta.  

 

Koder vi fick ur denna artikel: semesterromans, sexliv, utnyttjar varandra, paradiset, män 

vs. kvinnor 
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6.2 Intervjuer  
 

Nedan följer sammanfattningen av intervjuerna med de två journalisterna och skribenten. 

Intervjuerna tar upp hur journalisterna och skribenten valt att beskriva den kvinnliga 

sexturismen och de underliggande motiven till det. Därefter följer intervjuerna med de 

anonyma respondenterna.  

6.2.1 Intervjuer med journalister/skribenter 

Intervju med Katia Wagner 
Katia Wagner hon har fått sin artikel ”I Gambia kallas sexhandeln semesterromanser” 

publicerad i Sydsvenskan. Wagner är en som fått känna på både hot och kränkningar efter att 

artikeln publicerades. När vi ringer upp henne börjar vi med att presentera arbetet och frågar 

henne om bakgrunden till hennes artikel, hon berättar då att redan på 80-talet hade hon gjort 

sin första resa till Gambia. Hon reste då med sin vän som redan innan var bosatt i Gambia och 

även hade en familj som försörjdes och syftet var att besöka denna familj. Redan då kom 

Wagner i kontakt med denna verksamhet, hon bevittnade själv handeln mellan dessa kvinnor 

och män. Wagner berättar att så fort hon fick jobbet på Sydsvenskan var det här en story hon 

ville skriva och så blev det.  

 

”I Gambia kallas sexhandeln semesterromanser”, bygger på en observation, som vi redogjort 

för ovan i nyhetsartikel 3. Wagner berättar att hon gjorde sin observation redan år 2004, under 

sin observation kom hon i kontakt med både kvinnorna och männen, vilket gjorde att hon 

kunde komma dessa människor närmare och ställa de frågor som hon som journalist inte hade 

kunnat. Vi började med att ställa frågan om varför hon valt att skriva på det sättet som hon 

gjort i sin artikel, alltså på ett väldigt berättande och romantiserande sätt. Wagner var mån om 

att tala om för oss att hon anser att detta beteende inte skiljde sig från beteendet sexköparna 

hade i Thailand. Hennes bild kring detta är att dessa kvinnor köper de gambiska männen, 

anledningen till hennes val av ord, som till exempel ”semesterromans” är för att det är de som 

är inblandade som väljer att kalla det för ”semesterromans”.  

 

”Vi väljer att reagera olika på situationer som egentligen är desamma, vi blir upprörda när vi 

ser en gammal gubbe med en liten flicka i Thailand, men inte upprörda när vi ser en gammal 

kvinna med en ung pojke. Jag blev lite upprörd, jag tycker att detta är problematiskt”, säger 

hon.  Hon berättar också att detta är ett väldigt känsligt ämne i Gambia, det är inget som 

befolkning talar om, utan istället hålls det väldigt diskret trots att det är tydligt och uppenbart 

vad dessa kvinnor håller på med. Wagner talar om för oss att männen inte tyckte att det var 

speciellt romantiskt, de tyckte mest att det var äckligt. Vidare berättar hon att hon gjort en 

nyhetsartikel om prostitution under fotbolls VM i Tyskland där hon besökte bordeller och 

intervjuade prostituerade kvinnor. De prostituerade kvinnorna uttryckte sig på samma sätt som 

männen i Gambia, de talade om sina sexkunder på samma sätt. Med detta sagt menar Wagner 

att det inte finns någon skillnad på det de prostituerade kvinnorna och de gambiska männen 

tyckte om sina sexkunder, båda tyckte att det var äckligt, men att de inte hade något annat val.  

 

När vi ställde frågan om hur hon skulle beskriva den manliga sexturismen i Thailand fick vi 

svaret att hon skulle försöka vara lika objektiv när hon skulle göra sina observationer och vara 

lika neutral som hon var när hon skrev om Gambia. Återigen talar hon om att det inte är 

någon skillnad på manlig och kvinnlig sexturism. Wagner berättar att den enda anledningen 

till varför hon valt att kalla det för ”semesterromans” i sin artikel är för att det är så kvinnorna 
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i Gambia vill kalla det. Det är dessa kvinnors attityder som återspeglar hennes ordval, inte 

hennes egen åsikt.  

 

Hur Wagner tror att liknande nyhetsartiklar som hennes egna påverkar turismen i Gambia, 

svarar hon att turismen är väldig problematisk i Gambia, då det huvudsakligen är vita som 

äger och driver verksamheter i landet. Hon berättar att hon en gång skulle ha ett möte med en 

nyhetschef men han nekades att bli insläppt på hotellet för att han var gambier. Vidare berättar 

hon att när ett land har det svårt ekonomiskt börjar människor att dra till sig prostitution då 

detta blir en inkomstkälla. ”Tänk dig själv att som fattig gambier hitta en väg till att försörja 

din familj och inte leva fattigt”, säger hon. Wagner berättar också om hur hon ser på 

utvecklingen av landet och turismen, eftersom det är ett muslimskt land är det i princip ingen 

som pratar om detta beteende. Hon tror att så länge det är diktatur i landet med den regeringen 

som styr kommer det inte ske någon förändring och Gambia kommer alltid att förknippas med 

denna typ av sexturism. Hon nämner även att så länge det kommer kvinnor som erbjuder 

befolkningen ett bättre och ett mindre fattigt sätt att leva kommer detta beteende att accepteras 

och utnyttjas.  

 

Begreppet ”paper wife” kommer upp och Wagner berättar att det är en kvinna som männen 

gifter sig med för att komma ut ur landet och på så sätt kunna försörja sin familj i hemlandet. 

Hon fortsätter med att berätta att det är väldigt vanligt, det finns många gambiska män i 

Sverige men ingen av dem är lyckliga eller ens kära, i alla fall ingen hon själv har pratat med.  

”Unga männen beskrev förhållandet med äldre kvinnor som äckligt”, tillägger hon.  

När vi kommer till slutet av intervjun ber vi Wagner att ge oss ett tydligt svar på vad hon 

anser vara prostitution. ”Prostitution är ju när den egna kroppen används som handelsvara, 

helt enkelt” är det svaret vi får.  

 

Trots att Wagner inte använde sig av ord som prostitution, sexhandel och utnyttjande, fick 

hennes publicerade nyhetsartikel hård kritik och ledde till att hon och hennes barn hotades på 

nätet genom att deras personuppgifter lades ut på nätet. ”Jag utsattes för hård kritik, på nätet 

hotades jag att jag inte skulle komma tillbaka, mina personuppgifter och mina barns namn 

lades ut på nätet. Min första upplevelse av näthat kan man säga. Kvinnor var så fruktansvärt 

kränkta över att jag smutsade ner deras kärlek” var det sista Wagner sa och gav ett avslut på 

intervjun.   

 

 

Intervju med Eva Hernbäck 
Eva Hernbäck är ytterligare en journalist som har uppmärksammat beteendet i Gambia. 

Hernbäck har arbetat för DN i 39 år och gjort en hel del olika artiklar om både fattigdom och 

sexhandel. Hernbäcks artikel heter ”Krass kärleksjakt i Gambia” och är en beskrivande artikel 

om hur kvinnor går tillväga för att finna kärleken i Gambia. Det som gjorde att intresset steg 

lite extra kring hennes artikel var för att hon beskrev baksidan kring detta beteende. Bland 

annat avslutar hon sin artikel med att berätta konsekvenserna av giftermålen, hur dessa män 

”kastas” ut och får klara sig själva.  

 

När intervju drar igång börjar Hernbäck med att berätta om sina upplevelser nere i Gambia, 

hon berättar bland annat att hon låtsades vara en kvinna som var ute efter romantik och 

sällskap. Detta gjorde hon för att komma dessa människor närmare och se hur det egentligen 

var och precis som hon trodde var dessa män på henne så fort hon gick ensam.  
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När vi diskuterade kring nyhetsartiklar som enbart rapporterar om kvinnors sexturism i 

Gambia, tyckte Hernbäck att några enstaka artiklar inte kunde påverka människors 

uppfattning om landet. Hon menar att större reportage skulle ha en inverkan i människors 

åsikter, men inte nyhetsartiklar. Huruvida det är någon skillnad på manlig och kvinnlig 

prostitution tyckte Hernbäck att det finns en skillnad. ”I Gambia tar männen kontakt på ett 

helt annat sätt än kvinnorna i Thailand. Dessa män skapar en kontaktrelation med kvinnorna 

som inte bara ska vara för några timmar, utan det ska vara under en längre period”. Hon 

fortsätter med att förklara att de gambiska männen vill till Europa för att kunna försörja sina 

familjer. Den enda skillnaden Hernbäck kunde se mellan sexhandeln i Gambia och i Thailand 

var att gambierna fick de västerländska kvinnorna att tro att det försiggick sig om riktig kärlek 

och att kvinnorna var de enda i deras liv. Hernbäck säger att ”dessa kvinnor reser ner i syfte 

att finna romantiken, de skäms absolut inte för det de gör, då de talar högt om det på flyget” 

och förklarar att det är kvinnorna som väljer att kalla det för romantik, då det är ett sätt för 

dem att försköna det som pågår för att det inte ska låta som prostitution.  

 

Vi frågade Hernbäck om hon trodde det var möjligt att finna riktig och ömsesidig kärlek i 

Gambia och fick svaret ” Absolut, det tror jag, jag har träffat några kvinnor som bor i 

Gambia permanent med sina män. En kvinna jag träffade hade öppnat ett kultur center som 

hon drev tillsammans med sin man. Hon tog dock avstånd från det som försiggick utanför 

hennes by. Några som däremot pratade väldigt öppet om beteendet var de gambiska 

kvinnorna, som tyckte det var skamligt, det är ingen fin turism och inget de ville att deras land 

skulle förknippas med”. 

 

När vi frågade Hernbäck om varför hon tror att journalister och skribenter väljer att kalla detta 

för ”romanser” och ”sällskapsresor”, svarade hon ”jag tror inte kvinnorna själva vill använda 

sig av ord som prostitution, därför väljer de att försköna det hela, med dessa ord”. Hernbäck 

fortsätter med att berätta att hon tycker att journalister är lika skyldiga till att det kallas för 

romanser och sällskapsresor då de väljer att använda just dem ordvalen. Slutligen berättar hon 

att journalister är tvungna att skriva om negativa händelser i samhället och samtidigt få stå ut 

med kritik, då de positiva händelserna inte uppmärksammas lika mycket av allmänheten.  

 

Konsekvenserna med detta fenomen är enligt Hernbäck att de gambiska männen blir offer när 

kvinnorna lämnat dem. De gambiska männen hamnar i kriminella gäng och börjar sälja knark 

för att tjäna pengar som de skickar till sina familjer. Detta gör de för att männens familjer 

förväntar sig att de ska få pengar varje månad och männen i sin tur vågar inte berätta att de 

blivit utkastade då det ses som ett misslyckande av familjerna.  

 

 

Intervju med Victoria von Uckermann 
 

Uckermann och hennes studiekamrat skrev en uppsats kring fenomenet i Gambia och fick 

därefter en del av sin uppsats publicerad på Visions hemsida. Uckermann berättar att 

observationen i Gambia ägde rum under de två veckor som skribenterna var där. Skribenterna 

hade förväntat sig att prostitutionen i landet skulle vara öppen och att männen skulle vara 

aggressiva. Uckermanns förväntningar stämde inte överens med den verkliga bilden av 

Gambia då prostitutionen inte var lika öppen, utan det såg ut som om det rörde sig om en 

semesterromans. Uckermann förklarar att hon förstår varför många nyhetsartiklar blir 

förskönade och menar att beteendet i Gambia inte alls är lika öppet och grovt som i andra 

länder. ”Det skiljer den här typen av prostitution är att det känns som att det på något sätt är 
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ombytta roller vid utnyttjande. Dessa män är otroligt duktiga på att spela med dessa kvinnor, 

de vet precis vilka knappar de ska trycka på för att få kvinnorna dit dem vill”, säger 

Uckermann. Hon menar att det rör sig om kvinnor som inte är vana vid uppmärksamhet och 

har inte samma makt som männen, därför ses det som något oskyldigt när en kvinna köper sex 

och sällskap. När det talas om sexhandeln i Thailand tänker många att det är vidrigt och 

omoraliskt, men i Gambia ses det mer som skojigt.  

 

 

”Om vår artikel hade handlat om män och deras sexresor till Thailand, hade de i princip varit 

omöjligt att på något sätt kunna romantisera deras resor eftersom det mer handlar om att 

köpa sex och inget mer, det är mer organiserat. Det går egentligen inte att jämföra, då det 

inte alls handlar om samma typ av prostitution. Sen finns det självklart de män som finner 

kärleken i Thailand också, men beteendet kring sexhandeln är inte alls den samma därför 

skulle det inte gå att romantisera männens beteende” säger Uckermann. Vidare menar 

Uckermann att tillvägagångssättet är helt olika, en gambisk man blir aldrig tillfrågad om de 

ska ha sex ikväll, utan det är mer att kvinnan bjuder på middag eller går på en strandpromenad 

tillsammans.  

 

På frågan hur de vita kvinnorna såg på fenomenet svarade Uckermann att kvinnorna var helt 

säkra på att de var just speciella och att det verkligen handlade om riktig kärlek. Uckermann 

förklarar att kvinnorna inte ville förknippas med sexturism, då de ansåg att de inte var sådana 

som reser ner för att finna kärleken. ”Dessa kvinnor blir utnyttjade. Ibland kan det ses som en 

”win-win” situation, men dessa män är skickliga. När en kvinna åker hem tar dem en ny, allt 

för att tjäna ihop pengar” sa hon. 

 

När vi frågade om vilka konsekvenser som kan uppstå med en ensidig bild av Gambia svarade 

Uckermann att ”Medias vinklingar kan ses både som positiva och negativa. Det positiva för 

just detta segment är att fler kvinnor reser till landet. Det negativa är att andra typer av 

resenärer kanske avstår då de har läst vad som försiggår i Gambia. Det som är det värsta är 

att Gambia är så pass beroende av denna typ av resenärer, just för att turismen skulle dö ut 

om det inte var för dessa kvinnor.  

 

 

 

6.2.2 Intervjuer med respondenter  
 

Respondent 1  
Respondent 1 älskar att resa och har under de senaste åren rest till Västafrika. Sin första resa 

till Gambia gjorde hon med en väninna för cirka 10 år sedan. Hon skriver att hon precis hade 

skiljt sig och livet inte riktigt var som det skulle, hennes väninna föreslog en resa tillsammans 

och destinationen blev Gambia. Syftet med resan var att njuta och umgås med sin väninna, 

resan var tänkt som en engångsföreteelse men blev istället ett regelbundet besök. Det hon 

uppskattar mest med landet är maten, stränderna men också människorna hon lärt känna. 

Människorna där inte alls lika stela som i Sverige, de är istället väldigt inbjudande och 

charmiga. 

 

Det har varit väldigt mycket skriverier i tidningar om den kvinnliga sexturismen, där vissa 

kallar det för sällskapsresor, andra romantikresor. När vi bad henne beskriva sin restyp 

svarade hon att ”sexresor” inte var rätt ord då det är nedvärderande och inget hon skulle 
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använda sig av. Istället skulle hon beskriva det som ”En varm och skön semester med 

möjligheter för romantik, om man vill det”. Det är inte bara äldre kvinnor som reser till 

Gambia, även barnfamiljer och par väljer att spendera sina semesterdagar på Afrikas västkust, 

påpekar hon. Vidare berättar hon att det finns valmöjligheter i Gambia då männen får säga nej 

utan att bli sönderslagna eller våldtagna, Hon berättar också att kvinnorna åker ner i hopp om 

en sommarromans och i hennes fall har det utvecklats. Hon reser nu ner med jämna 

mellanrum för att besöka sin gamla semesterflört.  

 

Hon skriver att det är synd att media väljer att framställa landet på det sättet de gör, för det 

förstör otroligt mycket för invånarna, då turismen är den största inkomstkällan. Allmänheten 

har mycket fördomar om landet och hon tror att många är rädda för att resa ner på grund av 

andras fördomar. Hon avslutar med att säga att hon tycker Gambia passar alla, unga som 

gamla, att det finns något för alla. Några ord hon väljer att beskriva landet med är ”fantastiska 

stränder, värme och underbar befolkning”. De frågor vi har ställt om hur hennes familj och 

vänner ser på hennes situation vill hon inte svara på, inte heller på frågorna om vad hennes 

omgivning tycker och tänker om mannen hon träffar.  

 

 

Respondent 2 
En annan kvinna som reser ner till Gambia med jämna mellanrum är Respondent 2. Denna 

kvinna reste ner till Gambia för första gången år 2011 med sina barn. Hon är 43 år och bor 

söder om Stockholm, men har planer på att flytta ner till Gambia. Intervjun börjar med hon 

berättar om sin första resa till Gambia och att det inte var det primära resmålet, utan låg på 5e 

plats på listan som familjen hade. Redan efter första resan förälskade sig familjen i landet och 

en av hennes döttrar bor där medan den andra dottern ska flytta ner dit så småningom.  

 

”Jag besöker Gambia så ofta jag kan, jag var där i höstas och nu i maj ska jag och min man 

åka ner igen. Min man älskar sitt hemland och trivs inte i Sverige. I Gambia är befolkningen 

glada och öppna, det är inte lika instängt som i Sverige och det är nog det han saknar ibland, 

att få en hälsning med ett leende när han köper mjölk på Willys är omöjligt” berättar hon. 

Vidare berättar hon om att hela familjen gråter varje gång de ska lämna landet eftersom de är 

helt frälsta i landet.  

 

När vi diskuterar medias vinkling och ensidiga publicering berättar hon att tycker att det finns 

en viss sanning bakom det, men kan inte avgöra om det rör sig om riktigt kärlek eller en om 

en fasad mellan de äldre kvinnor och de yngre gambiska männen. ”Mamma på dig och M ser 

man tydligt att ni är kära, det finns en lycka, men titta på de andra, jag ser ingen kärlek”, 

hade hennes dotter sagt en gång och syftade mest på de par där åldersskillnaden är stor. ”När 

en kvinna kommer till Gambia behöver hon inte göra så mycket mer än att existera för att en 

man ska ta kontakt med henne, i deras ögon är hon rik och det lockar dem. Sen spelar det 

ingen roll hur hon ser ut eller hur gammal hon är” berättar hon.  

 

”Jag som svensk och som kvinna till en gambisk man, ser inte det som ett problem. Det jag 

däremot tycker är fel är sättet det påverkar landet och dess turism. Media målar upp en bild 

av Gambia som missgynnar landet, då de flesta förknippar Gambia med äldre kvinnor och sex 

och därför tar avstånd från landet. Min man tycker att media ger en felaktig bild av landet 

och dess befolkning och jag tror att anledningen till att media väljer att uppmärksamma detta 

är för att vi fortfarande sitter kvar i gammeltänkandet, en äldre vinna får inte vara med en 

yngre man, men för en äldre man är det OK att vara med en yngre kvinna” förklarar hon. 
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”Sen förstår inte jag heller vad en ung man på 25 år ser hos en kvinna på 60 år, det finns 

ingen framtid där”, tillägger hon.  

 

Vidare tycker hon att turismen påverkas negativt av medias skriverier eftersom det mesta är 

ensidigt och falskt, vilket är synd. Hon påpekar att det finns otroligt mycket fint i Gambia som 

inte nämns och syftar på folket, mentaliteten, stränderna och maten. Gambia har inte 

förändrats så mycket sedan hon var där för första gången, men påpekade att det var många 

besökare från Kina och Indien, för att göra affärer då de ser stor potential i landet. Hon vill att 

media ska börja rapportera om välgörenhet då hon själv arbetar med välgörenhet. Varje gång 

hon reser till landet samlar hon med sig kläder och skor från Sverige som hon sedan delar ut 

till olika byar. Hon försöker även handla skolmaterial från gambiska lokalbutiker för att gynna 

ägaren och samhället. ”Gambia är väldigt beroende av turismen och för mycket negativ 

publicitet för att landet går miste om resenärer” avslutar hon.  

 

 

Respondent 3 
För att kunna få en syn på hur landet är och hur det varit innan sexturismen har vi intervjuat 

en kvinna som är född och uppvuxen i Gambia. Hon kom till Sverige år 1995 med sin man 

och son. Första frågan som ställdes var hur hon minns Gambia som liten och svarar att ”vi 

dansade, lekte och skrattade i en stor gemenskap där alla var vänner med alla”. Vidare 

berättar hon att det inte var lika många turister då och att besökarna var främst från USA och 

Frankrike vars syfte med resan var att se de vackra stränderna och naturen.  

 

Hon berättar att Gambia är beroende av turismen då det är deras enda inkomstkälla.”Det är 

med hjälp av deras pengar som lokalbefolkningen klarar av vardagen med mat och dryck 

inköp”, säger hon. Under lågsäsong är det tomt på turister och befolkningen får leva på 

besparingar, berättar hon och fortsätter med att säga ”pengar styr allt idag, det lockar fram det 

värsta i människor. Kvinnorna utnyttjar och blir utnyttjade, männen blir giriga”. När hon får 

frågan om vem det är som blir utnyttjad svarar hon med att det är de gambiska männen då de 

tror att de kommer få en biljett till Europa. De europeiska kvinnorna lovar för mycket och 

sedan lämnas männen kvar i Gambia, förklarar hon.  

 

Media speglar en negativ bild av landet och hon anser att media bör rapportera om landets 

positiva sidor. Hon menar att de borde rapportera om glädjen och lyckan som finns i landet, 

trots de svåra omständigheterna. Slutligen avslutas intervjun med att hon berättar hur 

underbart folket och kulturen är och att alla ingår i en gemenskap.  

 
 
Respondent 4 
Respondent 4 reste år 2012 till Gambia tillsammans med släkten. Hon hade aldrig tidigare 

hört talas om den kvinnliga sexturismen i Gambia förrän några bekanta uppmärksammade 

fenomenet för henne. I början trodde hon inte att sexhandeln skulle vara synlig, vilket kom att 

ändras redan under första dagen. Sexturismen var väldig tydlig då de äldre kvinnorna gick i 

hand med de yngre gambiska männen på stränderna och när de besökte restauranger. Hon 

berättar att det var spännande att titta på parens beteende men blev efter ett tag motbjudande 

när hon märkte hur många kvinnor egentligen hade gambiska män. ”Det är rätt så äckligt med 

tanke på att kvinnorna är så mycket äldre än männen. Det är ju prostitution det handlar om. 

Jag fick hela tiden höra om barerna där dessa kvinnor hänger för att hitta en gambier” 

berättar hon.  
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När hon får frågan om hon skulle rekommendera någon att resa till Gambia svarar hon ”Både 

ja och nej. Skulle nog rekommendera ett annat resmål på grund av all sexhandel, dock är 

landet otroligt fint, trevlig befolkning och underbara stränder. Skulle rekommendera boende 

utanför turistområdet, bästa är utanför staden, där det inte finns sådant”.  
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7 Analys 

 
Studiens tre frågeställningar besvaras genom en analys av tidigare forskning, den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet bestående av intervjuerna. Varje frågeställning 

besvaras och analyseras under följande rubrik.  

 

7.1 Hur beskrivs kvinnlig sexturism utomlands i svensk media?  
 

I media beskrivs den kvinnliga sexturismen som något negativt, men så fort den jämförs eller 

ställs emot den manliga sexturismen framstår den kvinnliga på ett positivt sätt. I artiklarna har 

media inte lagt fram det som att det handlar om kvinnlig sexturism utan begreppen och 

definitionerna för dessa handlingar har istället varit romantikresor och/eller kärleksresor. Valet 

av de publicerade begreppen har därför gett anspråk om att det är romantik och kärlek som 

denna form av resande handlar om för kvinnor som besöker Gambia. Detta kan relateras till 

artikeln som Victoria Von Uckermann och Sofia Glase skrivit, "Att finna kärlek i Gambia", 

där de menar att det är kärlek det handlar om och inte sex för dessa kvinnor. Vidare har 

Uckermann och Glase i sin artikel använt sig av orden romantikresor och/eller kärleksresor då 

de anser att det är det primära syftet för en vit äldre kvinna resandes till Gambia. Katia 

Wagner jobbar i liknande banor då hon i sin artikel, I Gambia kallar sexhandeln 

semesterromanser, skriver att männen inte kallas för prostituerade samt att de vita äldre 

kvinnorna inte ser sig själva som sexköpare.  

 

Nyheter skall ha ett slags allmänintresse och ska påverka samt ha en inverkan på läsarna, 

skriver Hansson & Marklund, och detta mönster kan hittas i nyhetsartiklarna. Negativa syner 

är också något som återfinns i media och det nämner också Hansson & Marklund. Hur media 

väljer att vinkla vissa fenomen beror på journalisterna då journalisterna är medvetna om vilka 

nyheter som fångar en läsares intresse. Detta återfinns i nyhetartiklarna, med tanke på att det 

är så pass mycket som har skrivits inom ämnet. En lockande rubrik finns i alla de insamlade 

artiklarna. Ett annat synsätt som liknar Hansson & Marklunds är Reeds då han nämner att 

massmedier väljer hur saker och ting ska läggas fram och Reed menar då att ”Journalister 

vinklar kvinnornas sexhandel till något sympatiskt, då det anses att det är kvinnorna som 

utnyttjas för deras svaga självförtroende och känslomässiga behov. Denna dubbelmoral 

kallar Reed för hyckleri eftersom journalisterna i ena stund skriver om hur dålig manlig 

sexhandel är, medan kvinnorna som idkar sexhandel glorifieras”. 

 

Kodningarna som utförts förklarar vilka koder som ses som positiva och negativa. Media har 

valt att använda sig av vissa begrepp när det talas om kvinnlig sexturism och dessa begrepp 

har bidragit till lockande och intresseveckande rubriker.  

 

De positiva kodningarna är romantik, semesterromans, dröm och försörjning.  

Med romantik menas här att väl på destinationen uppstår det känslor och relationer, dessa med 

en dragningskraft som för kvinnorna ses som romantik. Med semesterromans menas att väl på 

destinationen vill båda parter ha roligt och leva i stunden, och därför kallas det för 

semesterromans. Dessa kvinnliga resenärer kan resa tillbaka till landet men behöver inte 

nödvändigtvis ha samma ”partner”. Med dröm och försörjning menas här att de unga 

gambierna har en dröm om att på något sätt och under snar framtid kunna vara kapabla att 

flytta ifrån landet och komma till ett land som ger de bättre levnadsstandard, större och fler 

möjligheter, ett jobb och en fast inkomst.   
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De negativa kodningarna är prostitution, makt och utnyttjande.  

Med prostitution menas att de unga gambierna här är tvugna under vissa omständigheter att 

sälja sin kropp till de vita äldre västerländska kvinnorna i utbytet av pengar, märkes skor eller 

andra tekninska prylar. Med makt menas här att en av dessa parter i denna relation har makten 

medan den andra parten är underordnad. I detta fall är det den vita äldre västerländska 

kvinnan som har makten då hon har pengarna och den unga gambiern är den som är 

underordnad då han är i behov av dessa pengar. Med utnyttjande menas då att mannen blir 

utnyttjad och kvinnan tillfredsställd. Dock har vi också sätt ett motsatt mönster där de vita 

äldre västerländska kvinnorna är de som blir utnyttjade under deras semester, de blir 

utnyttjade för sina pengar, dåliga självförtroende och känslor. Kodningen win-win situation 

kan ses som någorlunda neutral då det är båda parter som vinner något i denna relation. Den 

vita äldre västerländska kvinnan vinner kärlek och den unga gambiern vinner pengar, märkes 

och teknikprylar. Båda parter ses som nöjda av detta utbyte.  

 

När det kommer till den valda tidigare forskningen så är ämnet sexturism väl omdiskuterat 

och Lauren C. Johnson skriver i sin studie att ”Ämnet sexturism har fått en betydande mängd 

uppmärksamhet i länder som är starkt beroende av turismens intäkter” detta kopplas till att 

Gambia är ett land som är beroende av intäkterna då landet är fattigt, turismen är den största 

bidragande faktorn för gambier att tjäna pengar och lyckas överleva. Denna uppmärksamhet 

har dock publicerats på ett negativt sätt då fenomenet sexturism kopplat till de rika, vita, äldre 

kvinnorna som besöker landet är i behov av semesterromanser. Media har publicerat 

händelserna både negativt och mindre negativt, beroende på vem som utför vad. Johnson 

nämner också att vi hittills har bekantat oss med begreppet sexturism var gäller männen som 

reser till Thailand men när kvinnorna utför liknande resor till andra länder men med liknande 

syfte väljer tidningarna att publicera det olika. Om hur den kvinnliga sexturismen betraktas 

skriver Johnson ”Kvinnlig sexturism visar föreställningar på män som är utestängda från 

olika samhällssektorer och hittar ett sätt att tjäna pengar genom att använda sin maskulinitet, 

sexualitet och kulturella identitet”. 

 

I intervjun med Eva Hernbäck berättade hon att hon tror att kvinnliga journalister glorifierar 

det kvinnliga beteendet i Gambia, kvinnor väljer att kalla detta för ”romanser” men att 

Hernbäck menar att kvinnorna själva inte vill använda sig av begrepp eller ord som 

exempelvis prostitution och att kvinnorna därför väljer att försköna det hela. Kvinnorna väljer 

hellre glada och positiva ord som romasner och kärlek och detta ”smittar av sig” till 

resterande människor.  

 

Kvinnan har i media framställt som oskuldsfull och underordnad och Frigyes redogör för hur 

framställningen har sätt ut över lag, Frigyes menar att ”Hur kvinnan har framställts i media 

under 1900-talet och framställningen av kvinnan är ett av de områden som förändrats mest 

under det senaste halvseklet (Frigyes 2005:77)”. Bilden har ändrats på så sätt att kvinnans 

plats var i hemmet och kvinnorna stod sällan för skriverierna i media, så de framställdes som 

oskyldiga och mindre ondskefulla till skillnad från männen. ”Kvinnorna var det könet som 

media enbart nämnde när de blivit kidnappade eller mördade”, skriver Frigyes (Frigyes 

2005:78). Detta påvisar att kvinnorna återigen var det underordnade könet och att det därför 

fortfarande nämns i media som mildare och mer glorifierade än männen, trots samma 

utförande handlingar. Ekman skriver att tidningar vars läsare än män tenderar att specialisera 

sig inom vissa ämnen, dessa ämnen kan vara fiske, jakt och bilar, medan tidningar som riktar 

sig till kvinnliga läsare oftast tenderar att specialisera sig i termer var gäller utseende eller 

kropp.  
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I nyhetsartikeln ”Att finna kärlek i Gambia” skriver Uckermann och Glase att media har lagt 

upp en bild att Gambia är landet där det är acceptabelt att utföra semesterresor och romanser 

vilket har gjort landet till en utav de främsta turistdestinationer att besöka som vit, äldre 

kvinna i jakt på kärleken. Detta mönster finns att följa i nyhetsartikeln ”Sexturism: Kvinnligt 

utnyttjande inte mindre snuskigt än manlig” skriven av Hanne Kjöllner där landet Gambia och 

befolkningen i media har speglats som något exotiskt och ibland även mystiskt, och att det är 

därför de vita, äldre kvinnorna besöker landet, och att romansen ses som något som uppstår 

sekundärt.  

 

I intervjun med Katia Wagner påpekade just Wagner att människors synsätt på liknande 

fenomen är olika och att det är en av orsakerna till att vi människor uppmärksammar ett 

fenomen men ”ignorerar” ett liknande fenomen, Wagner säger ”Vi väljer att reagera olika på 

situationer som egentligen är desamma, vi blir upprörda när vi ser en gammal gubbe med en 

liten flicka i Thailand, men inte upprörda när vi ser en gammal kvinna med en ung pojke. Jag 

blev lite upprörd, jag tycker att detta är problematiskt”. Katia Wagners artikel ”I Gambia 

kallas sexhandeln semesterromanser” observerar Wagner hur de gambiska männen beter sig 

och väljer att själv skriva i termer som ”Männen tycks fungera som kvinnornas betjänter: de 

servar med kylda drycker, hämtar mat, bär väskor, smörjer ryggar med solkräm. Händer och 

kyssar överallt”och Wagners synsätt kan kopplas till att det som uppstår sker ur ett win-win 

perspektiv där Wagner bland annat skriver att detta som sker är som att gå till jobbet för de 

gambiska männen. Detta win-win perspektiv som Wagner skriver om och som föregår i 

Gambia är en maktrelation där de vita äldre kvinnorna är de som ha makten – pengarna 

medan de yngre gambierna är deras undersåtar – står för de sexuella tjänsterna.  

En annan journalist som skriver på liknande sätt är Karin Ahlborg. Ahlborg nämner också 

ordet makt och hon väljer att uttala sig genom att säga, ” När forskare definierar sexturism 

beskrivs alltid manliga turister som endera reser enbart för att köpa tillgång till kvinnors 

kroppar eller som använder sig av möjligheten när den dyker upp. Om ämnet kvinnliga 

sexturister över huvud taget berörs så använder man sig av omskrivningar som 

semesterromanser, romantiska äventyr eller pojkvänsupplevelser – något helt harmlöst trots 

att maktförhållandet mellan en rik, vit kvinna och en fattig, svart pojke är detsamma som 

mellan en rik, vit man och en fattig, asiatisk flicka”. Här ses ytterligare mönster om hur media 

väljer att vinkla fenomen, då det här har omskrivits och annorlunda begrepp för liknande 

utförda handlingar sker.  

 

Ett annat exempel om hur media valt att spegla fenomen nämner Fatou Touray, då hon anser 

att media speglar all information om Gambia som enformig, som att det bara går att finna 

kärlek och sex i Gambia. Touray menar att det som lämnas utanför är exempelvis den goda 

maten, de fina stränderna, klimatet och den rika kulturen detta kan kopplas till Hansson & 

Marklunds sätt att se på hur media väljer att rapportera om negativa nyheter. Vidare nämner 

Touray att de kvinnor som har en relation med en gambisk man får negativa reaktioner från 

omgivniningen eftersom media valt att ha så intresselockande rubriker.  

 

I artikeln ”Här gifter hon sig med Jaya, 24”, skriven av Johanna Hellsten, intervjuas de tre 

systrarna Siniikka, Hilka och Milla och deras syn av hur kvinnornas beteende framställs väljer 

de att se som något normalt och de anser inte att de gör något vidare fel. Systrarna anser att 

sexlivet är viktigt i en relation och Hilka nämner att Gambia är ett gyllene land för gamla 

kärringar. Hilkas ordval styrkar enbart det som skrivs om landet i media, Gambia ses och är 

ett sexparadis.  
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7.2 Vilka är de underliggande motiven till att den kvinnliga sexturismen 
framställs på det viset?  
 

Tidigare forskning har visat att den kvinnliga sexturismen framställs som en ”kärleksromans” 

och inte som prostitution. Johnson menar att journalister väljer att framställa fenomenet på det 

viset för att de äldre västerländska kvinnorna är ute efter kärlek, närhet och uppmärksamhet. 

Det talas inte om utbytet av pengar eller materiella saker, då männen inte begär det i förväg, 

utan det är en undermedveten handling som sker bakom kulisserna. Johnson menar att 

kvinnorna som är tillsammans med de yngre männen ska förstå deras behov av pengar och 

materiella saker och därefter erbjuda dem det. Det anses inte som prostitution då kvinnorna 

inte enbart är ute efter sex. De äldre kvinnorna är inte utseendemässigt attraktiva, har svårt att 

få uppmärksamhet i hemländerna och faller därför för de yngre männens smicker. I och med 

att det är kvinnorna som har pengarna har de även makten att kunna välja och vraka bland 

männen. Det är kvinnorna som bestämmer hur länge kontakten ska hållas och hur mycket 

pengar de vill ge. I artikeln ”Female tourists and beach boys”nämns det att de lokala yngre 

männen är skickliga på att få kontakt med de äldre västerländska kvinnorna och går ofta på de 

lite äldre som är överviktiga. Tanken är att männen ska gå på kvinnornas sårbarhet, då dessa 

kvinnor blir lättare förälskade och väljer att spendera mer pengar på männen. Här kan 

liknande paralleller dras med skribenten Uckermanns upplevelser under sin observation i 

Gambia. Uckermann konstaterar det Johnson yttrar att de västerländska kvinnorna inte är vana 

vid uppmärksamhet, är inte vana vid samma typ av makt som männen och därför ses deras 

sexturism som något oskyldigt. Uckermann påpekar att sexturismen i Thailand ses som något 

vidrigt, omoraliskt och skulle aldrig kunna romantiseras i jämförelse med den kvinnliga 

sexturismen. 

 

Varför kvinnlig sexturism ses som något oskyldigt kan kopplas till könsmakt och 

genusunderordning, då mannen har makten och det ekonomiska kapitalet och kan därför köpa 

upp den prostituerade kvinnan. Taylor redogör för den radikala feministiska teorin om att 

sexualiteten har en viktig roll för männens makt. Könsmakten handlar om att samhället har 

vant sig att kvinnorna är underordnade männen. Här kommer vi igen in på det som Johnson 

talar om maktrelationerna, att kvinnorna i Gambia är de som har makten att välja och vraka 

bland männen, vilket de inte har i sina hemländer. På det viset accepteras det mer att de 

västerländska kvinnorna får utföra sådana sexhandlingar utan att det anses som något 

motbjudande. De västerländska kvinnorna är svaga i sina hemländer, men när de anländer till 

resurssvaga länder där de anses ha ett ekonomiskt kapital, får de plötsligt makten. Eftersom 

kvinnorna får makten under en liten period som deras vistelse varar, anses inte detta 

problematiskt och därför framställs inte den kvinnliga sexturismen som något negativt. Istället 

ses de västerländska kvinnorna som offer, menar Uckermann. Hon talar om att de yngre 

gambiska männen är duktiga på att spela på de äldre kvinnornas känslor och att det är 

kvinnorna som utnyttjas för sitt behov av kärlek. Här kommer vi in på det Connell nämner att 

de västerländska medierna är fullspäckade med bilder av kvinnlig passivitet och nämns enbart 

när de faller offer för någonting.  

Å andra sidan menar Reed, att det är medias fel att den kvinnliga sexturismen framställs som 

något oskuldsfullt. Han menar att journalisterna vinklar kvinnornas sexhandel till något 

sympatiskt och att media får det att låta som att det är kvinnorna som är offren i detta fall, då 

de utnyttjas för sin sårbarhet. Dubbelmoralen, som Reed kallar det, är i slutändan 

journalisternas fel då det hela tiden skrivs om hur dålig och äcklig manlig sexhandel är, 

medan den kvinnliga sexhandeln glorifieras. Kvinnorna som utför denna typ av sexturism 
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förnekar att det rör sig om en sexhandel menar Reed.  

 

Detta kan kopplas till det våra intervjuade journalister svarat där de påpekar att den enda 

anledningen till varför de har valt att framställa den kvinnliga sexturismen som 

”kärleksromans” och ”sällskapsresor” är för att de västerländska kvinnorna i Gambia ansåg att 

det var just kärlek, romans och sällskap de var ute efter. Journalisten Wagner var tydlig med 

att anmärka att det rörde sig om prostitution, men att hennes val av ord berodde på att de 

inblandade inte såg det som sexhandel. De inblandade kvinnorna valde att kalla det för 

semesterromans och att det var kvinnornas attityder som Wagner återspeglade i sin 

nyhetsartikel. Kvinnornas attityder kan konstateras med det svar som vi fick av Respondent 1. 

Hon reser ofta till Gambia där hennes semesterflört bor, men anser inte att det hon gör är 

sexturism. Istället väljer hon att beskriva det som ”en varm och skön semester med 

möjligheter för romantik, om man vill det”. Journalisten Hernbäck tror att detta beror på att de 

inblandade kvinnorna inte vill använda sig av ord som prostitution och väljer därför att 

försköna deras handlingar genom att säga att de enbart är ute efter kärlek, romans och 

sällskap. Likt Reed menar Hernbäck att journalisterna är lika skyldiga som de inblandade 

kvinnorna när det gäller förskönandet av den kvinnliga sexturismen. Samtidigt menar 

Hernbäck att journalisterna är tvungna att skriva på ett provocerande sätt om negativa 

händelser för att det är vad som uppmärksammas och läses av allmänheten.  

 

En förklaring till varför journalister väljer att försköna kvinnornas sexturism är enligt Taylor 

att samhället anser att prostitution tillämpas av män och därför är det svårt att tänka sig att 

kvinnlig sexhandel inträffar. Den manliga sexhandeln är mer synlig då männen är tydliga med 

att det handlar om ett sexköp. Sexköparen och den prostituerade kommer överens om ett pris 

innan handlingen påbörjas och därmed kan det kallas för ett sexköp. Även Uckermann är inne 

i de spåren då hon menar att det kvinnliga och manliga tillvägagångssättet till sexköp är helt 

olika. Hon nämner att en gambisk man aldrig blir tillfrågad om de ska ha sex, utan det är en 

självklarhet i och med att kvinnan bjuder på middag, betalar mannens räkningar och köper 

materiella saker till honom.   

 

Ytterligare en förklaring till varför journalisterna väljer att försköna kvinnornas sexturism är 

för att nyhetsrubrikerna är inriktade till kvinnor och på det sättet kommer det att sälja. 

Kvinnor får inte ett lika stort utrymme i media som männen, enligt Kleberg. Hon menar att 

om fler framgångsrika kvinnor får plats i media kan det bidra till att allt fler kvinnor tar efter, 

vilket kommer resultera i att kvinnor skulle få en ökad makt och stiga upp i den 

makthierarkiska ordningen. Likt Kleberg menar Ekman att kvinnors makt alltid varit 

underordnat när det gäller både politiskt, ekonomiskt och socialt. Kleberg tror att anledningen 

till att framgångsrika kvinnor inte får ta plats i media är för att det skulle bidra till att männen 

skulle få minskad makt. Att kvinnorna alltid haft mindre makt kan kopplas till det Eriksen 

menar att kvinnornas underordning har sitt ursprung i jägare- och samlaresamhället, där 

männen jagade och kvinnorna samlade. Eftersom kvinnorna var mindre fysiskt rörliga under 

havandeskap, fick de sköta om hushållet. En annan teori Eriksen tar upp till varför kvinnan 

har mindre makt är för att kvinnan likt naturen är otämjd, vild och svårkontrollerad och 

därmed en fara för männen. Därav männens behov av att tämja kvinnor, menar Eriksen. 

Därmed får underhållningskvinnor ta mer plats i media. Underhållning säljer, speciellt om den 

är provocerande och negativ, menar Hansson & Marklund. Nyhetsrubriker som är 

provocerande bidrar till ett större intresse från läsarnas sida vilket ökar läsarantalet av 

nyhetsartikeln. Nyhetstidningen Expressens VD, Anna-Clara Welander har tidigare sagt i en 

intervju att det är kvinnorna som är den centrala gruppen i löpnummerkampen, då hon 

menade att männen är trogna sina tidningar, medan kvinnorna är de som måste lockas för 
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läsning (Frigyes 2005:87). Löpsedlarna som riktar sig åt kvinnor tar upp ämnen som bantning, 

skönhet och skvaller. Därmed framställs inte den kvinnliga sexturismen som något negativt 

eftersom den utförs av kvinnor och nyhetsartiklarna läses av kvinnor.  

 

 

7.3 Vilka är de eventuella konsekvenser för Gambia, som påverkas av en 
sådan framställning?  
 

 

Gambias största inkomstkälla är turismnäringen, både landet och lokalbefolkningen är 

beroende av att landet besöks av så många turister som möjligt och att det i framtiden 

fortsätter komma turister till landet. På senare tid har Gambia uppmärksammats i Sverige, 

både på TV och i tidningar där det då främst diskuterats kring europeiska kvinnors resande till 

Gambia med syftet att finna kärleken. Detta kan leda till en negativ image av landet, menar 

Nuttavuthisit. Hon menar att vissa typer av ord kan ha en negativ och positiv inverkan hos 

läsaren, hon tar bland annat upp ordet ”exotisk” som ett exempel. Ordet kan ses som en 

exotisk plats men också som ett sexuellt attribut. I vår studie har vi valt att undersöka 

tidiningsartiklar och utifrån dessa valt ut vissa kodord. Kodorden är de ord som förekommer 

oftast i nyhetsartiklarna, och ett av dessa kodord var ”sällskapsresor”. Detta ord kan 

misstolkas, då det både kan vara en resa med ett större sällskap eller, som i vårt fall en kvinna 

som söker efter sällskap.  

Nuttavuthisit tar även upp hur sexturismen med åren har utvecklats i Thailand, att många 

numera anser att prostitution är en turistattraktion. Muller (2007) tar upp hur en destination 

kan utvecklas åt det negativa hållet, då modellen ”Tourist Area Life Cycle” beskrivs, denna 

modell beskriver de fyra olika faserna som ett land kan placeras i. Fas ett innebär att en 

destination har uppmärksammats av media eller att en person med gott inflytande 

rekommenderar destinationen. Fas två handlar om att olika typer av aktörer blir intresserade 

av destinationen och väljer att etablera sig där, det kan handla om hotell, restauranger och 

affärer. Fas tre kallas konsolideringsfasen, den innebär att besöksantalet minskar, av någon 

anledning och den sista fasen kallas stagnation och innebär ett hot mot destinationen.  

Av att bedöma respondenternas intervjusvar anser vi att Gambia ligger mellan fas två och tre, 

där allt fler aktörer har börjat etablera sig i landet och där hotell och restauranger har ökat på 

senare år. Det vi fick fram av respondenterna som intervjuades var även att de var rädda att 

denna typ av mediauppståndelse skulle kunna skada turismen på så sätt att vanliga familjer 

och par kanske skulle avstå från att resa till landet på grund av att de tror att det inte finns 

något annat än ”sexturism” att erbjuda. Det som skulle kunna göra att Gambia kom till fas tre 

är att de får en stämpling som ett land med mycket prostitution. Nuttavuthisit tar upp hur ett 

land kan undvika att stämplas. Hon menar att det krävs ett gemensamt arbete mellan den 

offentliga sektorn och de privata företagen, för att kunna undvika denna typ av stämpling och 

motverka detta beteende.  

 

Det som gör att ett land eller en individ får en typ av stämpel tas upp av Becker, han menar att 

när en individs beteende bryter mot en grupps regler och väljer att avvika från gruppen, 

påverkar detta i sin tur gruppens syn på individen. Att män köper sex är något som vi sett i 

media tidigare, men att kvinnor utför samma handling är ett relativt nytt fenomen. Detta gör 

att allmänheten kan tycka att beteendet bryter mot normer och regler. Denna typ av stämpling 

har en negativ inverkan och bidrar till att allmänheten tar för givet att om du är kvinna och 
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reser till Gambia så är ditt syfte att finna kärleken, sex eller manligt sällskap. Detta i sin tur 

kan leda till att kvinnor i alla åldrar avstår från att besöka Gambia, det kan även gå så långt att 

familjer och par avstår från att besöka landet för att de är rädda att få denna typ av stämpel.  

 

Kodningen konsekvens gäller här både för landet och dess invånare. Media väljer att beskriva 

landet som ett sexparadis för kvinnor. Detta medför konsekvenser som kan vara att landet 

stämplas till ett sexland, folket stämplas till prostituerade vilket leder till att turismen till 

Gambia blir enformig. Turisterna kommer bestå av kvinnor som är ute efter sex. Vidare 

kommer denna publicitet minska tänkbara turister som skulle vilja besöka landet för dess 

exotiska stränder, goda mat och kulturrika liv. 

 

Hållbarheten är också en viktig askept för Gambia. Mowforth & Munt tar upp hur viktigt det 

är med kulturell hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den kulturella hållbarheten är viktig för 

att ett land ska kunna behålla sitt arv, därför är det viktigt för besökare att anpassa sig efter 

landets värderingar och befolkningens beteende. Aulina Poon tar upp detta kring miljön, hon 

menar att det är viktigt att ett land har en plan på hur de ska arbeta med den hållbara 

utvecklingen. En av respondenterna nämnde att allmänheten ofta glömmer bort naturen och 

kulturen i Gambia, eftersom det har blivit en sådan fixering kring sexbeteendet så har de 

vackra stränderna och den goda maten glömts bort. Detta är självklart något som påverkar 

landet negativt, då beteendet inte har något med Gambias natur och kultur att göra. Alla 

respondenter berättade om hur medias uppståndelse kring Gambia har påverkat landet på ett 

negativt sätt och Respondent 1 berättar om hur hon alltid måste försvara sig när hon nämner 

landet och hennes resor. Detta menar hon är på grund av medias sätt att vinkla turismen till 

Gambia.  

Mowforth & Munt tar även upp den ekonomiska hållbarheten, detta är viktigt dels för att ett 

land ska kunna gå runt ekonomiskt, men även för att skapa en inkomst för lokalsamhället. 

Utan turismen skulle det vara svårt för den gambiska befolkningen att överleva. Det är av 

turisterna som lokalbefolkningen och de privata företagen försörjer sig på och det nämner 

även en av respondenterna. Många gambiska män ser prostitution som en inkomstkälla och ett 

sätt att tjäna snabba pengar på, medan kvinnor ser det som ett sätt att finna sällskap och 

romantik. Goffman tar upp bergreppet stigmatisering och förklarar att när vi människor möter 

främlingar är vi snabba med att döma och skapa oss en bild av hur denne är, istället för att lära 

känna personen väljer vi att ta avstånd. Detta beror på menar Goffman att vi känner en rädsla 

för det okända. 

Den främsta konsekvensen är hur detta beteende påverkar bilden av landet och att media 

väljer att lägga ett så pass stort fokus på dessa kvinnors beteende ger inte bara de gambiska 

männen en stämpel, det påverkar hela landet. Och eftersom att Gambia är så pass beroende av 

turismen och dess intäkter kan ett dåligt rykte skada imagen samt landets förustättningar. 

Ryan & Hall tar upp detta kring image och menar bland annat att allmänheten kan koppla 

samman sexresor med allvarliga sjukdomar, vilket i sin tur kan leda till avskkäckelse hos 

tänkbara resenärer.  
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8 Resultat 
 

Resultatet av studien visar att nyhetsartiklarna har en positiv framställning angående den 

kvinnliga sexturismen som framställts jämförelsevis med hur den manliga sexturismen har 

framställts. Ett utbyte av ord och definitioner har skett vilket kan relateras till den tidigare 

forskning och teorier som visar på att kvinnor i media enbart har nämnt när det kommer till 

sexualitet, kidnappning och den kvinnliga kroppen. Journalisterna och intervjupersonerna har 

valt att beskriva det kvinnliga resandet till Gambia som något gulligt och inte alls som något 

avskräckt. Valet av ord i media har gjort att vi uppfattat det som att kvinnorna inte gör något 

fel och att kvinnornas handlande skiljer sig mot männens, trots att resans syfte i grunden är 

detsamma. Vi får också en känsla av att media rättfärdigar kvinnors hanlingar och att männen 

i media döms hårdare för deras utförda handlingar. Det kvinnliga resandet i Gambia har i viss 

mån slutat med att de gambiska männen har fått gåvor i form av gymnastikskor, smycken och 

pengar, därför anser vi att det kvinnliga resandet till Gambia kan likställas det manliga 

reasandet till Thailand. Sättet journalisterna valt att lägga upp nyheterna har spelat en viktig 

roll i hur läsarna av dess tidningar har uppfattat det som skrivs. Efter att ha läst det Hansson & 

Marklund skriver om medias vinkling kan vi förstå att en nyhet bör väcka ett allmänintresse 

för läsarna. Journalisterna är skolade i hur deras artiklar skall fånga en läsares intresse, och 

finns inte en intresseveckande rubrik är risken stor att just detta stycke i tidningen inte läses. 

Enligt Reed finns det trots detta en slags hyckleri mellan journalisterna så de själva kan välja 

hur nyheten skall läggas fram, vilket bidrar till en medie vinkling. Här tycker vi som Reed, 

journalister kan inte i ena stunden skriva om hur dålig manlig sexturism är och i samma stund 

försköna den kvinnliga sexturismen. Denna vinkling från medias sida tillkommer också från 

kvinnorna som besöker Gambia, då kvinnorna själva valt att kalla sina resor för 

semesterromans eller kärleksresa och jouralisterna har sedan valt att använda sig utav 

kvinnornas ord. Denna synpunkt delar vi tillsammans med Eva Hernbäck. I media har 

kvinnorna sedan 1900-talet framställts som oskyldiga, mindre onskefulla och att deras plats 

enbart var i hemmet – köket. Kvinnorna var de underordnade könet och det är därför 

kvinnorna än idag nämns i media med mildare beskrivningar. Vi finner dock att det som är 

problematiskt är hur varje människa väljer att reagera till vissa situationer. Vi blir exempelvis 

upprörda när vi ser en gammal gubbe gå hand i hand med en liten flicka, men vi blir inte 

upprörda när vi ser en gammal kvinna gå hand i hand med en ung pojke. Detta sysätt delar vi 

med Katia Wagner. Med hjälp utav kodningarna som vi utförde har vi kunnat styrka vår studie 

samt lyckats komma fram till att media förskönar den kvinnliga sexturismen och att en 

uppdelning mellan den kvinnliga och manliga sexturismen finns.  

Vi anser att förklaringen till varför Gambia som land har stämplats i media dels är för att de 

kvinnliga resenärerna själva väljer att kalla Gambia för ett sexparadis.  

 

Resultatet på de underliggande motiven till att den kvinnliga sexturismen framställs på ett 

annat vis än den manliga sexturismen, är mångfaldig. Det första underliggande motivet är att 

journalisterna återspeglar de svenska kvinnornas synsätt på deras handlingar. Kvinnornas 

sexhandlingar ses inte lika allvarliga som männens, då det inte är lika synbart. Sexhandlingen 

eller sexköpet mellan en svensk äldre kvinna och en yngre gambisk sker i det tysta, genom att 

kvinnan bjuder på restaurang, går på romantiska promenader i utbyte av pengar och materiella 

saker. Kvinnorna som utför dessa handlingar vill inte kalla det för sexhandel utan väljer att 

kalla det för "kärleksromans" och därmed valde journalisterna att även kalla handlingarna för 

kärleksromanser. Det andra underliggande motivet kan vara att journalisterna väljer att 

försköna kvinnornas sexhandlingar eftersom samhället anser att prostitution tillämpas av män 

och därför är det svårare att tänka sig att kvinnlig sexturism inträffar. Den kvinnliga 

sexturismen är svårare att märka då kvinnorna inte är lika tydliga i deras handlingar om man 
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jämför med sexköpande män i Thailand. Den manliga sexturismen är mer synlig då männen 

och de prostituerade kommer överens i förväg om sex och pengar. Det tredje underliggande 

motivet är att kvinnorna nämns i media när de enbart beskrivs som offer. I detta fall har 

kvinnorna beskrivits som offer, då de faller för smicker från gambiska män. De äldre 

kvinnorna har oftast ett dåligt självförtroende och har svårt att hitta partner i sina hemländer, 

därför reser de till Gambia, där de vet att gambier kommer att vilja ta kontakt med dem 

oavsett hur de ser ut på grund av deras ekonomiska kapital. Här kan det diskuteras vem som 

egentligen blir utnyttjad och vem som äroffret. Anledningen till varför kvinnor inte får ett lika 

stort utrymme i media är för att männens makt kommer minska, därmed är media nöjd med att 

enbart beskriva kvinnor som offer.  Det fjärde underliggande motivet är att journalister måste 

skriva om negativa händelser då de uppmärksammas mer av läsarna. Enligt Expressens VD 

Anna-Clara Welander är kvinnan den centrala gruppen i löpnummerkampen, detta kan 

medföra att journalister väljer att vinkla rubrikerna så att kvinnan väljer att läsa artiklarna.  

 

Resultatet av konsekvenserna för Gambia och gambierna är att de får en negativ stämpling. 

Landet får en stämpling för att vara ett sexparadis och att dess resenärer enbart är vita äldre 

kvinnor. Gambierna får en stämpling och en stigmatisering av att enbart vara manligt sällskap 

för dessa kvinnor. Denna typ av stämpling kan ha bidragande effekter som i sin tur kan 

minska resandet till Gambia. Resandet kan bli väldigt enformigt, då enbart vita äldre kvinnor 

reser dit för att behaga sig själva. Detta agerande är också det som media har lagt fram. Media 

beskriver Gambia som ett sexparadis för kvinnor och detta gör att landet får en negativ image. 

Då Gambia är i behov av turismintäkterna skadar denna negativa image landet. Vi anser att 

denna framställning inte är hållbar i längden för Gambia.  

8.1 Slutsats 
 

Vi anser att vi har besvarat de tre frågeställningarna genom att analyserat de tidigare 

forskningsartiklarna, den teoretiska referensramen, nyhetsartiklarna och intervjuerna. Det vi 

har kommit fram till är att media framställer den kvinnliga sexturismen som mer romantiskt 

än den manliga sexturismen. Detta beror på ett flertal anledningar exempelvis att 

journalisterna återspeglar kvinnornas syn på deras handlingar, att samhället ser kvinnornas 

sexhandlingar som något oskyldigt i och med att kvinnan alltid varit underordnad mannen och 

slutligen att nyhetsrubriker anpassas till kvinnliga läsare, därmed används romantiska 

beskrivningar. Medias ensidiga rapportering om enbart kvinnlig sexturism i Gambia är 

problematiserande och oroväckande, då det kan uppstå en rad konsekvenser för landet. 

Konsekvenserna som har redogjorts i studien är stigmatisering, vilket innebär att de äldre 

kvinnorna som reser till Gambia för romantiska syften, stigmatiseras som sexköpare och att 

resandet till landet stigmatiseras som sexturism. En annan konsekvens är stämplingsteorin 

vilket innebär att Gambia stämplas som ett sexparadis, som i sin tur leder till att landet får en 

dålig image. Image är viktig för Gambias destinationsutveckling och hållbarhet, då en dålig 

image resulterar i att färre turister väljer Gambia som resemål.  

 

Vi anser att studiens resultat är giltig, eftersom vi använt oss av relevanta teorier som besvarat 

våra frågeställningar. Den tidigare forskningen har fungerat som en pelare i vår undersökning, 

då den konstaterat våra resultat av hur media framställer kvinnlig sexturism, de underliggande 

motiven och konsekvenserna. Vi är medvetna om att om vi hade utfört undersökningen på ett 

annat vis, hade även resultatet sett annorlunda ut.  
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8.2 Förslag till kommande forskning 
 

Vår studie riktar sig till studenter och personer som är intresserade av vad turismens baksidor 

har för effekter på destinationen. Den teoretiska referensramen som redogjorts i studien, kan 

användas till liknande studier som berör ämnet sexturism. Vårt förslag till kommande 

forskning är en fördjupning i hur ett land påverkas av en dålig image och vilka konsekvenser 

det frambringar. En jämförelse mellan manlig och kvinnlig sexturism hade också varit 

intressant, i och med att de framställs på två olika vis i svensk media.  
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Bilagor 
 

Telefonintervju med journalisten Katia Wagner, Sydsvenskan, 22/4-13, varade i 22 minuter 

kl. 14.00 

 
Martina:Vi har läst din artikel och tänkte ställa lite frågor om varför du valt just de orden. Jag tänkte att 

du kunde berätta lite bakgrunden till artikeln. 
Katia Wagner: Bakgrunden var att jag redan på slutet av 80-talet hade rest till Gambia för första gången med en 

kompis. Kompisen bodde där och hade en familj, hur ska man säga, som hon försörjde och vi ville hälsa på 

denna familj. Och då bodde vi inte på hotell, utan vi bodde hos den här familjen. Då såg jag den här handeln 

väldigt tydligt och när jag fick jobb hos Sydsvenskan ville jag skriva en artikel om kvinnorna och pojkarna 

genom att helt enkelt låtsas vara en kvinna som var intresserad, utan att de inblandade skulle märka av eftersom 

jag förstod att detta var ingenting jag bara kunde ställa frågor om.  

Martina: Nej 

Katia Wagner: Och min bild är att det handlar om kvinnor som köper sex och som handlar om manlig 

prostitution som motsvarigheten i Thailand men vi förhåller oss till det på ett helt annat sätt.  

Martina: Precis, det är lite det. Du väljer att kalla det för semesterromans. 

Katia Wagner: Ja precis, att det betraktas som semesterromans, precis. Alltså att de själva gör det, inte att jag 

gör det. Utan att de som är inblandade i det, kallar det för semesterromans. Och det var väldigt tydligt och 

reaktionerna efter publiceringen var väldigt starka. Det var kvinnor som kände sig oerhört kränkta och var arga 

över att jag gjorde deras kärleks…? Men jag hävdar att..Men jag kan berätta för er också att det som hände under 

resan var att jag kom i kontakt med landets då största tidning som inte längre finns kvar. Jag började arbeta för 

den i distans som reportercoach och sen beslutade vi att jag skulle komma ner och bo under vintern 2005-2006. 

Martina: Var det då du gjorde din observation? 

Katia Wagner: Nej inte alls, utan den gjorde jag år 2004, men min bild befästes väldigt tydligt när jag bodde 

där. Och mitt behov av att berätta var just därför att vi förskönar och skildrar det som händer i Gambia. Även 

landet döljer och förskönar det som sker. Jag anser att de kvinnor som reser till Gambia och utnyttjar dessa 

pojkar, är i allra högsta grad förövare. 

Martina: Du skulle säga att det är prostitution på samma sätt som i Thailand? 

Katia Wagner: Absolut! Absolut, men grejen är att det inte är uttalat på det sättet. I artikeln så förhör jag dessa 

kvinnor hur man ska göra för att få en pojke, man ska vara på stranden och inte säga uttryckligen att man sökte 

efter en pojke. 

Martina: Vad tror du det här har för konsekvenser på landet? Hur tror du att resenärer som vill åka dit, 

hur de tar in det här med att det handlar mycket om sex och att det är mycket kvinnor som reser ner dit?  

Katia Wagner: Det är lite svårt att analysera, jag tycker att turismen i sig är lite problematisk i Gambia. För att 

liksom på så många andra ställen så kommer ekonomin och vinsterna inte gynna folket och där kan man ju se att 

prostitutionen, som en konsekvens av att arbetsmarknaden ser ut som den gör i Gambia. Det är ju huvudsakligen 

vita som äger och driver saker som är inkomstbringande. Och det är, alltså det är väldigt uppdelat. När jag var 

där med min familj, med mina barn för att kolla läget och då samarbetade jag med journalisterna och 

nyhetschefen för tidningen skulle komma till mig där jag bodde för att ha möte. Han blev inte insläppt för att han 

var gambier. Så det är det vita förhållningssättet i Gambia som är problematiskt. Och eftersom inkomsterna inte 

kommer gambierna till dels, så blir detta så att säga en effekt. Det är ju naturligtvist, tänk dig en ung kille som 

helt plötsligt upptäcker möjligheten och pressas av sin familj därför att det är inkomstmöjligheter.  

Martina: Hur ser pojkarna på det? Du säger att du intervjuat dem också. Är de lika positiva till det hela? 

Katia Wagner: Nej. De tycker bara att det är äckligt och det är ju som de säger att ju tjockare och fulare kvinnor 

desto mer pengar. Jag har ju gjort ett reportage i Sydsvenskan i Tyskland fotbolls-VM , om prostitutionen och 

hängde i en bordell och de kvinnor jag talade med i baren uttrycker sig på samma sätt som killarna i Gambia. De 

talar alltså om sina sexkunder på samma sätt.  

Martina: Hur beskrev de situationen? Hur beskrev dem sina sekunder? 

Katia Wagner: Nej, men som..Nej det var ingen gambisk kille som tyckte det var trevligt utan det är också en 

bild som vi har av manlig och kvinnlig sexualitet, att manliga prostituerade, alltså hur ska jag säga det. Jag 

upplevde ju att med de kvinnor jag talade med att killarna gillade dem jättemycket.  

Martina: Men i själva verket var det inte så? 

Katia Wagner: Nej, inte med de killarna som jag pratade med.  

Martina: Om du hade skrivit en liknande artikel om till exempel Thailand om män, hade du valt samma 

sätt att skriva det på eller hade du valt att skriva det lite mer grövre, som manlig sexturism oftast 

förknippas med? 

Katia Wagner: Nej, jag skulle försöka förhålla mig så neutral som möjlig. Jag kallar det för semesterturism men 

det är ju inte så, utan jag återkopplar de attityder som jag mötte. Ett litet sidospår, jag skrev om män som blev 



 

 

misshandlade av sina kvinnor, och där upplevde jag precis samma sak. Det var ingen skillnad. Det var inte min 

uppfattning, utan det var den attityden som jag mötte. Jag utsattes för hård kritik, på nätet hotades jag att jag inte 

skulle komma tillbaka, mina personuppgifter och mina barns namn lades ut på nätet. Min första upplevelse av 

näthat kan man säga. Kvinnor var så fruktansvärt kränkta över att jag smutsade ner deras kärlek.  

Martina: Hur tror du att detta kommer utvecklas i Gambia? Tror du att det kommer bli mer acceptabelt? 

Katia Wagner: Nej det tror jag inte, det är ett muslimskt land. Detta är absolut inget som man talar om. Det 

tystas ner och finns ingen samhällsdiskussion om det. Men jag tror att så länge de vita kommer ner och har 

semester så. Det är en diktatur där. Så länge det systemet och regimen styr så kommer det inte bli någon 

förändring. Och så länge inte samhället erbjuder människorna som lever där en bättre möjlighet att försörja så 

kommer detta att finnas kvar.  

Martina: Om du skulle definiera ordet prostitution, hur skulle du göra det? 

Katia Wagner: Prostitution är ju när den egna kroppen används som handelsvara, helt enkelt. Hur definierar du 

det? 

Martina: Jo, jag skulle definiera det på samma sätt, när du säljer din egen kropp och tar betalt för det.  

Katia Wagner: Och då gör du det mer eller mindre under tvång. 

Martina: Precis, och det är ju det som är lite intressant också att man har fått bilden av att pojkarna vill 

göra det.  

Katia Wagner: Nej, nej inte alls.  

Martina: Vi intervjuade en kvinna för ett tag sen som har en sexpartner där nere och hon berätta hur bra 

de har det. Det var kärlek, så det är intressant att se två sidor av det hela.  

Katia Wagner: Jag har motsatt uppfattning. Vi diskuterade det här med begreppet ”paper wife”. En paper wife 

är en kvinna som man gifter sig med för att komma ut från Gambia och på det sättet kunna försörja sin familj 

hemma i landet. Och det är rätt så vanligt. Det är många unga gambier som bor i Sverige och är gifta med äldre 

kvinnor. Och det är också en bild av den här äkta kärleken, men jag har aldrig träffat en gambisk kille eller man 

som har sagt att han har gjort det för att han har velat, utan han har varit tvungen. 

Martina: För att försörja sig och sin familj?  

Katia Wagner: Ja, och unga killarna beskrev förhållandet med äldre kvinnor som äckligt.  

Martina: Märker inte kvinnorna av det? Är det vanligt och inga konstigheter för dem familjer som bor 

där, deras mammor och fruar?  

Katia Wagner: Det är ingenting som man talar öppet om. Det är som kvinnlig prostitution, man gör det för att 

man är tvungen till det, men man talar inte om det.  

Martina: Jag tror vi är klara här då. 

Katia Wagner: Mm, jätteroligt och skulle vara roligt om jag fick se resultatet. Det är jättebra att ni skriver om 

det här för att detta är problematiskt.  

Martina: Det var svårt att få tag på kvinnor som rest dit och har gambiska killar. 

Katia Wagner: Det visar ju på ett sätt att det är inte orent, eller hur? Man ger intrycket att det är hejsan svejsan 

och så är det inte det. Och sen så kan man tänka sig, en av kvinnorna jag kom till tals med hon var ju 70 år och 

hennes snubbe var 22 år. Och hon hävdade på fullt allvar att det var kärlek. 

Martina: Mm, nej  

Katia Wagner: Och det är ju någonting som är märkligt. Vi blir upprörda när vi ser en gammal gubbe med en 

liten flicka i Thailand, men inte upprörda när vi ser en gammal kvinna med en ung pojke. Jag blev lite upprörd, 

jag tycker att detta är problematiskt.  

Martina: Det är stora skillnader som vi ska försöka intervjua en annan kvinna som skrivit om samma 

ämne, men skriver på annorlunda sätt. Hon har verkligen valt att romantisera det och skriva som att det 

är ganska oskyldigt. 

Katia Wagner: Vad spännande. Jag kan som kuriosa berätta för er att när jag bodde där så kom min mamma ner 

för att hälsa på. Och så hade vi ett hus nära stranden, så hon travade ner och tog en promenad en morgon och 

kom hem och berättade att hon blev omringad av de här mycket trevliga killarna som ville göra en bekantskap 

med henne. Vi insåg att hon betraktades som en sextant.  

Martina: Min vän är 22 och hon har varit i Gambia och berättat att hon inte kunde gå utanför hotellet 

utan att det var två-tre killar som kom fram till henne. Hon var inte alls lika gammal som hennes mamma 

som fick lika många erbjudanden.  

Katia Wagner: Sextanter är vandrade flygbiljetter. De kan ju inte komma därifrån på något annat sätt.  

Martina: Killarna som lyckas komma hit, är de i ett förhållande hela tiden? 

Katia Wagner: Jag har träffat flera stycken, därför jag har en kompis som är gift med en senegales och flera av 

hans kompisar har kommit hit med paper wife. Det är ju en transaktion helt enkelt. En överenskommelse, fast 

kvinnorna tror att det är kärlek.  

Martina: Jag tror vi har fått med rätt mycket så 

Katia Wagner: Skicka gärna det ni kommit fram till, ska bli jätteroligt att få läsa. 

 



 

 

 

Personlig intervju med journalisten Eva Hernbäck, DN, 26/4-13, varade i 70 minuter på ett 

café i Södra Stockholm 

 
När jag reste ner åkte jag själv, jag ville inte ta med mig min man. Då jag ville att männen skulle tro att jag var 

en kvinna som var ute efter sex, det är även det min artikel bygger mycket på. Mina egna observationer.  

Vi intervjuade även resebyråer, privatpersoner och lokalbefolkning. Jag gick inte nära folk, inte för nära då jag 

inte ville att människor som inte vill vara med skulle var med. 

Resebyråer? Vad hade dem och säga om det hela, vi har tyvärr inte fått tag på någon då dem ej vi sälla 

upp på intervju.. 

Vi hade tre resebyråer på plats som vi intervjuade, vi kan gå upp till lägenheten och leta upp den artikeln efter 

intervjun så kan du få den. Så kan du se hur det är upplagt, hela artikeln.  

Eva berättar om sin lägenhet.. 

Det var mycket policy prat och att folk får göra vad dem vill på sina resor då det inte har med barnhandel att 

göra. Inget stort resebolag gör ju inte reklam för ”romantik resor” utan det är något dem vill hålla sig borta från.  

Men det som gjorde mig lite arg och förvånad var deras beteende på flyget, istället för att låta turisterna spendera 

pengar i Gambia, köpa saker så som schampo, badhanddukar, baddräkter etc så valde bolaget att sälja det på 

flyget, jag vart lite arg och köpte inget men det var några som köpte såg jag. De tar ej hänsyn till den lokala 

ekonomin. De sa att; självklart ska den lokala ekonomin tjäna mer på turismen. Det var lock priser, de ger inte 

lokal befolkningen en chans alls anser jag. Sen så valde dem att ta avstånd från sexturismen då den inte är lika 

grov som barn handeln som är något som svenska resebolag tar på stort allvar.  

Det tar ingen hänsyn till lokala befolkningen, med hela all inklusive idén. 

Hur påverkar dessa artiklar ett land som Gambia?  

Inte mycket, jag tror inte journalist påverkar turismen speciellt mycket.  

Inte så ”små” artiklar, i så fall tror jag att större reportage påverkar mer och alla har vi fördomar.  

I början av vår uppsatsskrivande var det tänka att vi skulle jämföra Thailand och Gambia med varandra 

och se hur skillnaderna såg ut, många anser att det som sker i Thailand idag är prostitution likaså anser 

många att beteende i Gambia är detsamma, ändå använder man inte ord som prostitution eller sexhandel. 

Utan väljer att romantisera det, Varför tror du att man gör det? 
I Gambia är det männen som kommer fram till dig som kvinna, de är dem som säger ”Hi, do you want to be my 

friend”, det är dem som tar kontakt med dig. I Thailand är det självklart så att kvinnorna och tjejerna står på sina 

hörn, men det är inte alls på samma sätt. I Gambia raggar dem upp dig, dem skapar en kontakt som vara mer än 

bara några dagar, det spelar ingen som roll om du är själv eller med din partner. Om du är där med din partner, 

vill dem gärna visa er runt i form av reseguider och liknande.  

Det är så här dem får ihop sina pengar och klarar sig, självklart hade jag kunnat åka med min man men det hade 

inte blivit detsamma, då dessa strandraggare inte hade kommit fram till mig och det var ju det jag var intresserad 

av att se hur det skedde. Planet och hotell var fullt, jag fick den sista platsen tror jag  

Är det mestadels kvinnor då, eller är det blandat med barnfamiljer och par?  
Blandat, men ett stort inslag av kvinnor i medelåldrarna… över medelåldern. Alla killarna förväntar sig att du är 

med på noterna om du är i medelåldern. Det är så satt i systemet, det har pågått i flera år.. sen 60 talet tror jag.  

Är det något du tror att dessa pojkar måste göra? 

De vill till Europa, detta är ett sätt för dem att komma från Gambia och om det var så att det skulle bli svårt med 

visum och liknande, ja men då gifte dem sig på plats.  Drömmen är att komma till Europa där det finns fler 

möjligheter och sätt att tjäna ihop pengar till familjen. För det är det som dessa grabbar förväntas gör, försörja 

sin familj. Det var som att det var en deal för dessa grabbar, om de inte fick gifta sig och komma till Europa, ja 

men då fick dem kläder, pengar, familjen pengar, skolavgifter. Det är oftast låginkomsttagare som reser ner, 

kvinnor som jobbar som till exempel sjuksköterskor. Frånskild.  

Tror du att dessa kvinnor reser i syfte att hitta romantiken och sexet eller tror du att de fastnar för landet 

efter en resa med familjen?  
Många kvinnor reser ner heeelt medvetna om vad som föregår.  De är ute efter sex och uppmärksamhet. Dem 

skäms inte för det heller, utan ser det som romantik.  Att kalla de för romantik är bara ett sätt för dem att dölja 

det dem håller på med, skygglappar. Eva berättar om ett tvprogram TV4 gjort om Gambia, då de intervjuat dessa 

kvinnor. Främst från Sverige och Norge då. Dessa grabbar förväntar sig att kvinnorna  ska ta hand om dem när 

dem kommer till Sverige, de här programmet tar upp det här så bra tycke jag. Kvinnan hittar mannen sittandes i 

soffan med benen på bordet varje kväll efter jobbet, i repotaget berättar dem att hon kastade ut mannen efter en 

vecka.  

Vad händer med männen då? Jag såg att du tog upp baksidan av detta beteende i slutet av din artikel. Att 

männen som dumpas ofta hamnar snett i samhället.. va händer efter? 
Dessa män kan inte svenska, de kan inte få ett ordentligt jobb. Utan söker sig till kriminaliteten och då knarket 

främst. De kommer från fattiga familjer, de måste försörja familjen. Därför är dem tvungna att göra sådana saker.  



 

 

Även det som sker i Gambia är ett tvång, för det kan inte vara kul att som 20åring ha sex med äldre kvinnor, i 60 

års ålder. Vad vinner han på det? Det som jag tyckte var intressant när jag pratade med dessa kvinnor vara att 

dem berättade att om en tjej skulle göra något liknande skulle hon… åh det finns ett ord för det… stigmatiseras. 

Hon skulle ”slängas” ut av sin familj, bli en skam. Medan en pojke/man inte alls behandlas på samma vis. Det är 

bara bra att dem gör det, för då tjänar dem in pengar åt familjen och kommer dem till Europa är det ännu bättre 

ja för då kan dem skicka ner pengar till familjen. Det finns ingen chans at dessa pojkar få ett jobb, inte med deras 

bakgrund. Men de förväntas ändå skicka pengar till familjen och därav kriminaliteten och knarket. Men det är 

inget familjen vet av utan det är nämns inte för dem. Pojkarna tror att det är så lätt. 

Vi har tidigare intervjuat två kvinnor, den ena var väldigt öppen och svarade mer än gärna på frågor och 

hade djupa svar. Den andra var på något sätt villig att berätta men det fick inte bli för personligt, tror du 

att det finns två sidor av ”kärleken” ändå?  

Hur var dessa kvinnors relation med männen?  

Den ena var gift den andra hade ett distans förhållande och reser ner med jämna mellanrum.  

Absolut tror jag det, det finns dem som finner kärleken på riktigt också. Jag träffade en kvinna som hade öppnat 

ett kultur center  en by, som hon då drev tillsammans med sin gambiska man. Hon ville att jag skulle göra ett 

reportage om det fina i Gambia. De hyrde ut runda kojor med IKEA möbler, sedan hade dem även dans och 

musik som de lärde ut. Även afrikansk mat bjöd dem på. De höll sin verksamhet inom denna by då. Hon blev lite 

förbannad över min frågeställning. Jag valde ändå tillslut att skriva om hennes projekt och publicera artikeln i 

DN. Hon ville dock inte prata alls om det som skedde utanför hennes by, sexturismen, då hon ansåg att det inte 

rörde henne. Gambiska kvinnorna däremot, dem pratar öppet om det..  

Vad tycker dem om det? Skamligt, det som själva byggt upp något dem anser att det är skamligt för landet.  

Det är ingen fin turism att prata om. Kvinnor är väldigt naiva och blåögda, när jag satt på ett flyg så satt det två 

damer bakom mig och pratade om sina boyfriends i Gambia och den ena sa att hon hade två. Men dem själva blir 

helt förvånade när dem inser att deras boyfriends har fler kvinnor som han tillfredsställer och utnyttjar.  

Hur är det med yngre kvinnor, finns det även yngre kvinnor som söker efter sex? 

Det stötte jag inte på, men det är mycket kvinnor från Skandinavien, England och Holland.   

Jag såg en dkomuntär om engelska kvinnor som var väldigt stolta över sitt beteende och det dem höll på med. De 

hade med bilder på dessa kvinnor utan att visa ansiktet och då använde dem sig av händerna bland annat. En 

kvinna kan dra åt ansiktet hur mycket hon vill men händerna är något som man inte kan göra så mycket åt och då 

såg man den mörka svarta unga handen och kvinnanas vita och skrynkliga hand. Där såg man kontrasterna.  

Vad kallar dessa kvinnor sitt beteende? Tidigare har vi fått svaret att det är kvinnorna själv som använder 

sig av dessa begrepp, vad anser du? 

Asså jag tror dem själva inte vill kalla det för prostitution och därför väljer dem att försköna det, med ord som 

romantik och kärlek. Herregud en pedofil kallar sitt beteende för kärlek det betyder inte att vi ska ta till oss av 

det. Det kan vi inte göra.  

Hur ser du på skillnadena mellan den manliga och kvinnliga sexturismen? 

väldigt olika, när kvinnor köper sex är det lite gulligare, lite oskyldigt. Mannen är faktiskt ute och raggar i 

Gambia. I Thailand har dessa stackars flickor inget till val, de kommer från fattiga familjer och har inte hittat 

någon annan väg. Det finns inget som heter lysprostituerad i Thailand direkt. Jag har varit i Thailand själ, det är 

hemskt.. det är bara barn. I Gambia är det män, dem är över 18 år, de vill vara attraktiva. 

Tror du det kan ha något att göra med, att flickorna i Thailand ofta har en hallick dem vänder sig till. Det 

finns inte i Gambia på samma vis..  

absolut, det finns inga hallickar bakom dessa pojkar.  

Det som sker i Gambia, anser du att det är prostitution? 

Ja, absolut.. jag tycker det är skamligt att kvinnor från västvärlden kan åka ner dit och sedan kalla det något helt 

annat. Det är så blåögda, de kan väl inte låt bli. Det är mycket billigare. 

Fick du några konsekvenser efter din artikel?  

Gambier blev arga på mig och hörde av sig till mig och berättade att det här inte är den sidan av Gambia som 

dem vill ska visas upp. Gambiska samfundet, hörde bland annat av sig. Man vill oftast inte visa de negativa 

sidorna av sitt land eller sina handlingar precis som människor som ”adopterar” barn från Sydkorea, barnhandel.  

De köper barn för att sen adoptera bort dem, precis så var det med gambierna också. De blev förbannade och 

skällde otroligt mycket på mig. Många trodde att det här av en observation som skedde över ett halvår, det 

många inte vet var att jag bara ar där i mindre än en vecka.  Och att jag fått in den informationen som jag fått 

visar bara på hur öppet det egentligen är och hur lätt det är att komma i kontakt med detta beteende.  

Kvinnor som köpte sex hörde inte av sig alls. 

Vi har intervjuvat en kvinna som är från Gambia, uppvuxen där och hon säger bland annat att det dessa 

pojkar gör är ett måste, det är en del av turismen.. hur ser du på det?  

Absolut, det håller jag med om.  

Nästan alla vi har pratat med har sagt att dessa pojkar tycker det här är äckligt, att det här beteendet är 

något de egenligen inte skulle vilja göra. Hur ser du på det?  



 

 

Dessa pojkar är inte stigmatiserade och män drabbas aldig av det, män får göra som dem vill.  

Har det med makt att göra? 

Det tror jag, kvinnans sexualitet kontrolleras av männen, det är så det ofta är.   

Tillbaka lite till turismen igen då. Hur tror du media påverkar ett fattigt land som Gambia. Vad får 

allmänheten för bild? 

Självklart, det är inte bara fördomar utan en del av sanningen. Sen måste man som journalist välja bort vissa 

delar, det är inte en bok vi skriver och vi får viss plats att fylla ut i tidningen.  

Det finns mycket fint att berätta om till exempel Gambia men man kan inte få med allt, då får man ta det i en 

annan artikel.. vilket jag även har gjort. Jag träffade bland annat en flicka som hade en svensk mamma och en 

gambisk pappa, hon hade rest ner till Gambia för att finna sin andra halva. Pappas familj välkomnade henne med 

öppna armar och flickan förälskade sig i mentaliteten och kulturen hur folket öppnade sina armar för henne skull.  

Istället för det kalla Sverige som hon var van vid var det en otrolig skillnad.  

Det artiklar du skrivit i övrig om Gambia så som, den här flickan, kvinnan med kulturverksamheten, de 

har inte uppmärksammats på samma sätt.. 

Ne, det syns inte lika mycket. För journalister kommer alltid att beskyllas för att de skriver om negativitet. Men 

det är en del av jobbet, en journalist SKA uppmärksamma missförhållanden i samhället. Och visa upp de sidor 

som makthavare döljer och undviker att ta upp.  Det finns olika typer av journalister, men man vill åt det som är 

hemligt och undangömt. Jag har även gjort ett reportage om en kvinna som sålde sker på stranden i Gambia hon 

var mång pysslare, hon var ensamstående med 4 barn. Hon försörjde dem själv och alla gick i skolan, två av dem 

studerade på akademisk nivå. Hennes man hade lämnat henne och flytt till Senegal där han gift om sig. Men hon 

valde att leva själv och inte gifta om sig. Hon skulle försörja sina barn och sig själv. Hon var inte alls blyg, utan 

frågade mig om hon fick ta schampo och tvål som jag hade kvar, annars skulle hotell personalen ta den. Allt var 

värde fullt för henne. Hon slogs för sina ungar och det visar att gambiska kvinnor är starkare än man tror och att 

det inte alls är beroende av männen.  

Att Gambia är ett muslimskt land och diktatur, var det något som du kände påverkade turismen på något 

sätt? 
Nee, jag kände inte av det överhuvudtaget. Jag tror regeringen där bara tycker det är bra med turism, det dra ju in 

pengar till landet.  

Hur tror du turismen förändrats, från då du var där till nu och senare i framtiden.  

Inget alls tror jag, det är lika fattigt som för några år sedan.  Jag åkte ut i djungel bara för att se hur det var, de 

var så otroligt fattigt, de både sina små bruna hyddor. Det lämnade ett ganska stark intryck.  

Jag tror inte det går framåt, pojkarna som raggar på stränderna, dem kommer från dessa byar. De har hört att det 

finns pengar att tjäna inne i staden och därför tar dem sig dit också.  De ska tjäna in pengar till familje deet är 

deras hedersuppdrag.  

Fortsätter dem att skicka pengar även när dem kommer till Europa?  
Jaa då, otroliga summor. 

Men hur kommer dem över så mycket pengar? 

Knark, kriminalitet.. De kan inte tjäna pengar på andra sätt. Om det inte är kriminella så har dem ett städ jobb på 

till exempel Mcdonalds, dem bor tillsammans med 10 andra i en lägenhet som dem betalar otroligt mycket för.  

Om de inte skulle sköta det, alltså inte skicka pengar till sin familj så stöts dem ut och har inget mer att hämta i 

Gambia. De gör det och det förväntas gör det.  

Vad gör de männen som är över 30 och inte lika attraktiva i Gambia? 

De hittar andra jobb, helt enkelt.  

Vilka är det som äger hotell, restauranger etc i Gambia? Är det främst vita?  

Ja, det är murar runt hotellen för att skydda turisterna mot raggare och tiggare. Det står vakter vid ingångarna 

och det finns även dem som stänger ut svarta män och kvinnor från hotellen för att de inte vill ha sexturismen i 

deras byggnader. Såklart finns det hotell som släpper in männen också men just det jag bodde på, de är otrolig 

kontroll på vilka som släpps in. Att kalla detta beteende för Romantik är enligt mig inte rättvist, då det är en 

väldigt förskönad bild av beteende.  

 

Där avslutas intervjun och Eva erbjuder mig att följa med henne hem så att hon kan ge mig en artikel hon skrivit 

om researrangörernas sida av Gambia.  

 

 

Telefonintervju med skribenten Victoria Von Uckermann, 29/4-2013, kl. 16.00 varade i 60 

minuter 

 
I den här intervjun utgick vi enbart utifrån Vicktorias publicerade artikel i Vision och inte deras uppsats som  

 



 

 

K: Hej Victoria, det är Kicki, vi skulle ha en telefonintervju  

V: Ja, Hej Kicki.  

 

K: Jag börjar med en gång. Berätta lite om dig själv.. 

V: Victoria Von Uckermann tog sin kandidarexamen i turismvetenskap, sommaren 2012 och är 25 år. Kommer 

från Halmstad men studerade i Kalmar.  

K: Berätta bakgrunden till er resa?  

V: Vi ville skriva om någonting som inte alla andra skrev om, alla andra skulle skriva om prostitution i Thailand, 

och det var mycket att folk skrev om samma saker, och vi kände att vi ville liksom skriva om någonting annat, 

om någonting som det inte fanns så mycket om, och då så såg vi på en dokumentär, jag minns inte vad 

dokumentären hette men den handlade om kvinnor som åker till bland annat Jamaica, Gambia och Senegal och 

så där för att, ja för att hitta män helt enkelt, och där började vi fundera lite kring det här fenomenet och vad det 

handlade om, och om det gick att jämföra detta med just prostitutionen i Thailand, och så där.  

K: Om jag förtstått det rätt så har ni åkt ner till Gambia, eller hur? 

V: Ja vi var nere i Gambia i 2 veckor.  

K: okej, vad hade du för förväntningar när du/ni åkte ner dit? 

V: Emm, jag trodde nog att det skulle likna mer prostitution att det skulle vara mer uppgjort, jaa jag trodde att ja 

när jag åker dit så skulle det vara ren och skär prostitution och inget annat.  

K: okej, men det var det inte eller?  

V: Nej det var det verkligen inte, jag har personligen inte varit i Thailand så jag vet inte exakt hur saker och ting 

ser ut eller görs, hanteras i Thailand så jag har inget att jämföra det med, men tjejen som jag skrev med hade 

varit i Thailand och hon nämde att det i Thailand mer var uppgjort, att man åker ner dit för ett syfte, och det 

syftet har man redan i förväg bestämt, att ja, jag ska åka dit och jag ska skaffa mig en kvinna eller flera kvinnor 

under min vistelse. Det sker liksom inte exakt så med resorna till Gambia.  

K: Okej, men vad hade du för förväntningar på landet? Befolkningen?  

V: ehh jag hade blivit varnad i förväg att dem är väldigt väldigt på en, emm så det var man redo att bemöta, jag 

kommer tillome ihåg att jag hade tagit på mig en ring på låtsas, jag skulle se förlovad ut för att jag skulle kunna 

undkomma att några gambier skulle komma och söka kontakt med mig, så det var det jag var berädd på och sen 

så ja, det var väl mest det, de varr väl de man var mest berädd på, att de skulle vara mest på en. Att både män och 

och kvinnor vill ha så mycket av en så möjligt.  

K: Okej, förändrades dina förväntningar någonting efter ditt besök? Positivt/negativt? 

V: ehhm, njaa de besannades och stämde rätt så mycket de där med hur befolkningen och så reagerade på att vi 

var där, det var jätte jobbigt för oss att göra våra fältundersökningar och så på grund av att det kom fram så 

många män till oss hela tiden och även kvinnor och barn, det blir för mycket, det var väldigt mycket så att vart 

man än var så ville alla ha ens adress, och telefonnummer dem vill att man ska ha brevkomtakt och sådana saker, 

så det var mycket värre än vad jag trodde faktiskt. Och männen var så otroligt på oss, det hade vi eller jag inte 

förväntat mig.  

K: Ni har valt att döpa er artikel till ”Att finna kärlek i Gambia”, hade ni redan innan resan bestämt er 

för att dessa resor verkligen går ut på att finna kärleken?  

V: nej egentligen inte och det var det jag hade nämnt till Martina innan att vår titel vår rubrik, detta kan vara lite 

lurig, för så hette ju inte vår C-uppsats och det var ju den vi åkte ner till för att skriva. Så det som vi döpte 

artikeln till var lite som ja vad ska man säga, lite ironi  eller så, vi trodde verkligen att det var prostitution som 

dee handlade om, men sen när vi kom tillbaka så ändrade vi oss ganska mycket.  

K: För vi har hittat ganska många artiklar som skriver på samma sätt som er, då menar jag att det som 

sker nere i Gambia på något sätt ses som mer positivt, eller med accetabelt bara för att det är just kvinnor 

som står bakom dessa handlingar. För att det är ju i princip samma sak som när männen åker till 

Thailand, det är ju samma händelser som uppstår eller har jag fel? Men trots detta här man inte något 

positivt om dessa män i media, utan de svartmålas och beskrivs på ett annorlunda sätt än kvinnorna, tror 

du att dessa sexköp som sker i Gambia ses som en slags win-win situation där båda parter vinner 

någonting i slutändan.  

V:  Jaa, jag tror så här jag har läst väldigt många negativa atiklar som framställer de här kvinnorna som äckliga 

feta och så men efter att jag vart där så förstår jag varför många vinklar detta positivt och de här är vad jag själv  

har uppfattat när jag var i Gambia då jag var där i 2 vecor, att de handlar om semesterromanser jag tror faktiskt 

att, visst de här kvinnorna åker dit för att ja de har hört att de här gambiska männen gillar äldre kvinnor med 

kurvor och så vidare, dem åker inte dit för att dem tror att nu ska jag hitta en kille på stranden jag ska tala om för 

honom att jag ska ge han 1000 spänn den här veckan och så, liksom det görs inte upp någon affärsgrej 

överhuvudtaget och så jag tror inte att det görs upp en betalning eller så, och dem här männen dem ser de här 

kvinnorna som i de gamla koloniala tiderna liksom, som att dem här kvinnorna vet väldigt mycket, dem här 

kvinnorna har pengar och som att dem här kvinnorna är exotiska och även om dem är gamla och inte något 

vidare attraktiva så finns de en attraktion mellan dem här ändå och så, det kan ju också vara några slags 



 

 

"golddiggers" och så men, det finns ändå någonting mellan dem,  det finns en attraktion i, liksom det var det som 

vi båda kände att liksom att innan vi åkte dit så var vi väldigt äcklade av det hela och väldigt så här det här är 

verkligen hemskt och vi måste verkligen lägga fram hur saker och ting sker och försöka påvisa att kvinnorna 

också gör det här liksom, men när vi väl var där så var det verkligen inte så, om det var några som kände sig 

lurade så var det kvinnorna, för de här gambiska männen är otroligt, otroligt duktiga på att spela på kvinnornas 

känslor, och de vet exakt vilka knappar de ska trycka på och jag tror helt enkelt att det handlar om kvinnor som 

är oerfarna och som kanske inte är så vana vid att få uppmärksamhet och så, så jag tror att det var det som gjorde 

att vi inte kunde jämföra det med Thailand faktiskt, även om vi tyckte det innan vi åkte till Gambia men ja.   

K: Okej men när man läser om detta i media eller när man ser det på nyheterna, så är det en kärleksresa 

och en semesterromans man pratar om, man hör ingenting om att det är som någon slags prostitution eller 

sexköp som det handlar om, som förssigår där nere, och just därför får media det att framstå som att det 

är lite bättre och kanske tillome mer accepterat när en kvinna utför dessa handlingar, är det en rättvis 

bild som både ni och många andra har målat upp av landet och handlingarna som utförs? 

V: Du menar när det är kvinnor som gör det och att det därför inte definieras på samma sätt?  

K: Ja precis 

V: Ja, alltså jag tror att det bidrar för att om man tänker på just Thailand som vi valde att jämför med i vår 

uppsats, som jag kanske inte ska nämna men som kommer bidra till ett svar på din fråga så, det som är ja, att det 

är kvinnor som gör det här ja det är liksom som att de inte har samma fysiska makt över dessa män, för det är ju 

inte lika lätt, det kanske är möjligt men det är ju kanske inte lika lätt att exempelvis våldta en man om man säger. 

Det är inte så, det blir lite mer oskyldigt, men det som är framförallt skillnaden är att de inte alltid har sex, det 

behöver inte alls betyda att de ska ligga med varandra, utan i vissa fall eller ganska många fall så håller de mest 

varandra i handen, eller kysser varandra då och då och that´s it, det blir inte mer än så, och trots detta är båda 

parter nöjda med situationen. Kanske har dem sex men det är inte någonting som är givet alls.  

K: Tror du detta får konsekvenser, jag menar nu är det ju inte bara er, utan media i största allmänhet har 

ju valt att spegla det på ett mer romantiserat sätt. Tror du att detta sätt att få fram budskapet får med sig 

postiva saker eller även negativa? Vad är det för konsekvenser som uppstår?  

V: För landet menar du?  

K: Ja exakt, resandet och så vidare  

V: Jaa, det blir väl lite så här, så klart att kvinnor som män, som männen i Thailand som verkligen vill köpa sex 

även om denna man är mrökhyad, då blir det kanske inte lika farligt att åka dit, och det har vi också skrivit om, 

för att när man tar Thailand och män då tänker man usch vad hemskt och omoraliskt men när man pratar om 

Gambia och jaa då nästan skrattar man åt och till det hela, att jaa det är ju äldre kvinnor som åker dit och det har 

blivit lite mer okej på något sätt. Det har gynnat landet på så sätt att fler kvinnor känner att det inte är så farligt 

att resa dit, samtidigt som jag tror att det har gjort att andra turister så som jag exempelvis inte skulle vilja åka 

dit, för det är, jaa det gynnar landet att den slags turismen på så sätt bara ökar, eeh, men jag tror inte att det är så 

där jätte bra för dem sa att det är väldigt många turister som inte vill åka dit för att alla har läst så himla mycket 

om det liksom, och det dem har läst har vart negativt, och därför vill de inte ens ge landet en chans.  

K: Men hur tror du att detta kommer att utvecklas? Kommer resandet till Gambia utvecklas? Eller 

kommer media välja att vinkla det på ett positivt sätt istället för att välja att benämna det med samma 

begrepp som för Thailand? Som en prostitution, ett sexköp.  

V: Jaa, nää, det är alldelles för komplicerat för att kunna nämna det eller ha det som prostitution för at jag tror 

inte att det kommer att förändras, men på samma gång hoppas jag ändå att det avtar för att det är en sådan stor 

det av turismen, och som dem säger i Gambia, dem är så beroende av turisterna, så skulle de bli av med dem som 

åker dit, så skulle dem inte överleva, dem skulle inte klara sig. Jag vet faktiskt inte, men jag hoppas innerligt att 

det där avtar och att befolkningen känner att de kan tjäna pengar på ett annat sätt, att liksom kunna känna att de 

inte är beroende av dem vita äldre människorna, för det känns så kolonialiserat fortfarande.  

K: Okej, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till skillnaderna igen. Om ni hade valt att skriva om exakt 

samma ämne fast istället bytt ut den vita kvinnan som reser till Gambia med den vita mannen som reser 

till Thailand, hade ni då valt att lägga upp det på samma sätt? Romantikresor eller sexköp.  

V: Alltså nu vet inte jag för jag har ju inte varit i Thailand och inte sett det med egna ögon, men så klart att man 

har vänner och bekanta som har varit det, även min skrivkompis, däremot tror jag inte att det går att göra 

romantiserat på samma sätt för att jag tror att det i regel där handlar om att man köper en natt eller sex och att 

man betalar en summa, det är mer organiserat, det finns ju tillome jaa, vad man nu ska kalla det, bordeller där 

man kan köpa och utföra dessa handlingar och personer som håller i sådana saker, som ser till att kunder ska 

komma och köpa sex av dessa kvinnor och det existerar ju inte i Gambia, det går väll att jämför på sätt och vis, 

men det är ju inte riktigt samma sak som utspelar sig eller som det verkligen handlar om. Och därför tror jag inte 

att det går att göra något romantiserat av det, däremot tror jag att det finns svenskar som åker till Thailand och 

som tror att dem här thailändsorna blir intresserade av dem på riktigt, och att det bidrar till att dem tar med dessa 

kvinnor till Sverige. Det finns ju också.  

K: Så om jag har förstått dig rätt nu, så menar du att skillnaderna mellan när en man reser till Thailand 



 

 

och när en kvinna reser till Gambia är att männen redan i förväg har bestämt sig om att de ska köpa sig 

en natt, sex. Medans detta tänk inte ens förekommer när det gäller kvinnor som skall resa till Gambia?  

V: Jaa, precis, exakt så. Vad jag förstodd det som så att det händer i stort sätt aldrig att en kvinna säger aha, ska 

vi ligga i natt? Vad vill du ha för det? Jaa man gör aldrig upp några affärer på så vis, man kanske bara bjuder på 

middag eller så. Jag tror att kvinnorna som åker till Gambia dem har inte bestämt sig innan i förväg, utan dem 

blir uppraggade på stranden och efter det så skapas det en attraktion fån båda sidor. Männen som åker till 

Thailand har säkert redan bestämt sig att så här många ska jag ligga med, och jag ska få massor av sex, det är en 

del av min resa, om inte tillome syftet med ens resa.  

K: Hur såg kvinnorna i Gambia på den här situationen? Och på att det förekommer väldigt ofta i deras 

land? (De gambiska kvinnorna) 

V: Jaa, dem var lite svårare att prata med, många av dem är liksom beroende av det själva, för att deras män 

kanske har ett antal älskarinnor om man nu ska kalla dem så, från Skandinavien eller Europa, som liksom skickar 

kläder och kanske lite pengar till dem under året. Så de gambiska kvinnorna är illa tvugna att acceptera detta för 

det gynnar ju även dem i längden, dem är ju fattiga och i behov av detta. Dessa gambiska kvinnor är med på det, 

dem har med årens gång accepterat att deras män ska ha den här livsstilen då det är väldigt svårt att få in pengar, 

kläder och mat på andra sätt.  

K: Hur ser de vita kvinnorna på det hela? 

V: Dem var ännu svårare att prata med, i och med att alla dem i princip tycker att dem är speciella, dem har ju 

hört om alla de andra vita kvinnorna som reser till Gambia för att hitta sin romans, men att dem har inte gjort det, 

utan dem reste till Gambia och blev kära där, de vita kvinnorna har olika syn på det också. Dem vill aldrig se sig 

som något i det fenomenet, utan de vill alltid vara något speciellt. Men, nej generellt sätt vill jag se det som att 

dem här vita kvinnorna såg det som en romans, en kärlek. Och som något positivit, eftersom kvinnan har mer 

pengar än mannen, vill hon enbart bidra och hjälpa till och på så vis ger hon honom en viss summa.  

K: Utifrån era/dina observationer, skulle du säga att det är kvinnorna som utnyttjas?  

V: Ja du, den diskussionen kan ju vara hur lång som helst, ehmm, jag skulle säga att det är 50/50, det är kvinnor 

som män som utnyttjas, det är en win-win situation som du nämnde innan, utan att generalisera allt för mycket så 

är det väldigt många äldre komplementa kvinnor, lite blygare, det märker vi när vi skulle kolla upp vilka som 

åkte till Gambia, dem åker dit och dem tror ju verkligen på dem här männen, visst blir dem ju utnyttjade, och 

visst är dem här männen väldigt duktiga på att säga aa, jag har inga pengar till bensin eller mat, det sa dem även 

till oss. Och jag har inte det ena och jag har inte det andra, och min familj ja dem är sjuka.. På det sättet blir 

kvinnorna utnyttjade, samtidigt som vi kvinnor blir utbildade i Europa och så medan de i fattiga länder inte har 

så mycket eller andra val.  

K: Ni intervjuade ockå gambiska män, hur såg dem på det hela?  

V: Dem pratade vi med väldigt mycket, ehhm, vi har intervjuat hur många gambiska män som helst. Man kan 

säga att de högt utbildade gambiska männen ser det som någonting som är väldigt dåligt för landet och att den 

gambiska presidenten hade gått ut med ett meddelande om att nu måste vi gambianer försöka ta hand om oss 

själva, vi kan inte fortsätta vara beroende av de vita, äldre kvinnorna som reser till vårt land. Och det höll dem 

utbildade gambiska männen med om. Och dem vi kallar för "beachboys" alla hade jätte nära vänner som var ihop 

med någon äldre vit kvinna men inte dem själva, för dem såg ändå lite skam i det hela. Men dem tyckte samtidigt 

att det var helt okej, så länge båda parterna var med på det och dem berättade att oftast deras killkompisar 

faktiskt var förälskade i dem här kvinnorna som dem dejtade, även om han var 30 och den vita kvinnan var 70 

eller så. Det var liksom en kärlek eller en romans, de såg upp till den vita kvinnan. Och den berättade dem också 

att många gambiska män är ganska troende, och då berättade de om att Muhammed hade haft en äldre kvinna, 

och därför sågs det liksom som helt okej för dem att också ha det och det sågs inte alls konstigt. Eftersom 

profeten Muhammed hade det så var det helt enkelt okej för dem att också ha det. Det var liksom något fint eller 

något speciellt  med att ha det så.  

K: Så de gambiska männen kopplade deras uppförande med religionen?  

V: Ja. Dem skyllde lite på de, jag vet inte riktigt hur troende dem var, men det var i alla fall det dem skyllde på. 

Sen så fanns det vissa servitörer som vi pratade med som tyckte att det var väldigt äckligt, dem tyckte att det var 

jätte obehagligt att se och behöva servera fula gamla tanter från exempelvis Sverige och England, som sitter med 

unga vältränade och attraktiva gambiska män. Dem tyckte det var jätte obehagligt och dem kunde se det som 

prostitution, men de flesta var ganska så positiva, men det var svårt när vi skulle intervjua, för hur vi än gjorde 

vad vi än gjorde, vem vi än pratade med så försökte ju alla liksom sätta sig in hos oss, komma nära oss och på 

något sätt skapa en kontakt eller en relation till oss.  

K: Varför tror du att det var just så?  

V: Jag tror mestadels att det var för att vi var relativt mycket yngre än de vita kvinnorna som vanligtvis besöker 

landet, och dem såg oss som en chans att skapa något äkta, en långvarig relation och en riktig framtid i hopp om 

att vi kanske skulle ta med oss dem till Sverige. Detta gjorde oss lite små irriterade, och det störde också svaren 

vi fick, för vi vet ju inte till 100% om det är ärliga svar eller tillgjorrda svar på något sätt som vi har lyckats få 

fram.  



 

 

K: Men det verkar vara lite delade uppfattningar om detta, vissa ser det som prostitution och andra inte. 

Tror jag har frågat det tidigare men vi tar det ännu en gång, du ser det inte som prostitution eller?  

V: Nää, nej jag ser det inte som prostitution, jag har väll kommit fram till, att även om jag tycker att det är 

omoraliskt fel och så, så nej prostitution vill jag inte kalla det. Om det skulle finnas något annat ord som skulle 

beskriva det som sker där nere, men inte prosititution.  

K: Skulle du vilja tillägga något, jag känner att jag inte har så mycket mer att fråga om..  

V: Jaa, eller vi kollade lite om hur det ligger till när det gäller prostitution när det gäller kvinnor, och vita män 

eller vad man nu ska kalla dem, och det förekom i Gambia men inte så mycket, och det var endast högklassisk 

prostitution eller vad man ska kalla det, när man går till ett ställe för att jaa sova ihop eller när man tar in på ett 

hotell och så, och sen så betalar man för det. Och sen så kan jag också passa på att säga det nu är vi ändå pratar 

om hotell och så, många hotell i Gambia tillåter inte att gambiska män skall komma in på hotellområdet och 

absolut inte in i hotellrummen.  

K: Varför är det så? Förklara gärna.. 

V: Dem vill inte att sådant som syns ute och offentligt ska förekomma på deras arbetsplats eller mer exakt att 

sådant beteende ska förekomma på ett hotell som dem själva äger. Dem tycker liksom att visst kvinnan är här för 

att träffa dem hon vill, och så länge hon inte blir tvingad till något men samtidigt, tycker dem inte att det skall bli 

hel och skär prostitution av det hela. Det kan ju också förmildra eller helt och hållet hjälpa till att det som sker i 

Gambia inte ska förvandlas till ren prostitution. Och sen också att du ser äldre vita kvinnor med yngre muskulösa 

män på restauranger och sånt, dessa kunder får inbland inte ens beställa mat. Och så får du liksom köpa ett par 

gympa skor till en och då är allt okej, dessa män kan då också hålla dig i handen i flera veckor och så.  

K: Skulle du kunna berätta lite om hur det var i Gambia? Om du exempelvis bara gick stranden eller på 

gatan kunde du se vilka av de gambiska männen som har vart i kontakt med dessa äldre vita kvinnor? 

Kunde man skilja på en gambisk man som har vart med en äldre vit kvinna och en som aldrig varit i 

kontakt med en? Var detta synsätt synligt? runt i Gambia, på  

V: Jaa, det kan man säga, man kan säga både ja och nej på den här frågan, ehhm, oftast så har de gambiska 

männen som vart med en älde vit kvinna just gympaskor, det är någonting som är extra speciellt för de gambiska 

männen, jag vet inte riktigt varför. Då har dem i regel sina gympaskor, och så har dem blivit väldigt om inte 

extremt duktiga på exempelvis svenska, och kan prata svenska. Och gärna så vill dem ha en tröja med kanske en 

flagga eller tryck, kan vara svenska, danska eller norska flaggan, som då tyder på att de har varit i kontakt med 

en kvinna därifrån, detta kunde också ses som ett tecken på att just HAN vad upptagen! Det är också lite status 

på något sätt, liksom här går jag runt med min danska flagga på bröstet liksom, något i den stilen. Sen är det ju 

också så att kläderna som exempelvis svenskarna, danskarna och norskarna nu tar jag bara dem som ett exempel, 

skickar ner till fattiga länder däribland Gambia, som vi skänker, jag menar det är ju oftast svårt att se skillnaden, 

för dem kläderna säljs ju som second hand i Gambia relativt billigt, man går alltså ofta runt i så där 

skandinaviska kläder, i och med att vi skänder så pass mycket och att de har det ju ganska fattigt så jaa detta kan 

även vara svårt att se. Men just nya snygga och oftast färgglada gympaskor är ett sådant tecken på att man har 

vart/är en en äldre vit kvinna men också att jag hör att de har lärt sig en egna språk, vad dem ska säga och 

speciellt vissa fraser som oftast kommer fram.  

K: Har det här påverkar din syn på resandet till Gambia? Skulle du liksom vilja besöka landet igen eller 

är det en resa du skulle avstå ifrån nu när du vet hur det är i landet? 

V: Allstå jag skulle aldrig någonsin åka tillbaka till Gambia med endast en tjejkompis eller en kvinna för den 

delen. Inte för att det inte är säkert och så, jag menafr vi var ju 22-23 år när vi var i Gambia, det skulle jag aldrig 

göra om, det var alldelles för mycket, så fort man gick på gatorna så samlades i princip en flock gambier 

omkring dig. Visst sen har jag varit i Spanien också där folket har vart på en men detta går inte ens att jämföra 

med Gambia, inte ens i närheten till hur flocken samlas runt omkring en. Det här var något extremt liksom, dem 

kunde inte ens låta en vara. Så det var liksom väldigt jobbigt, så skulle jag åka tillbaka så skulle jag åka med 

familjen eller med min man, för att då skulle det vara skillnad. Men annars är det väldigt jobbigt att se, som 

svensk och så, så blir man väldigt stött på att se dessa gamla äckel tanterna med dessa väldigt snygga killarna, 

det är liksom förnderande, man tycker att det är väldigt sorgligt att världen fortfarande är så och så, hur mycket 

pengar egentligen spelar en roll bland dessa män, jag tror det på något sätt blir en "golddigger" grej liksom att 

dem känner sig förälskade och att det gör att dem blir bortskämda och så. Så det är jobbigt att se, och det är exakt 

samma sak som att åka till Thailand och i princip se det som sker öppet där, man blir helt enkelt äcklad. Men 

annars så finns det ju massa fint i Gambia också och det är ju så synd för detta förrsvinner eller nämns inte ens, 

utan de försvinner bakom dem här, bakom dem här händelserna med kvinnorna som har huvudrollen i agerandet.  

K: Den typiska resenären, hur skulle du definiera denne? Vit äldre kvinna? Manliga resenärer? Barn 

familjer? Eller äldre par?  

V: Det är utan tvekan barnfamiljer, jag trodde absolut att det skulle vara den äldre vita kvinnan, men det var 

absolut barnfamiljer, absolut barnfamiljer. Sen var det ganska många som reste, en vit kvinna med ett mulatt 

barn, och så. Detta mulatt barn hade en pappa från Gambia, så det var ganska många av dem resenärerna som vi 

såg. Men också många unga kvinnor som åkte ner dit också. Inte så mycket äldre par däremot. Så jag skulle säga 



 

 

att den typiska Gambia resenären är barnfamiljer.  

K: Okej, återigen har jag inte så mycket mer att fråga, om inte du har något mer att tillägga?  

V: Nej, de tror jag inte. Jo en sak vill jag förresten tillägga, jag vet inte om det är intressant för just er men det 

var det för oss i vår uppsats, ehmm, när vi var i Gambia så bad vi ju, i åkte ju med Ving, och då bad vi Anders 

från Sverige och från Ving då, att vi skulle få intervjua några personer, och vi förklarade vad meningen var med 

det hela och så, och han satte oss i kontakt med två andra killar som jobbar med Ving, den ena hade bott i 

Sverige och den andra hade inte vart utanför Gambia men pratade perfekt svenska och danska och så. Ehmm, 

och dem här som jobbade, trots att dem jobbade för Ving så var dem precis som dem andra gambiska männen, då 

menar jag att dem försökte ragga på oss och dem vart jätte svartsjuka på oss när vi pratade med andra, dem var 

otroligt oproffsiga och dem skulle liksom smickra in sig så att vi skulle ta med dem till Sverige. Så det tyckte jag 

var väldigt hemskt, att även dem som var anställda och jobbade för Ving och så, och gick runt i Ving kläder, man 

kan liksom inte lita på dem heller, utan alla ville ha någonting från en. Det är ganska jobbigt.  

K: Ja, det låter otroligt oproffsigt och jobbigt 

V: Ja det var det, det var väldigt, väldigt jobbigt för att dem vill man ju kunna lita på och om det liksom händer 

någonting och så men dem liksom var bara ute efter att få ihop det med oss, vilket vi absolut inte var intresserade 

av. Men det var jätte tråkigt och så för det var väldigt på frestande och så men tyvärr.  

K: Okej, då vill jag bara tacka för att du kunde ställa upp på en intervju, och ifall att det är någonting 

som känns oklart och så, eller ifall vi kommer på en fråga som vi skulle vilja få svar på är det okej att 

vända sig till dig igen? Det behöver då inte vara en telefonintervju direkt utan kanske en mailkontakt? 

Vad tycker du om det?  

V: Jaa men absolut, gör det. Om det är någon fråga som är oklar eller som jag kanske har besvarat konstigt på så 

kan ni absolut kontakta mig igen. Ni har mitt nummer och även min mailadress, så tveka inte på att kontakta mig 

igen. Lycka till med er C-uppsats nu. 

 

 

Mejlintervju med Respondent 1, 23/4-13 

 
Hej, här kommer några frågor som handlar om dina upplevelser i Gambia, om det är några frågor du 

känner blir lite för personliga, hoppa över dem. Berätta lite om dig själv..  
Idag är jag bosatt i utkanten av Stockholm, där jag bott sedan några år tillbaka. Jag har två döttrar som båda 

flyttat hemifrån och har även drivit ett eget företag.  

Jag är en kvinna som älskar att resa, upptäcka världen. De senaste 8 åren har det blivit mycket resor till Afrika 

och då främst Västafrika. Gambia blev snabbt ett land jag förälskade mig i.  

Eftersom vi skriver om Gambia är vi väldigt intresserade av din första resa dit och vad som fick dig att 

resa tillbaka?  
Första resan till Gambia gjorde jag med en väninna som jag lärde känna via nätet för ca 10 år sedan. Jag var 

nyskild och livet var upp och ned. Då föreslog min väninna att vi skulle åka på en semester tillsammans.  

Destinationen blev Gambia då min väninna varit där tidigare och älskade landet. Jag själv förälskade mig snabbt 

i kulturen och folket. Så otroligt avslappnande och inbjudande.  

Hur ofta besöker du landet?  
Varierande, mellan 1-2 gånger om året.  

Vad är det bästa med landet?  
Människorna jag lärt känna, den underbart goda och kryddiga maten samt dem underbara stränderna. 

Media har skrivit en hel del om kvinnors resande till Gambia, ord som nämnts är ”romantikresor”, 

”sällskapsresor” men det finns även dem som kallat det för ”sexturism”. Hur ser du på det, vad skulle du 

kalla ditt resande? 

Det är inget jag direkt funderat kring, dock skulle jag inte kalla det för ”sexresor” det låter alldeles för 

nedvärderande. Jag skulle kalla det en varm och skön semester med möjligheter för romantik om man vill det.  

Vad tycker du om medias vinklingar om landet och kvinnor som reser dit?  
Jag tycker det är väldig synd att tidningar och tv tolkar det så. Det är inte bara äldre kvinnor som åker til 

Gambia, senast jag åkte dit bodde jag på samma hotell som en barnfamilj och barnen verkade trivas minst lika 

bra som dem vuxna.  

Hur tror du media har påverkat turismen och allmänhetens syn på landet? 
Enda sedan jag började resa till Gambia har det varit mycket turister, främst från Europa. Under senare år har det 

inte minskat. Men som resenär får man ofta försvara sig mot alla dessa skriverier och fördomar som många har. 

Jag tror att många är ”rädda” för att resa ner, just pga alla dessa fördomar.  

Vad tror du skiljer resor till Gambia med männens resor till Thailand? 

det är väldig stor skillnad. Jag har fått uppfattningen att i Thailand har man inte mycket till val samt att svenskar 

i princip åker ned för att ”hämta” hem en ung thailändska. I Gambia är det mycket mer valfrihet samt att det 

oftast endast blir en semesterflört, som i mitt fall har utvecklats till en långvarig romans.  



 

 

Hur är livet i Gambia? Jämfört med livet i Sverige?  

Det är väldigt inbjudande, vilket jag uppskattar. Det är inte sådär stelt som det kan vara i Sverige.  

Hur har dina besök till Gambia förändrat dig som person?  

Svårt att säga..  

Om du fick beskriva landet med tre ord, vilka skulle de då vara?  

fantastiska stränder, värme och underbar befolkning.  

Vad tyckte människorna i din omgivning om dina resor?  

Inget svar 

Vad sa din familj och vänner när dem fick reda på att du reste ner dit för att träffa dessa män?  

Inget svar 

Några övriga kommentarer? 

Jag rekommenderar verkligen er att resa till Gambia, oavsett om man är ung eller gammal, de finns något för alla 

helt enkelt. 

 

 

Personlig intervju med Respondent 2, 24/4-13, Södertörns Högskola kl 12.00, varade i 55 

minuter 

 
Martina berättar om uppsatsen, vilka slags frågor vi tänkt fråga. 

Vi kör 

Martina: Tänkte att du kunde berätta lite om dig själv 

Jag är 45 år, tre barn. En bor i Gambia just nu och en ska nog flytta i höst, så vi är frälsta i landet. Så jag har två 

döttrar och en son.  

Martina: När reste du dit för första gången och varför? 

Första gången reste vi dit med alla mina tre barn, i februari 2011. Det var inte meningen att resa just till Gambia. 

Gambia var vårt 5e alternativ, vi tänkte Thailand, Indonesien, Sri Lanka, Vietnam och så bara så där kollade min 

äldsta dotter på Gambia. Då var det hälften så dyrt att åka dit, så hon började läsa om Gambia och så tyckte vi att 

det verkade mysigt och inte allt för långt heller.  

Martina: Hur lång tid tar det? 

Nu är det alltid mellanlandning. Mellan 10-15 timmar, men oftast mellanlandar man i Spanien som Ving gör 

charter. Då är det väntan, man ska gå av flyg. 

Martina: Är det stort i Gambia, tar man sig runt med bil eller buss? 

Det finns inga bussar direkt, det finns lokala skåpbilar, där tränger man in sig. De har inga turistbussar. Det finns 

taxi eller så går man. Det är taxi överallt och det kostar inget att åka taxi.  

Martina: Hur ofta besöker du Gambia? 

Så ofta som möjligt (skratt). Jag är gift med en gambier just nu. Jag har åkt ner dit totalt 6 gånger och min son 

följde med 5 utav de gångerna. Mina tjejer de reser hela tiden, den äldsta reser hela tiden. Nu ska hon åka i maj. 

Hennes syster bor ju där. Hon jobbar som manager på en libanesisk restaurang. I Sene-gambia finns alla 

restauranger, discon, allt. Finns ingen shopping, utan man går på marknaden.  

Martina: Om du jämför med livet i Sverige, hur du har det här, jobbar, mentaliteten, vad är det som 

skiljer med Gambia? 

Så fort jag kliver av flyget så stänger jag av min stressknapp. När man umgås med dem här människorna så har 

man aldrig klocka, jag har aldrig klocka på mig. Man tittar inte på klockan, man bara är. Är det för varmt, ja då 

går man in eller så sover man. Man liksom bara följer strömmen. Jag kan förstå det för de har inga arbeten, 

ingenting att gå till, ingen stressituation där. Min man säger att det är stor skillnad på mig i Sverige och i 

Gambia, för i Gambia är jag mer avslappnad.  

Martina: Hur trivs din man i Sverige? Med den svenska mentaliteten? 

Jag kan säga så här, som jag ser honom nu jämfört med hur han var när han bodde där, alltså han är fortfarande 

min man och jag är kär i honom men han har fått en allvarligare ton sen han kom till Sverige. Vi har ett annat 

system här och det krävs hela tiden saker, man måste göra mycket. Mycket krav här i Sverige. Där nere måste 

man skaffa mat och vatten. Där är det mer lättsamt, det finns inga lyckligare människor. Ändå så kämpar de varje 

dag. I Sverige lever jag, nej, alltså jag lever för att överleva. Där nere lever jag. Och det är det som är skillnaden, 

och det är vad mina barn säger. Vi gråter ju varje gång vi åker. Nu tänker min andra dotter flytta ner dig och jag 

förstår henne. Jag kan inte riktigt sätta ord på hur jag känner när jag är där. Man bara toklängtar tillbaka. Och 

min man längtar givetvis tillbaka (skratt). Där det inte är kallt, inga tider att passa. Han är tvungen att anpassa sig 

till vårt system därmed hans allvarliga ton. Det är väldigt fredligt folk, det händer aldrig någonting där.  

Kicki: Det har ju stått en del i media om kvinnorna som reser till Gambia och deras syfte med resan. För 

att få en romantik på något sätt. Hur ser du på det? Stämmer det eller har media fått ut det på det sättet? 

Det har ju varit värsta pådraget om Gambia, tre dagar i rad. Stor plats fick det. Det händer ju överallt, Thailand, 



 

 

Kenya, klart det finns i Gambia och det ser man. Jag kan inte avgöra om de är kära eller bara utnyttjar varandra. 

Jag är också lite äldre än min man, 9 år äldre, men jag har alltid haft yngre killar i för sig, så det är inget ovanligt 

för mig. Men jag ser ju på de som är 30 år äldre. Min äldsta dotter har reagerat starkt en gång och sa hon 

”mamma på dig och M ser man tydligt att ni är kära, det finns en lycka, men titta på de andra, jag ser ingen 

kärlek”. I thailand som är mycket större kanske man inte ser det lika öppet. Gambia är litet, med liten befolkning, 

det syns på en gång.  

Här ger hon exempel på Karin Ahlborgs nyhetsartikel och tycker hon borde gjort det annorlunda. 

Kicki: Hur går en kvinna tillväga för att få en yngre kille? 

Hon behöver inte göra någonting, det är ju männen där nere som försöker. Men det spelar ingen roll om det är 

unga tjejer, dem är på dig direkt. Så är det ju, snygga, unga, vackra, snygga äldre, kanske rika. Du är rik i deras 

ögon, sen spelar det ingen roll om du betalar hyra i Sverige, det vet inte de om. De har inga hyror där, behöver 

ingen el.  

Kicki: Om jag förstått rätt så tycker du inte att medias bild är rättvis? 

Både ja och nej, därför att alltså jag ser inte det här som ett problem. Inte som svensk och inte som gift med en 

gambisk man. Det jag tycker är felaktigt är att när dem målar upp den här bilden så missgynnar dem ju hela 

Gambias befolkning genom att turister inte vill åka dit. För turisterna tror att det bara är sex det handlar om. Sen 

varför kvinnor åker dit det är upp till var och en. Det finns alltid sådant i fattiga länder.  

Kicki: I Thailand är det manlig sexturism, hur skulle du skilja männen från kvinnornas sexturism? 

Det definieras inte på samma sätt, för någonstans har vi den uppfostran att en äldre man kan gifta sig med en 

yngre kvinna. Det är ganska naturligt, eller hur? Men däremot kan inte en äldre kvinna gifta sig med en yngre 

man. Det är mer accepterat att en man kan vara äldre, men inte kvinnan. Jag tror vi fortfarande sitter kvar i 

gammeltänkandet. Men om en man är 22 år och kvinnan är 65 år så kan jag ibland tänka på vad han har hunnit 

uppleva. Vad har han för erfarenhet av livet för att veta att den 65 åriga kvinnan är hans livsfrände? Dessutom 

kan man kanske inte bilda familj, nästan omöjligt. Jag kan förstå den bilden men låt folk göra vad de vill då. Det 

är väldigt tröttsamt att läsa det där och min man blir ju jättearg för att han tyckte att media ger en sned bild av 

gambier. De förstör för gambier därför att turismen minskar och så har de inget att leva på. Det är deras 

inkomstkälla. Under lågsäsong har inget jobb, när de jobbar under högsäsong så sparar de för att kunna överleva 

under lågsäsong.  

Martina: Är det för att det är för varmt? 

Ja, det är tropiskt värme. Jag har levt där under två somrar och det är inte så kul. De har inte så bra elsystem, det 

är tropiskt värme, regnperiod, gatorna blir översvämmade, du kan inte åka bild för du kommer ingen vart av 

djupa pölar. Och då vill turisterna inte vara där.  

Alexandra: Varifrån kommer de flesta turisterna? Är det mest kvinnor eller blandat, par och familjer? 

Det är blandat faktiskt, mest européer tror jag. Tyskar, svenskar, norskar. Det är familjer och mycket äldre 55+. 

Många pensionärer flyttar ner precis som i Spanien. Man lever ganska bra på sin pension där.  

Alexandra: Hur tycker du att landet förändrats från första gången du reste dit tills senaste gången? 

Nej har inte märkt någon skillnad. Mycket kineser har dykt upp för att göra business. De förstår att det här är ett 

land de kan satsa på. Och indier och libaneser. De ser ju potentialen i landet. Du kan öppna vad du vill där nere, 

det kommer gå bra för det finns inte så mycket. Sen så ser jag många volontärer, speciellt kvinnor.  

Alexandra: Hur rekommenderar du landet? 
Folket, kulturen, deras reggaepartyn varje söndag med alla trummor och eld. De har party hela tiden, för de har 

inget annat att göra. Under lågsäsong kryllar det av gambier, för alla är lediga då. Och framförallt att det är så 

tryggt, man kan som tjej gå ensam om man känner sig modig. Man behöver inte vara rädd. Jag är inte det minsta 

orolig där, jag är mer rädd i Sverige. 

Martina: Är folket öppna? 

Ja, ja, ja. De tycker det är jättekonstigt om du inte svarar dem när dem hälsar. Min man brukar säga ”hej, hur mår 

du” och kassörskan tittar konstigt på honom här i Sverige. Men i Gambia är det valigt att man hälsar och frågar 

hur man mår, även om man inte känner varandra. Det är inte samma öppenhet här. 

Martina: Det är svårt att gå från en öppenhet till det kalla Sverige 

Precis håller med dig. Och jag tror också att när jag  och mina barn åker ner dit så kan vi bara vara oss själva, vi 

behöver liksom inte göra oss till eller uppföra oss på ett speciellt sätt. Där är alla människor lika mycket värda.  

Martina: Lever ni in er i deras vardag när ni reser dit? 

Vi har inte på oss deras dräkter, utan vi klär oss lite mer efter vad vädret tillåter. Jag har ju jeans på mig och så. 

När vi gifte oss så hade både jag och mina döttrar europeiska klänningar. Vi ville ha snygga grejer.  

Alexandra: Vem vigde er?  

Det var stadshuset. Där blir man registrerad också. Vi hade domare och hundra vittnen, och sen åkte vi till 

varenda strand med karavan och nio bilar. Vi gick till varje strand med trummor och där dansa vi och tjohej 

liksom. Sen hade vi fest i huset vi hyrde. 

Kicki: Hur länge har du och din man varit gifta? 

Han kom i augusti förra året.  



 

 

Kicki: Vad har ni för planer? Ska ni bo i Sverige eller i Gambia? 

Alltså vintern där och sommaren här, det är våran visison. Men vi får se.  

Kicki: Har du ett jobb i Gambia? 

De gånger jag varit där? Nej, utan jag åker ner dit och kör min egen välgörenhets. Jag samlar in mycket kläder 

och leksaker, jag har källaren full. Vi har speciella byar som jag åker till som jag skänker kläder till. Sen så köper 

vi ris, socker, salt och sånt så att de kan klara sig.  

Martina: Vad fint av dig. Det uppmärksammas inte, att det är folk som bidrar. Det är bara det negativa 

som uppmärksammas, om sexturismen.  

Ja precis, vilket är synd för det finns fler än mig som håller på med välgörenhet. Jag köper tandborstar och 

klubbor (skratt), dubbelmoral. Sen går jag in i lokalbutiker och handlar råvaror därifrån, för det gynnar 

butiksinnehavaren. Jag köper pennor och block till barnen, det kostar ingenting för mig. Utbildning är A och O 

för dem, det spelar ingen roll om ditt barn svälter, det ska gå i skolan. Därför att du har en framtid då, det är då 

du inte behöver svälta så småningom. Det är ju en diktatur i Gambia. Är du svart i Gambia så får du inte så 

mycket i lön. De vita anses ha mer utbildning än de svarta. Istället för att fråga så tar de det för givet. Min dotter 

har reagerar starkt på det, för hon tjäner tre gånger dubbelt så mycket som en svart man som har exakt samma 

jobb. En svart på hennes arbetsplats kanske tjänar 1500 dalaci, 3500 kr blir det. Och hon tjänar 25000 kr.  

Martina: Är det lätt att hitta boende för turister? 

Det är hur lätt som helst. Många hotell stänger under lågsäsong för att renovera. Du kan då hyra hus, lägenheter 

och det är turistens marknad. Ju längre du hyr, desto mindre hyra. Titta på landet som turistland, vad kan det ge 

och vad kan vi göra för landet. Det vill jag att aftonbladet ska ta upp. Och volontärarbete. Det är inte bara sex i 

Gambia. Aftonbladet skriver ju så för att skapa en debatt, helt klart. Min man får inte en krona, medan 

asylsökande får massa bidrag. Ändå generaliseras han, de tror att jag och min man får värsta bidragen nu. Det 

känns som att media svartmålar Gambia, det finns en liten sanning om sexturismen men den stora sanningen är 

inte där. När jag åkte ner så var det inte för att ragga, utan för att mina barn och jag skulle ha en trevlig semester 

ihop.  

Martina: Jag tror att många skulle få en annan bild av Gambia om de fick höra det här. 

Sen är det jättejobbigt när elen går, när det inte finns vatten eller fläktar men det står man ut med. Ni kan 

intervjua min dotter också som bor där nere och är i er ålder.  

 

 

Personlig intervju med Respondent 3, 16/4-13, café i Huddinge Centrum, varade i 60 

minuter. 

 
Spelades in (men dåligt ljud) och antecknades. Vi sitter på ett café i Huddinge ca kl. 13.00. Vi köper te och sätter 

oss ner för att börja intervjun. Respondent 3 har dålig svenska men gör sig förstådd, hon berättar att hon kommer 

att ringa sin son när hon känner att frågorna blir för komplicerade. 

Berätta lite om dig själv  
Jag är 57 år gammal och bor i södra Stockholm. Jag är gift och har en son.  

När kom du till Sverige?   
1995 kom jag till Sverige med min familj, mina syskon och mamma bor fortfarande kvar i en by utanför Banjul.  

Hur var det i Gambia när du var liten?  
Alla är glada i Gambia, vi skojade och dansade mycket när jag var lite.  

Fanns det mycket turister då också?  
Ja, mest från USA och Frankrike. Vädret var alltid bra och det var varmt, jätte varmt.  

Hur ofta är du i Gambia nu? Och vad är skillnaden från förr? 

 Jag är i Gambia nästan varje år, jag åker igen i december. Nu är det mycket mer turister än vad det var förut, 

mycket mer kvinnor från Europa. Unga pojkar utnyttjas och vissa behandlas som sexslavar, kvinnorna bjuder 

och betalar allt för dem. Vissa av dem här pojkarna vill komma till Europa men lämnas istället kvar, även fast 

kvinnorna lovat. Fast det är så över hela Västafrika.  

Vad för bild ger detta av landet?  
Ingen bra bild, många tror att det bara är sådant i vårt land, men det är mycket mer. Vi har fina stränder, god mat 

och en jätte god gemenskap. 

Vad menar du med gemenskap?  
I Gambia är det mer frihet, det är ingen stress utan mer avslappnat. De är sådan mentalitet vi har.  

Hur viktig är turismen för landet? 

Jätte viktig, det är den största inkomstkällan för landet.  

Hon vill tillägga snabbt att dessa pojkar måste göra detta för att överleva och att många av dem drömmer om ett 

liv utanför Gambia.  

Vad är det bästa och sämsta med ditt hemland?  



 

 

Det bästa är maten, den är otroligt god. Mentaliteten är också bra, vi dansar med turisterna och bjuder dem på 

mat. Vi är inbjudande folk. Det sämsta är att det ibland kan vara för varmt ofta runt 40 grader. Landet är också 

ganska litet. 

Hur hade landet varit utan turisterna?  
Inte bra, dålig ekonomi. Ingen skulle klara sig. 

 

 

Mejlintervju med Respondent 4, 22/4-13 

 
Berätta lite kort om bakgrunden till besöket? 

Vad hade du för förväntningar på landet och befolkningen?   

Vad visste du om Gambia innan du reste dit?  

Hade du hört talas om sexköpen i Gambia innan din resa? Hur såg du på det? 

Om ja, påverkade det din resa negativ eller positivt?  

Om ja, vart hade du läst/hört detta?  

Hur var lokal befolkningen annars? Glada, inbjudande etc.   

Hur uppfattade du kvinnornas beteende?  

När kom du i kontakt/ upplevade dessa sexköp första gången?  

Berätta om några upplevelser som du kommer ihåg speciellt..  

Fick du någon gång erbjudande eller var det någon Man som tog kontakt med dig personligen?  

Har detta påverkat din syn på landet och befolkningen? 

Om dina vänner frågar dig om ditt besök, hur svarar du? Nämner du sexhandeln?  

 Skulle du rekommendera dina vänner och andra att resa dit? 

Vad var det bästa resp. sämsta med landet? 

Några övriga kommentarer?  
 

Svaret på frågorna skrev som en sammanfattning av respondent 4: 

Vi åkte dit med släkten, vi åker varannan år någonstans och denna gång blev det Gambia. Hade ingen aning om 

sexhandeln förens typ ett halvår innan vi åkte då jag hörde bland kompisar och såg ytterst lite på tv. Tänkte att de 

kommer jag kanske se Max en som man kan tänka sig köpte sex, men det förstördes ju första dagen. Då såg jag 

minst fyra äldre damer som hade köpt en man under sin semester, de solade, åt middagar och gjorde allt tsm. 

Innan så tänkte jag som sagt inte så mycket på det eftersom jag inte trodde att de skulle vara så synligt. Men på 

kvällarna om man tog en promenad på stranden mötte man fler kvinnor. I börjar va de väl ganska spännande och 

lite roligt men sen efter en vecka så blev de mer sorgligt. Om jag ska vara helt ärlig så brydde jag mig inte så 

mycket efter ett tag. Befolkningen va väldigt snälla, männen va på en direkt men när man sa åt den att gå så gick 

dom, så de va jätte skönt. Kvinnorna va trevliga, eller som jag mötte, stötte inte på så värst många, mest män på 

kvällarna när man skulle ut och äta. Stötte ju på sexhandeln direkt på hotellet. Är rätt äckligt med tanke på att 

kvinnorna är så mycket äldre än männen och att man vet att de handlar om prostitution. Nej ingen man, men vet 

att det fanns typ någon nattklubb dit man som kvinna kunde gå för att hitta "sin" man. Men såklart gick jag 

aldrig dit, men som jag fick höra så va alla prostituerade där och hängde i väntan på sin kvinna. Ja jag har för det 

mesta en negativ sin på Gambia med all sexhandeln, Dock är landet otroligt fint när man turistar runt. Ja och nej 

om att rekommendera, skulle nog rekommendera ett annat resmål. Eftersom Gambia är känt för sin handel så är 

det ju bara de folk frågar om. Bästa är att utanför stan, på landet är det otroligt fint, jätte trevlig befolkning och 

underbara stränder. Sämsta är att inne vid turistområdet ser man handeln överallt.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


